Fotó Nagy Z. L.

Rácsos rétiaraszoló - Chiasmia chlatrata L.
A lepke teste 12-14 mm, szárny-fesztávolsága 22-26 mm. Sárgásfehér
alapszín¦ szárnyain sötétbarna, hálózatos, "rácsos" mintázat díszeleg.
A hernyó tápnövénye: lucerna, vöröshere.
Kárképe: karéjosan kirágott levél, hajtásvég és virág; súlyosabb esetben
lekopaszodott, tarra rágott szár.
A feromoncsapdát 0,5-1 m magasan, ill. a lucerna felsŒ szintjének
magasságába tegyük ki. A csapdázás megkezdésének szokásos
idŒpontja április eleje.
A lepke, amit a csapda
A CSALOMON® csapda szelektivitása:
FotóNagy Z. L.
cserjés, bokros terület szomszédságában
fog
foghatja az Abraxas sylvata araszolót, mely jóval nagyobb és fehér szárnyán
barna vagy fekete foltok vannak. A
ACSALOMON® 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).
Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és
rajzásmenetét. A kártevŒ számára kedvezŒ év esetén több rajzáscsúcs is
kialakulhat. A védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók [1].
(A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munkaés egészségvédelmi elŒírásokat!)
Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]. A rácsos
rétiaraszoló hím lepkék fogására alkalmas feromoncsapda kifejlesztését
világelsŒként a magyar kutatók végezték el! [3]
A lárva és kártétele,
amit meg kell elŒznünk
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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]. Tóth M. és mtsi, Z. Naturforsch. 49c:516-521,
1994.
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