
A lepke szárny-fesztávolsága 35-40 mm. A
szárnyak alapszíne fehér, enyhén lilásan irizáló, a
szárnyak fémesen csillogó barna szegéllyel.
ElŒfordul azonban melanisztikus színváltozat is,
ahol a szárnyak alapszíne barna. Mindkét esetben
jellemzŒ az elsŒ szárnyakon az elülsŒ szegély
közepe táján látható fehér, félhold alakú folt.

Selyemfény¦ puszpángmoly  -
Cydalima perspectalis  Walk.

A lárva és kártétele, amit meg kell elŒznünk

példányai kerülthetnek a csapdába,
ezek nagyobbak, és színezetük eltér
a puszpángmolyétól.
A  CSALOMON® csapda
vonzóképessége: környezeti
viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ezután
a csapdában a csalétket a
biztonságos rajzáskövetés érdekében
cserélje újra!

A CSALOMON® csapda szelektivitása: a selyemfény¦ puszpángmoly feromoncsapda eddigi hazai tapasztalataink
szerint más lepkefajt nem fog jelentŒs számban. Néhol a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) egyes
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A javasolt VARL varsás csapda a
populáció rajzásmenetét jobban
követi, tömeges fogásra is alkalmas!
Tapasztalat szerint a ragacsos RAG
csapda a fajt nem fogja kellŒ
mértékben![1]  A feromoncsapdát a

A lepke, amit a csapda fog
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A hernyó tápnövénye: puszpáng (Buxus) fajok. Kárképe: a kikelŒ kis hernyók elŒször a levelek felszínén
hámozgatnak, majd késŒbb a leveleket teljesen elpusztítva a hajtásokat lekopaszítják. A károsítás eredménye-
képpen súlyos lombvesztés, tarrágás is gyakran bekövetkezhet. IsmétlŒdŒ károsítás a puszpáng bokrok teljes
pusztulását okozhatja.



bokrok, fák ágaira 1,0 – 1,5 m magasra helyezzük ki. A csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja június eleje.
Feromoncsapdáinkkal kiválóan észlelhetŒ a lepkék megjelenése és követhetŒ rajzásmenete. A selyemfény¦
puszpángmoly Európában – és így hazánkban is – nem Œshonos kártevŒ, eredeti elŒfordulási területe Kelet-Ázsia.
Magyarországon elŒször 2010-ben észlelték, 2016-ig gyakorlatilag az egész ország területén megjelent[1]. A
feromoncsapda kiváló eszköz a helyi alkalmi felszaporodás idŒben való felfedezésére. Kis egyedszámú
megjelenés esetén, kiskertekben a károsított növényi részek eltávolítása, a hernyók összegy¦jtése és
megsemmisítése hasznos lehet. Ha védekezésre szükség van, alkalmazza az engedélyezett növényvédŒszerek
valamelyikét![2] A permetezésre legalkalmasabb a tavaszi (áttelelésbŒl elŒbúvó lárvák), ill. nyári (elsŒ
lepkenemzedék által lerakott petékbŒl fejlŒdŒ lárvák) idŒszak, A vegyszeres kezelések idŒzítéséhez jó támpontot
ad a feromoncsapdák fogásainak alakulása.
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Így néz ki, ha a  CSALOMON® VARL csapda megfogta!

Foto: Tóth M.

A varsás CSALOMON®

VARL csapdák nagy
tömegben foghatják a

puszpángmolyt, a telítŒdés
veszélye nélkül. Ennél a

fajnál a RAG típusú csapdák
nem voltak megfelelŒek.
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