
A lepke testhossza 10-12 mm, szárny-fesztávolsága 22-26 mm. ElülsŒ
szárnyainak alapszíne szürkésfehér, némi barnás behintéssel. A felsŒ
szegély fehér, 4-4 jól kivehetŒ fekete pontot visel. Hátulsó szárnya
áttetszŒ fehéres.
A hernyó tápnövénye: napraforgó, Œszirózsa, egyéb vadon élŒ fészkes-
virágzatú, pl. bogáncs, aszat, bojtorján.
Kárképe: a virágzat szövedékkel borított, benne rágcsálék és ürülék
van. A hernyók a virágokat, majd a vackot, magvakat károsítják.

Napraforgómoly - Homoeosoma nebulellum Den. &
Schiff.

A lepke, amit a csapda fog

A lárva és kártétele, amit
meg kell elŒznünk

A feromoncsapdát a napraforgófejek magasságába - lehetŒleg minél
közelebb a fejhez - akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos
idŒpontja május eleje.

Feromoncsapdáinkkal idŒben észlelhetjük a napraforgómoly megjelenését
és kiválóan követhetjük rajzásmenetét. A  kártevŒ számára kedvezŒ
években több rajzáscsúcs is kialakulhat.
A csapdafogások alapján idŒzített vegyszeres védekezésre ajánlott szerek
alkalmazhatók, amelyekhez eseti engedély szükséges lehet [1]. Alternatív
védekezési mód olyan ellenálló hibridek termesztése, amelyeknél hamarabb
kialakul a kemény maghéj. (A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa
be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!) Vegye tekintetbe
az alternatív védekezési módszereket is! [2]
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A CSALOMON®  csapda szelektivitása: más faj csak véletlenszer¦en kerül a csapdába.

A CSALOMON®  csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ezután a csapdát a bizton-
ságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!
Ragacslapcsere: a fogástól függŒen, szükség szerint (általában 7-10 naponként).



[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.
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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>

napraforgómoly

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



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
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