
 A lepke  testhossza 8-10 mm, szárny-fesztávolság: 18-23 mm. A hím elülsŒ
szárnyainak alapszíne a vörösbarnától a szürkésbarnáig változhat, éles kontúrú
rajzolattal. Ivesen kihegyesedŒ szárnycsúcsán sötétbarna folt látható. Hátsó szárnyai
szürkésbarnák. A nŒstény elülsŒ szárnya élesebb csúcsban végzŒdik, rajzolata
elmosódóbb.
A hernyó tápnövénye: alma, birs, kajszi, szilva, cseresznye, meggy, málna, köszméte,
ribiszke, szeder.
Kárképe: a kis hernyó a rügyekben károsít, azok torzan fakadnak, a levelek
összesodrottak. Virágzáskor a hernyó a termŒrészekkel táplálkozik, a szirmokat
összeszövi, így azok nem bomlanak ki, hanem megbarnulnak. KésŒbb a leveleket
tölcsérszer¦ szivarrá szövi össze.

Rózsailonca - Archips rosana   L.

A lepke, amit a
csapda fog

A lárva, melynek kártételét meg
kell elŒznünk

A CSALOMON® feromoncsapdát a gyümölcsösben 1-1,5 m magasságban, a
lombkoronába, lehetŒleg lombos ágra akasszuk; málnásban, ribiszkésben a bokrok felsŒ
részébe, a növény hajtására. A csapdázás megkezdésének szokásos idŒpontja május
közepe.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: jelentŒs számban foghat más
sodrómoly fajt, pl. Clepsis strigana-t, melynek alakja keskenyebb  és
színezete jóval világosabb a rózsailoncáénál; ill. tölgyerdŒ közelében
Tortrix viridana-t, mely zöld szín¦. Az esetleg berepülŒ Yponomeuta fajok
alakja jóval keskenyebb, szárnymintázatuk fehér alapon sötét pontokból áll.
Csekély számban foghat még csüngŒlepke (Zygaena) fajt is, mely jóval
nagyobb és szárnya fekete alapon fehér vagy piros foltos.
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).
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Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. A fogások alapján
idŒzített védekezés akkor a leghatékonyabb, ha a frissen kikelŒ kis hernyók ellen irányul. Az elsŒ
permetezést a rajzáskezdet után 8-10 nappal, - ill. egy másodikat 10-12 nappal ezt követŒleg - érdemes
elvégezni.
Ajánlott szerek alkalmazhatók[1,2]. (A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó
munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!)
Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3]

[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] Szabó és mtsi (eds): Integrált termesztés a kertészetben, 15, BFNTÁ, 1994. [3] Biogazda 2., Biokultúra
Egyesület, 1994

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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