
 A lepke teste 8 mm hosszú, a szárnyak fesztávolsá-
ga 18-23 mm. ElülsŒ szárnyainak alapszíne téglavö-
rös, melyen harántirányú ezüstös vonalak futnak.
Hátulsó szárnyai barnásszürkék.

FenyŒilonca - Evetria buoliana Den &
Schiff.

 A hernyó tápnövénye: erdei- és feketefenyŒ, más Pinus fajok.
Kárképe: a fiatal fák hajtáscsúcsa elpusztul, késŒbb az egyik oldalhajtás
“helyettesíti”. Maradandó, "S" alakú csúcsfajtás görbülés látható.
A CSALOMON®  feromoncsapdát 2 - 2,5 m magasságban, ágra akasszuk.
A csapdázás megkezdésének szokásos idŒpontja május közepe.
 A CSALOMON®  csapda szelektivitása: helytŒl függŒen 5-10%-ban foghat
egyes Cnephasia molyfajokat, melyek kisebbek; ill. Pyrausta verticalis-t,
utóbbinak nagyobb, világos sárgás alapszín¦ szárnya van; a fenyŒiloncát
mindegyiktŒl jól megkülönböztethetŒvé teszi szárnyainak jellegzetes
téglavörös mintázata.

A CSALOMON® csapda vonzóképessége:
környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét.
Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskö-
vetés 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.
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A védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók [1]. (A rovarölŒszerek
használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és
egészségvédelmi elŒírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív
védekezési módszereket is! [2]

[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.

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>

fenyŒilonca

0

10

20

30

40
szokásos rajzásmenete

jan. febr. márc. ápr. máj. jùn. jùl. aug. szept. okt. nov. dec.

egy csapda tipikus fogásai (heti

kétszeri leolvasás mellett)db

oregonstate.edu

A lárva és kártétele, amit meg kell elŒznünk



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
© MTA NKI 2010
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