
A lepke testhossza 18-21 mm, szárny-fesztávolsága 28-38 mm.
Szárnyainak alapszíne barnásszürke, mintázata világosszürke
vagy barna zegzugos vonalakból áll, melyek az alapszín
tónusából nem t¦nnek ki.

Ékköves faaraszoló - Peribatodes rhomboidaria
Den. & Schiff.

A lepke, amit a csapda fog

A lárva és kártétele,
amit meg kell

elŒznünk

A feromoncsapdát 1 - 2 m magasan, a tŒkére akasszuk. A
csapdázás megkezdésének szokásos  idŒpontja április vége.

A hernyó tápnövénye: szŒlŒ. Kárképe: a fakadó rügyek a
rügyalapig kirágottak. Ezt mellékrügy-odvasítás kíséri, mely
esetben a szemek egyáltalán nem hajtanak ki. Április végén
az új hajtások károsodnak, sokszor csak a hajtástengely
marad meg.

Ragacslapcsere: a fogástól függŒen,
szükség szerint (általában 7-10
naponként).
Feromoncsapdáinkkal kiválóan
követhetŒ a lepkék megjelenése és
rajzásmenete; ennek ismeretében
megelŒzhetŒ a következŒ tavaszi
károsítás. A védekezésre ajánlott
szerek alkalmazhatók [1].

A CSALOMON® csapda szelektivitása: kizárólag csak az
ékköves faaraszolót fogja. A CSALOMON® csapda
vonzóképessége: környezeti viszonyoktól  függŒen 4-6 hét.
Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében
cserélje újra!
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(A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a
vonatkozó munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!) Vegye
tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]. Az
ékköves faaraszoló hím lepkék fogására alkalmas
feromoncsapda kifejlesztésében a magyar kutatók fŒ szerepet
vittek! [3]

[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. [3]. Tóth M.
és mtsi, Ent. exp. appl.  44:199-204, 1987.
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Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
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