
A szárnyak fesztávolsága 17-25 mm. Az elülsŒ szárnyak
okkerbarnák, alig látható, gyenge rajzolattal. Egy-egy sötét
pont van a sejt egyharmadában és a végén, közöttük a sejt
alján 1 hosszanti fehér vonás. A hátsó szárnyak szürkék. A
nŒstények (melyeket a feromoncsapda NEM fog)
röpképtelenek, szárnyaik rövidebbek, mint a híméi, jóval
keskenyebbek és hegyesebbek.

Télimoly - Diurnea phryganella  Hbn.

A lepke, amit a
csapda fog

A hernyó tápnövénye: tölgy és rokon lombosfák.

A feromoncsapdát 1,0 - 1,5 m magasságban helyezzük ki, a fák és
bokrok ágaira, vagy a fatörzsek mellé.

  A csapdázás megkezdésének szokásos ideje október
 eleje.

potatoassociation.org

pherobase.com

koreacpa.org
sito.regione.campania.it

Kárképe: a hernyók a levélzet összerágásával okozhatnak
kárt. Általában két összeszövött levél között élnek.
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 A CSALOMON®  csapda szelektivitása: tölgyes
erdŒben a télimoly rajzási idejében ritkán fog más
lepkét a csapda. Más biotópokban és korábban a
szezon folyamán foghat néhány százalékban más
sodrómolyokat (pl. Archips fajokat, vagy sápadt
sodrómolyt - Aphelia paleana-t, stb.), a télimoly
ezektŒl könny¦szerrel megkülönböztethetŒ szárnya
alakja és színezete alapján.



 A CSALOMON®  csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól  függŒen 4-6 hét. Ez általában elegendŒ
az azévi teljes télimoly rajzás követéséhez. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés céljából cserélje
újra! Ragacslapcsere: a fogástól függ, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

 A télimoly potenciális erdészeti károsító.[1] Feromoncsapdáinkkal minden más módszernél érzékenyebben
észlelhetjük a kártevŒ megjelenését és követhetjük rajzásmenetét. A télimoly feromonos csapdázásáról
magyar tudósok publikáltak.[2]

[1] Gozmány: Microlepidoptera IV. In: Székessy, V. (ed.): Magyarország Állatvilága. Lepidoptera XVI/A, pp.
295, [2] Tóth, Acta Phytopath. Acad. Sci. Hung. 14:195 (1979).

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>

télimoly   

0

20

40

60
szokásos rajzásmenete

jan. febr. márc. ápr. máj. jùn. jùl. aug. szept. okt. nov. dec.
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Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!

Fotó: Koczor S.
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