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A hím lepkék szárny-fesztávolsága 25 - 36 mm. ElülsŒ
szárnyainak alapszíne halvány okkersárga. A rajzolat
szegényes, csupán egy megtört barna harántsávból áll.
Hátsó szárnya fehéressárga. Mind a négy szárnyán egy-egy
kis folt látható, erre utal latin neve. Csápjuk fonalas. A faj
érdekes sajátsága, hogy csak a hím lepkének van szárnya;
a nŒstény teljesen szárnyatlan.
A hernyó tápnövénye: gyümölcsfák. Kártételével fŒként az
erdŒközeli gyümölcsösben lehet számolni. Általában más
téliaraszoló fajokkal együtt lép fel. ErdŒben tölgy, juhar, de
egyéb lombosfán és cserjén is megél. Kárképe: a tavasszal
kikelŒ hernyók kívülrŒl rágják ki a rügyeket, majd a hajtáson
ülve megrágják a fakadó virágokat, leveleket. A
késŒbbiekben karéjozva károsítják a levéllemezeket.
A CSALOMON® feromoncsapdát 1 - 1,5 m magasságban,

Halványsárga Œsziaraszoló -
Alsophila quadripunctaria Esp.

A lepke, amit a csapda fog

a fák törzse mellé akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos idŒpontja október vége.
A CSALOMON® csapda szelektivitása: a célfaj rajzásidejében más faj csak véletlenszer¦en repül a
csapdába.
A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezettŒl függŒen 4-6 hét.
Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függŒen
(általában 7-10 naponként).

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A védekezésre ajánlott
szerek alkalmazhatók [1]. (A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és
egészségvédelmi elŒírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]. A tölgy
tavasziaraszoló hím lepkék fogására alkalmas feromoncsapda kifejlesztése a világon elsŒként a magyar
kutatóknak sikerült[3]!

A szárnyatlan
nŒstény
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[1] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány, beszerezhetŒ: megyei
NövényvédŒ (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)
 [2] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994. [3] SzŒcs G. és mtsi., Entomol. exp. appl. 36: 287-291, 1984.

A                         az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.
Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637,
06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>;  internet:
<www.julia-nki.hu/csalomon>

halványsárga Œsziaraszoló

0

100

200

300
szokásos rajzásmenete

jan. febr. márc. ápr. máj. jùn. jùl. aug. szept. okt. nov. dec.

egy csapda tipikus fogásai (heti

kétszeri leolvasás mellett)db

halványságra Œsziaraszoló



halványsárga Œsziaraszoló
Alsophila quadripunctaria

Így néz ki, ha a
CSALOMON ® RAG csapda

megfogta

Fotó Tóth M.

10 mm
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