
A lepke kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága 10-12 mm. ElülsŒ
szárnyai szürkék, a szárnycsúcs körüli rojt rézszínben csillog. Hátulsó
szárnya világosszürke. A molylepke feje jellegzetesen fehér, vagy
sárgásfehér, teste szürkés.

Almalevél-tarkamoly - Swammerdamia pyrella Villiers

A lepke,
amit a csapda fogA hernyó tápnövénye: alma, körte, meggy, szilva, esetleg kajszi.

Kárképe: a fiatal hernyó az epidermisz rétegek között rág szabálytalan, áttetszŒ aknát, amely 9 mm2 nagyságú is
lehet. KésŒbb a levél fonákán hámozgat, de meghagyja a fŒbb ereket és a felsŒ epidermiszt. Ha két levél lappal
egymáshoz ér, akkor közöttük az alsó levélnek a felszíni, a felsŒ levélnek a fonáki epidermiszét fogyasztja el. E
hámozó rágás mozaikszer¦ hiánynak t¦nik.
A feromoncsapdát a fák koronájába, lombos ágra,1,5 - 2 m magasságban helyezzük ki. A csapdázás
megkezdésének szokásos idŒpontja március vége.
A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapda egyes években jelentŒs mennyiség¦ bagolylepkét foghat (pl.
Atethmia ambusta, Actinotia polyodon), melyek jóval nagyobbak és a célkártevŒtŒl könnyen megkülönböztethetŒk.
A CSALOMON® csapda vonzóképessége: környezeti viszonyoktól függŒen 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos
rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függŒen, szükség szerint (általában 7-10
naponként).
Az almalevél-tarkamoly kártevŒként van számon tartva Európában, É-Afrikában és Japánban. Hazánkban, bár
mindenütt jelen van, csak potenciális kártevŒnek számít. Feromoncsapdáinkkal észlelhetjük a kártevŒ jelenlétét,
tömeges fogás esetén felkészülhetünk a szükséges védekezésre.
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Fotó: Nagy Z. L.

A tavaszi hernyóaszpektus ellen virágzás elŒtt alkalmazott permetezés e faj hernyóit is sikeresen gyéríti [1]. (A
rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsuk be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!)
[1] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány, beszerezhetŒ: megyei NövényvédŒ
(NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)

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>

Így néz ki, ha a
CSALOMON® RAG
csapda megfogta!
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