
 A lepke szárnyainak fesztávolsága 29-30 mm. Az elülsŒ
szárnyak alapszíne változó, legtöbbször behintett szürkés-
sárgás. A határolt vesefolt jól látható.

Kis fés¦sbagoly - Orthosia cruda
Den. et Schiff.

A lepke, amit a csapda fog

 A hernyó tápnövénye: gyümölcsfák, tölgy, juhar, hárs, szil.
Kárképe: a kis fés¦sbagoly hernyójának évente egy kártételi
idŒszaka van, május - júniusban. A fiatal hernyók a levele-
ken hámozgatnak, a nagyobbak viszont lerágják a leveleket,
késŒbb a fejlŒdŒ kis gyümölcsöket is károsíthatják. A her-
nyók ragadoznak is; kisebb hernyókat, más lárvákat  is
fogyasztanak.
 A feromoncsapdát a fák koronájának alsó részére, a gyümölcsfák, vagy bokrok ágaira, 1 - 1,5 m magasságban,
lehetŒleg szélvédett helyre helyezzük ki, nehogy az erŒs szél a csapdát "megpörgethesse". A csapdázás
megkezdésének javasolt idŒpontja március eleje.
 A CSALOMON®  csapda szelektivitása: a kis fés¦sbagoly szokásos rajzási idejében hasonló méret¦ és színezet¦
más bagolylepkét nem fog.            A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti

         viszonyoktól függŒen 6-8 hét. Ez általában elegendŒ a
         kis fés¦sbagoly teljes rajzásának követésére. RAG
         csapdatípus: érzékeny detektáláshoz, ha a legfontosabb
         cél a megjelenés minél érzékenyebb jelzése. Ragacslap-
         csere: a fogástól függ, szükség szerint (ált. 7-10 napon-
         ként, ill. tömeges rajzás esetén s¦r¦bben  mivel az arány-
         lag nagy lepke fogásai hamar telíthetik a csapdát!)
VARL+ csapdatípus: a populáció mennyiségi változásait (rajzás
menetét) jobban követi, tömeges fogásra is alkalmas! A megfe-
lelŒ fogáshoz feltétlenül szükséges a csapda fogóedényébe
került rovarokat elölni.

A lárva és kártétele, amit meg kell elŒznünk
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 Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és
rajzásmenetét. Általában nem okoz akkora kárt, hogy külön védekezni
kelljen ellene. Tömeges felszaporodás esetén más lombrágó
hernyókhoz hasonlóan a védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók [1]
(A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó
munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!)

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>
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 [1] 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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Fotó: Nagy Z. L.

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! © MTA NKI 2010
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