
Kávéaknázómoly - Perileucoptera (Leucoptera)
coffeella Guérin-Meneville

A lárva és kártétele, amit meg
kell elŒznünk

megtalálható robusta-n is). Kárképe: a lárva a levélben egyre nagyobbodó, végül 10-18 mm átmérŒj¦,
szabálytalan alakú aknát készít, belsejében látható az ürülék sötét foltként. Az akna széle hólyagos. Amíg a
hernyó az aknában él, az akna feletti epidermisz világos, távozását követŒen megsötétedik. Tömeges
elszaporodás esetén a hernyók a kávécserjék lombfelületének nagy részét elpusztítják. Egy levélen 4 akna már
                                                                                             levélhullást okozhat.

A csapdát 1 - 1,5 m magasra, lehetŒleg lombos ágra
akasszuk. Mivel a teljes életciklus 3-4 hét alatt is
végbemehet, régiótól függŒen a P. coffeella 9-12
nemzedéket is nevelhet. A csapdázás megkezdésének
javasolt idŒpontja: trópusi országban folyamatos.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: más lepkefaj
csak véletlenszer¦en repül a csapdába (brazíliai
vizsgálatok alapján).

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

Csalogatóanyag: CF-PCOFF HatáserŒsség: erŒs

A lepke hossza 2-3 mm, szárny-fesztávolsága 5-7 mm. ElülsŒ szárnyai
alapszíne fémesen ezüst-szürke, enyhén felpenderedŒ csúcsán sötét
foltokkal. Hátulsó szárnya keskeny, szürke. A moly alakja elég széles,
zömök.
A hernyó tápnövénye: kávé (leginkább arabica-n károsít, de néha A lepke, amit a csapda fog
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A P. coffeella hazánkban NEM honos, megjelenése sem várható. A faj elsŒsorban a latinamerikai országok
kávéültetvényeiben okoz kárt, jelen van még Madagaszkáron is. Az aknázómolyok túlszaporodását ellenségeik,
az apróbb fürkészdarazsak gyakran megakadályozzák[1]. Ha azonban a fürkészdarazsak elpusztulnak (pl.
inszekticides permetezés során), az aknázómolyok néhány hét alatt robbanásszerıen fölszaporodhatnak. A
trópusi kávétermesztésben szokásos árnyékoló növényzet elpusztítása is a tapasztalat szerint a
kávéaknázómoly tömeges felszaporodásához vezet[1]. Az ilyen felszaporodások idejében való észlelésére a
feromoncsapdák kiválóan alkalmasak!

[1] http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=30486;
http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/85837/Lomeli-Flores.pdf
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Perileucoptera coffeella   
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szokásos rajzásmenete (Brazília)

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

egy csapda tipikus fogásai (heti

kétszeri leolvasás mellett)db



  Így néz ki a moly, amit
  a CSALOMON® RAG

csapda fog!
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