
A lepke hossza 10-12 mm, szárny-fesztáv: 20-25 mm. ElülsŒ szárnya okkersárga
alapszín¦, vékony vörösbarna hálózattal, hullámos harántvonalakkal, ill. zölden csillámló,
aranyszín¦, haránt felületmezŒkkel. Hátulsó szárnya szürkésbarna. Ajaktapogatói
csŒrszer¦en elŒreállnak. A hernyó tápnövénye: szŒlŒ, málna, szeder, szamóca, alma,
Œszibarack. Kárképe: a kis hernyók tavasszal berágnak a rügyekbe, késŒbb
levélszövedéket szŒnek. Ezek a levélgubancok barnává száradnak, melyekbe a nagy
lárvák sokszor beleszövik a fejlŒdŒ fürtöket is.
A csapdát 1 - 1,5 m-re, a fürtök magasságába helyezzük, lombos vesszŒre akasztva. A
csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja június eleje.
A CSALOMON® csapda szelektivitása: kis számban foghat Evergestis, ill. Pyralidae fajokat;
ezektŒl a szŒlŒilonca könnyen megkülönböztethetŒ, csŒrszer¦ ajaktapogatói, ill. fémfény¦
színe alapján. A CSALOMON®  csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen

SzŒlŒilonca  - Sparganothis pilleriana  Den. & Schiff.

A lepke, amit a
csapda fog

4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!
 Ragacslapcsere: a fogástól függŒen, szükség szerint (általában  7-10
naponként).
A faj elŒrejelzéséhez ill. rajzáskövetéséhez világszerte elterjedt módszer a
feromonos csapdázás. Ajánlott szerek alkalmazhatók[1,2].
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(A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi
elŒírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3] A szŒlŒilonca
rajzáskövetésére alkalmas feromoncsapda aktív hatóanyagainak azonosításában (francia, japán és más
kutató-csoportokat megelŒzve) a magyar kutatók is részt vettek! [4]

[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]  Szabó és mtsi (eds): Integrált termesztés a kertészetben, 15, BFNTÁ, 1994. [3]
Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994. [4]  Guerin, P.M. és mtsi, Ent. exp. appl.  40:137-140, 1986.
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Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
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