
A hím lepke nyúlánk teste 15-17 mm-es,  szárny-fesztávol-sága 25-30 mm.
Szárnyai alapszíne sárgás-barnás, mintázatuk sötétebb, szürkés hullámos
harántsávokból áll. A faj érdekes sajátsága, hogy csak a hím lepkének van
repülésre alkalmas szárnya; a nŒstény csupán rövid, néhány mm-es
szárnycsonkokkal rendelkezik.

Kis téliaraszoló - Operophtera brumata  L.

A lárva és
kártétele, amit meg

kell elŒznünk

A CSALOMON®  csapda szelektivitása: a csapdába más faj csakvéletlenszer¦en repül.

A hernyó tápnövénye: cseresznye, alma, de majdnem minden gyümölcsfán
megél. Komolyabb kártételével elsŒsorban erdŒk közelében levŒ
gyümölcsösökben kell számolni. ErdŒben a tölgy, gyertyán mellett szinte
valamennyi lombosfát károsítja. Ez a faj egyike leggyakoribb erdészeti
kártevŒinknek. Kárképe: a tavasszal kikelŒ hernyók néhány levelet összeszŒve
rejtekhelyet készítenek maguknak, majd a késŒbbiekben a fák levelein szabadon
fogyasztják a levéllemezt. A károsított levélnek sok esetben csak az erei
maradnak meg. Tömeges elszaporodása esetén a megtámadott fákon tarrágást
okozhat.
 A feromoncsapdát 0,5 - 1 m magasságban, a fák törzse mellé akasszuk. A
csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja október vége.

A CSALOMON®  csapda vonzóképessége:
környezeti viszonyoktól  függŒen 4-6 hét.
Ezután a csapdát a biztonságos
rajzáskövetés érdekében cserélje újra! RAG
csapdatípus: érzékeny detektáláshoz, ha a
legfontosabb cél a megjelenés minél
érzékenyebb jelzése; VARL csapdatípus: a
populáció mennyiségi változásait
(rajzásmenetét) jobban követi, tömeges
fogásra is alkalmas!

A lepke,
 amit a csapda fog
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A hím lepke,
 amit a csapda fog

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és
rajzásmenetét. 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.
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Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda
megfogta! (A RAG csapda kíváló a faj észlelésére,

azonban aránylag hamar telítŒdik a fogott lepkékkel.)

A varsás VARL+
csapdák nagy

tömegben foghatják a
kártevŒt, a telítŒdés

veszélye nélkül!

VARL
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