
A lepke szárny-fesztávolsága 30-35 mm. ElülsŒ
szárnyai élénk vörösesbarnák. A világos vese-
és körfoltja felt¦nŒ, csapfoltja hiányzik. Hátulsó
szárnya barnásszürke. A hernyó tápnövénye:
erdeifenyŒ, egyéb fenyŒfélék, Pinus fajok, luc-
és vörösfenyŒ; sŒt lombos fák, pl. tölgy- és
nyírfa. FŒként a csapadékszegény homokon
lévŒ, homogén (elegyetlen és azonos korú)
fenyŒ-állományokban károsít.
Kárképe: a fiatal hernyók a zsenge t¦levelekkel
táplálkoznak. Emiatt a májusi hajtások

FenyŒbagoly - Panolis flammea L.

A lepke, amit a csapda fog

A lárva és kártétele, amit meg kell elŒznünk

lekókadhatnak. KésŒbb az öreg t¦leveleket is megeszik: fentrŒl kezdve az alapi rész irányába, úgyhogy
meghagyják a csonka  t¦leveleket. A károsítással a külsŒ hajtások felŒl haladnak a korona belseje felé. A hernyók
ragadoznak is; kisebb társaikat felfalhatják.
A  feromoncsapdát a korona alsó részére v. bokrokra, 1 - 1,5 m magasan, szélvédett helyre helyezzük ki, nehogy
az erŒs szél a csapdát "megpörgethesse". A csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja március közepe.

A CSALOMON ® csapda szelektivitása: hozzá hasonló
méret¦ és színezet¦ más bagolylepkét a szokásos
rajzásidejében nem fog.

A CSALOMON ® csapda vonzóképessége: környezeti
viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ez gyakran elegendŒ a
                                      fenyŒbagoly teljes éves rajzására.
                                       Ragacslapcsere: a fogástól függ,
                                      szükség szerint (általában 7-10
                                      naponként).
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egy csapda tipikus fogásai (heti

kétszeri leolvasás mellett)db

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét, de nem okoz akkora kárt,
hogy külön védekezni kelljen ellene. Tömeges felszaporodás esetén a védekezésre ajánlott szerek
alkalmazhatók [1] . (A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsuk be a vonatkozó munka- és
egészségvédelmi elŒírásokat!). A faj feromoncsapdázásáról  számos külföldi közlemény ír. [2]
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Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
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