
  A lepke kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága 18-
23 mm. ElülsŒ szárnyai okkersárgától csontsárgáig,
egyszín¦ek. Hátulsó szárnya világosabb sárga.

A hernyó tápnövénye: a faj kárt okozhat a
pázsitf¦féléken(Phleum), kukoricán, de a faj eredeti
tápnövényei közé számos más kétszik¦ (Anemone,
Carduus, Centaurea, Lonicera, Plantago,
Ranunculus, stb.) tartozik. Hazánkban általában
másodlagos jelentŒség¦ kártevŒ.

Sápadt sodrómoly - Aphelia paleana  Hbn.

A lepke, amit a
csapda fog

A sápadt sodrómoly egész Európában (az Ibériai félsziget kivételével) és Szibériában fordul elŒ.
Alkalmankénti kártevŒként van számontartva Angliában, Svédországban, Norvégiában és Finnországban.
Magyarországon, bár mindenütt jelen van, csak potenciális kártevŒnek számít.

A feromoncsapdát a növényzet felsŒ szintjének magasságába, 1,0- 1,5 m magasan helyezzük ki. A csapdázás
megkezdésének szokásos idŒpontja április vége.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapdák egyes években jelentŒsebb mennyiség¦ ékes sodrómolyt
(Argyrotaenia pulchellana) is foghatnak, mely jelentŒsen kisebb a sápadt sodrómolynál és szárnyain tarka
mintázat van, a célkártevŒtŒl könnyen megkülönböztethetŒk.

A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ezután a csapdát a
biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függŒen, szükség szerint,
(általában 7-10 naponként).
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Feromoncsapdáinkkal észlelhetjük a kártevŒ jelenlétét, tömeges fogás esetén felkészülhetünk a szükséges
védekezésre. A tavaszi hernyóaszpektus ellen virágzás elŒtt alkalmazott permetezés e faj hernyóit is
sikeresen gyéríti [1].

(A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsuk be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!)
[1] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány, beszerezhetŒ: megyei
NövényvédŒ (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)

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>
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Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
© MTA NKI 2010
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