
 A lepke szárny-fesztávolsága 23-26 mm. A szárnyak alapszíne
élénksárga, elülsŒ szárnyának külsŒ szegelyén barna sávval. Ez a
sáv könny¦vé teszi a kukoricamolytól való megkülönböztetést.
  A hernyó tápnövénye: repce, káposztafélék, továbbá más
keresztesvirágú zöldség- és szántóföldi növények. Kárképe: a fiatal
korukban sárgászöld, kifejlett korukban vörösbarna hernyók, melyek
csoportosan élnek, összeszövik a repcevirágok becŒit, rajtuk kerek
lyukakat rágnak, a magot kirágják („furulyás becŒ”). A magnak
termesztett retken és káposztán is hasonló kárt okoznak.

RepcebecŒmoly  - Evergestis extimalis  Scop.

A lárva és kártétele, amit meg kell elŒznünk

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

www.gardensafari.net

 A CSALOMON® csapda szelektivitása: a repcebecŒmoly
feromoncsapda jellemzŒ szennyezŒ faja az Axylia putris
bagolylepke, amit eltérŒ testfelépítése és szárnymintazata alapján
könnyen megkülönböztethetünk a célfajtól. Esetenként foghat a
csapda néhány példányt egyes sodrómolyfajokból is, melyek a
repcebecŒmolynál jóval kisebbek.

ghhfen.wikipedia.org

alipo.web-log.nl

A javasolt VARL+ varsás csapda a populáció rajzásmenetét
jobban követi, tömeges fogásra is alkalmas! Tapasztalat szerint a
RAG csapda a fajt nem fogja kellŒ mértékben! A feromoncsapdát
a vizsgált növénykultúra közelébe, a növényzet tetejének szintjére
helyezzük ki. A csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja
május eleje.

A lepke, amit a
csapda fog

vc66.co.uk



 Feromoncsapdáinkkal kiválóan észlelhetŒ a lepkék megjelenése és követhetŒ
rajzásmenete. A repcebecŒmoly hazánkban alkalmi kártevŒ. A feromoncsapda
kiváló eszköz a helyi alkalmi felszaporodás idŒben való felfedezésére. Ha
védekezésre szükség van, alkalmazza az engedélyezett növényvédŒszerek
valamelyikét! [1]

[1] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány,
beszerezhetŒ: megyei NövényvédŒ (NTSZ) Állomások;
www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)

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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Ábra: RAG és VARL+
csapdák összehasonlítása

repcebecŒmolyok fogására.
Összes fogás 184 db. (Tóth

M., nem közölt)

repcebecŒmoly
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Így néz ki, ha a  CSALOMON® VARL+ csapda megfogta!

Foto: Jurkó V.

A varsás CSALOMON®

VARL+ csapdák nagy
tömegben foghatják a

repcebecŒmolyt, a telítŒdés
veszélye nélkül. Ennél a

fajnál a RAG típusú csapdák
nem voltak megfelelŒek.
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