
 A lepke szárny-fesztávolsága 10-14 mm. ElülsŒ szárnya
szürkésbarna, a felsŒ szegély közepén felt¦nŒ, sötét négyszögletes
folttal, mely a világos mintázatú példányokon is jól látható. Mintázata
egyébként elmosódott. Hátulsó szárnya szürke, feje fehéres.
 A hernyó tápnövénye: elsŒsorban raktári kártevŒ, ahol a szárított
gombát, gyógynövényeket, aszalt gyümölcsöt, parafát stb. károsítja.
A gabonamagvak közül a búzát és a rozsot kedveli. A szalámin
növekedŒ nemes penészben is megtelepszik. Kárképe: a hernyók
károsításának biztos jele (pl. gabona garmadákon), hogy ezek felsŒ
rétegét finom szövedékkel szövik össze; ez alatt rágják a terményt.

Raktári gabonamoly - Nemapogon granellus L.

A lepke, amit a csapda fog

Szemcsés ürülékük tovább szennyez; erŒsebb fertŒzés dohosodást okozhat. Kártételük fŒként páratelt
raktárakban súlyos.
A feromoncsapdát a raktárban a tárolt termény fölé helyezzük ki. Tapasztalat szerint a raktári gabonamoly

csapda viszonylag csekély, mintegy 5-10 m távolságból csalogatja össze
a molyokat. A csapdázást folyamatosan végezzük az egész év folyamán,
a tárolás ideje alatt.
 A CSALOMON® csapda szelektivitása: szabadföldön foghat
almafaszitkárt (Synanthedon myopaeformis), mely nagyobb és légyre, v.
darázsra emlékeztetŒ, áttetszŒ szárnyú lepke, potrohán vörös gy¦r¦vel. A
raktári gabonamolyhoz hasonló rokon fajok is berepülhetnek, melyek
szintén raktári kártevŒk; ez tehát felveti a védekezés szükségességét.
 A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól
függŒen 2-3 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés
érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függŒen, szükség
szerint (általában 7-10 naponként). A feromoncsapda érzékenyen jelzi a
faj megjelenését, a terjedési gócok jól behatárolhatók. A csapdát a raktár
közelében, ill. belsejében célszer¦ alkalmazni a betelepedés nyomon
követésére.A lárva és kártétele, amit meg

kell elŒznünk
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A moly kárt gyakorlatilag csak a raktározott terményben tesz, ezért ellene szabadföldön nem szükséges
védekezni. F¦tött raktárban egész éven át, folyamatosan fejlŒdhet. A kártétel a termény szárazon tartásával,
szellŒztetéssel jórészt megelŒzhetŒ.
Az év végi vegyszeres fertŒtlenítés elŒtt a tárolókat teljesen ki kell üríteni, takarítani. Takarítás során
figyelmet kell fordítani azokra a helyekre, ahol a bábok megtapadnak, vagy hullott gabonaszemek
maradhatnak. A gyengén fertŒzött gabona-garmadák szövedékkel átszŒtt rétegének leszedésével,
átrostálásával a nagyobb kár többnyire megelŒzhetŒ. Az üres raktárak fertŒtlenítésére engedélyezett szerek
alkalmazhatók [2]. ErŒs fertŒzés esetén csak jó behatolóképesség¦, hosszabb ideig tartó gázosítás segít[1].

[1] Jávor, I. Raktári kártevŒk. MezŒgazd. Kiadó, Budapest, 1969., [2] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ
anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány, beszerezhetŒ: megyei NövényvédŒ (NTSZ) Állomások;
www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)
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Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
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