
A lepke testhossza kb. 8 mm, szárny-fesztávolsága 16-20 mm.
ElülsŒ szárnyainak alapszíne sötét, feketésbarna, ólomszürke
hullámvonalakkal. Hátsó szárnya halványbarna, világos
rojtokkal.

Kormos gyantamoly - Petrova resinella L.

A lepke, amit a csapda fog

A lárva és kártétele, amit meg kell
elŒznünk

A feromoncsapdát 2 - 2,5 m magasságban, ágra akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos
idŒpontja április vége.

A hernyó tápnövénye: erdeifenyŒ, egyéb Pinus fajok. Kárképe: többéves fejlŒdésı; a fiatal hernyók a
rügykoszorú alatt rágnak, ennek következtében gyantafolyás indul meg. Gyantából, rágcsálékból, ürülékbŒl
készült gyantagubacsban telel át. A következŒ évben tovább károsít, végül a gubacs mogyoró nagyságúra
nŒ. A hernyó általában másodszor is áttelel a gubacsban és a harmadik évben bábozódik. Különösen a 6 -
10 éves ültetvényben szaporodik el. Gyakran a fenyŒiloncával (Evetria buoliana) közösen lép fel; e fajra is
kapható feromonos csapda!

A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezettŒl
függŒen 4-6 hét, általában elegendŒ a kártevŒ éves
rajzásának jelzésére. Ragacslapcsere: fogástól függ, (ált. 7-
10 naponként).
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A CSALOMON® csapda szelektivitása: helyenként jelentŒs %-ban foghat
kéregmolyt (Enarmonia formosana), melynek szárnyformája és mintázata
(elülsŒ szárnya sötétbarna alapon sárga/narancssárga harántcsíkokkal
díszített) könnyen elkülöníthetŒ a kormos gyantamolytól.



Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét. Tömeges rajzás észlelése
esetén idŒben felkészülhetünk a bekövetkezŒ lárvakár elhárítására . A rovarölŒszerek használatánál szigorúan
tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi elŒírásokat! [1] 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.

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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Így néz ki, ha a  CSALOMON ® RAG csapda megfogta
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kormos gyantamoly
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