Lombosfa-fehérmoly - Leucoptera scitella Costa

Foto: Nagy Z. L.

A lepke hossza 2-3 mm, szárny-fesztávolsága 5-7 mm. ElülsŒ szárnyai
alapszíne fémesen ezüst-szürke, enyhén felpenderedŒ csúcsán
narancssárga és fehér foltokkal. Hátulsó szárnya keskeny, szürke. A
moly alakja elég széles, zömök.
A hernyó tápnövénye: alma, meggy, körte, birs, szilva, cseresznye,
mandula, naspolya, Œszibarack. Kárképe: a lárva a levélben egyre
nagyobbodó, végül 10-18 mm átmérŒj¦, hosszúkás kör alakú aknát
készít, belsejében látható az ürülék sötét csigavonalban. Az akna széle
hólyagos. Amíg a hernyó az aknában él, az akna feletti epidermisz
világos, távozását követŒen megsötétedik. Tömeges elszaporodás
esetén a hernyók a lombfelület nagy részét elpusztítják.

A lepke, amit a csapda fog

A csapdát 1 - 1,5 m magasra, lehetŒleg lombos ágra akasszuk.
A csapdázás megkezdésének javasolt idŒpontja április eleje.
A CSALOMON® csapda szelektivitása: más lepkefaj csak véletlenszer¦en repül a csapdába.
ukmoths.org.uk

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 710 naponként).
www.inra.fr

A lárva kártétele, amit meg kell
elŒznünk

Az aknázómolyok túlszaporodását ellenségeik, az apróbb fürkészdarazsak gyakran megakadályozzák. Ha
azonban tavasszal a fürkészdarazsak elpusztulnak (pl. inszekticides permetezés során), az aknázómolyok
néhány hét alatt robbanásszer¦en fölszaporodhatnak. Ennek észlelésére a feromoncsapdák kiválóan alkalmasak! A csapdákat célszer¦ két idŒszakban üzemeltetnünk: április - májusban, ill. július vége felé, hogy idŒben
megállapítsuk a moly betelepedését [1]. Általában, ha a 3-4 na-ponkénti fogás nem haladja meg a százat, védekezésre nincs szükség. Nagyobb fogások esetén kizárólag környezetkímélŒ szerrel érdemes permetezni, mert
ez a fürkészdarazsakra nem mérgezŒ [2]. (A rovarölŒszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó
munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [3] A
lombosfa fehérmoly feromonja kémiai szerkezetének világelsŒként való azonosításában a magyar kutatók fŒ
szerepet vittek! [4]
[1] Sziráki, Gy.: Növényvédelem feromonos rovarcsapdákkal. Biofüzetek 28, MezŒgazd. Kiadó, Planétás Gmk,
Budapest, 1989.[2] NövényvédŒ szerek, termésnövelŒ anyagok. Évente megjelenŒ kiadvány, beszerezhetŒ:
megyei NövényvédŒ (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI
(www.relemi.hu) [3] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994.[4] Tóth, Növényvédelem, 29:101, 1993.
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