
 A hím 4 mm hosszú. Feje okkersárga, az elsŒ ortiális
sörte felt¦nŒen meghosszabbodott és vége lapátszer¦en
kiszélesedett. A tor háti részén csillogó fekete pöttyök
vagy vonalak vannak, a lábak sárgák, a szárnyak alapi
cellái szürke pöttyösek, a szárny egyébként áttetszŒ,
keresztsávokkal és barnásfekete pöttyökkel.

Földközi-tengeri gyümölcslégy
(narancslégy) - Ceratitis capitata Wiedeman
(csak hímeket fogó csalétek)

A légy, amit a csapda fog

   A lárva és kártétele, amit meg kell elŒznünk

 Tápnövénye: citrus-félék, kajszi, Œszibarack, körte, alma, cseresznye, szilva, szamóca, szŒlŒ, olajfa, banán,
paradicsom, kávé, kaktusz (Opuntia), ördögcérna (Lycium hamilifolium), golgotavirág (Passiflora). Kárképe: a
fertŒzött gyümölcsön a tojásrakás helyén elszínezŒdött folt jelentkezik, ami  kezdetben kúpos, majd bemélyed. Az
Œszibarack rohadni kezd, a mag körül megbarnul, a gyümölcs puha tapintásúvá váik, majd lehullik.
A csalogatóanyagos csapdát a növényzetre helyezzük ki, 1-1,5 m-es magasságba, lombos ágra akasztva. A
csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja hazánkban május eleje, (ill. amikor a kártevŒ behurcolása, pl. nagy
déligyümölcs-szállítmánnyal várható.) Hazánkban egészen novemberig megjelenhet!.

 A CSALOMON® csapda szelektivitása: a
csapda hatóanyaga CSAK a földközi tengeri
gyümölcslégy HÍMJEIT fogja; eddigi hazai
kisérleteink tanúsága szerint semmilyen más
rovart nem csalogat.

 A CSALOMON® csapda vonzóképessége:
környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét.
Ezután a csapdában a csalétket a
biztonságos rajzáskövetés érdekében
cserélje újra!

agspsrv34.agric.wa.gov.au
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 A varsás VARs+ csapda érzékeny detektáláshoz alkalmazható; továbbá a populáció mennyiségi változásait
(rajzásmenetét) jól követi, tömeges fogásra is alkalmas [4]. A megfelelŒ hatékonysághoz feltétlenül
szükséges valamilyen szabadforgalmú inszekticid elhelyezése - mind a felsŒ, mind az
alsó fogó-edényekbe!
 Csapdáinkkal kiválóan megállapíthatjuk a legyek megjelenését és követhetjük a rajzásmenetét. Ha
behurcolásának lehetŒsége felmerül, ajánlatos a szállított citrusféléket alaposan átvizsgálni. Szállítás közben
hidegkezeléssel (12 nap / 1,1 °C) védekezhetünk, illetve bizonyos gyümölcsöknél forró gŒzöléssel (8 órán át
44°C), vagy forró vízbe való merítéssel[1,2]. Hazánkban karantén kártevŒ [3]!

 [1]USDA Treatment Manual, USDA/APHIS, USA, Frrederick, 1994. [2]Smith és mtsai, Quarantine Pests for
Europe. CAB International, Wallingford, 1997. [3]Karantén és veszélyes növényi károsítók diagnosztikai
kézikönyve. IV. Kötet. Budapest FŒvárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Budapest, 1996. [1]
[4] Tóth et al, Növényvédelem 40:179-183, (2004)
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<www.julia-nki.hu/csalomon>
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A KLP+, VARs+ és VARb3z+ csapdatípusoknál feltétlenül szükséges a csapdába bemászó
rovarokat elölni. Külföldi tapasztalatok szerint jól bevált például, ha a csapda belsejét alaposan
befújják háztartási rovarölŒ spray-jel (pl. empetrin, permetrin, deltametrin, stb. hatóanyaggal), és
ezt a befújást 8-10 naponta megismétlik.

Ezekhez a csapdatípusainkhoz alternatívaként mellékelten küldünk hengeres ragacs betétet is,
azoknak, akik számára valamilyen okból az ölöszert használata kényelmetlen.



1. Válassza szét a ragacslap párt (A)!
2-4. A tartó gy¦r¦be (B) helyezze be a ragacslapot,
úgy, hogy a RAGASZTÓS FELÜLET BEFELE nézzen!
5. Helyezze a kész hengeres ragacsbetétet a csapda
mindkét fogóedényébe!
6. A felsô fogóedény esetében helyezze rá a m¦anyag
kúpot és állítsa össze a csapdát a szokásos módon!

Összeszerelési útmutató Hengeres ragacsbetéthez
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Fotó Tóth M.

10 mm
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Csapdaválasztékunkból a CSALOMON® VARs+ csapda
mutatkozott legérzékenyebbnek a légy fogására [4]
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