
A csapdafogások alapján idŒzített
permetezésre legalkalmasabb sort keríteni
a tömeges rajzás (a fogás néhány napon
belül többszörösére nŒ!) megkezdŒdése
után 7-8 nappal! Hazai tapasztalatok
szerint általában nem szükséges védekez-
ni, ha a hetenkénti fogás nem haladja meg
a 25-30-at csapdánként [1]. A  védekezés-
re ajánlott szerek alkalmazhatók [2,3].

 A lepke testhossza 6-7 mm, szárny-fesztávolsága 13-15 mm. Az elülsŒ szárnya
fakósárgától a szalmasárgáig változik, rajta jellegzetes, lefelé szélesedŒ, trapéz
alakú fekete, vagy barna harántsáv, "nyereg" húzódik.
 A hernyó tápnövénye: szŒlŒ, ribiszke. Kárképe: az elsŒ hernyónemzedék a
talajközeli virágkezdeményeket, a második nemzedék a szŒlŒszemeket
károsítja, a fürtrészeken s¦r¦, csŒszer¦ szövedéket képez. A feromoncsapdát a
tŒke m¦velési módjától függŒen 1 - 1,5 m magasságban (a szŒlŒfürtök magas-
ságában) helyezzük el, lehetŒleg lombos vesszŒre akasztva. A csapdázás
megkezdésének javasolt idŒpontja április közepe.

Nyerges szŒlŒmoly – Eupoecilia (v.Clysia) ambiguella Hbn.
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 A CSALOMON® csapda szelektivitása: er-dŒszéli bokros közelében
esetenként fog-hat nagyobb mennyiségben Cnephasia fa-jokat, elsŒsorban
C. ecullyana-t, amely a nyerges szŒlŒmolynál valamivel kisebb és elülsŒ
szárnya egyszín¦ feketésszürke.
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A CSALOMON®  csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 4-
6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!
Ragacslapcsere:  a fogástól függ  (általában 7-10 naponként).
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A faj megjelenésének jelzéséhez. ill. rajzá-sának követéséhez világszerte
elterjedt és szinte kizárólagos módszer a feromonos csapdázás.



(A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka-
és egész-ségvédelmi elŒírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív
védekezési módszereket is! [4]

[1] Diófási és Sélley: Agrofórum 6:29, 1995.  [2] Vörös és Tiszáné:
Agrofórum 6:26, 1995.  [3] Szabó és mtsi (eds): Integrált termesztés a
kertészetben, 15, BFNTÁ, 1994. [4] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület,
1994.
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Így néz ki ha a   CSALOMON ® RAG csapda megfogja!
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