
A lepke szárny-fesztávolsága 11-12 mm. ElülsŒ szárnya szürke,
tövénél egy keresztsáv, középsŒ részén egy hosszanti csík, csúcsánál
pedig két fekete folt látható.
A hernyó tápnövénye: alma, körte, kajszi, szilva, cseresznye,
Œszibarack, birs, naspolya, mandula, meggy, málna, ribiszke,
köszméte.

Kis rügysodró - Recurvaria nanella Hbn.

A lepke, amit a csapda fog

A lárva és kártétele, amit meg
kell elŒznünk

Kárképe: a nyár folyamán elágazó aknák a levélben (a petébŒl kikelŒ
hernyó rágása); télen szövedéktok a koronában (benne telel át a

A feromoncsapdát 1,5 - 2 m magasságban, a lombkoronába, lombos ágra
akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos idŒpontja május vége.
A CSALOMON®  csapda szelektivitása: más lepke csak véletlenszerüen
repül be a csapdába.
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.) Feromoncsapdáinkkal kiválóan
követhetjük a lepkék megjelenését és rajzásmenetét.  A kártevŒ rajzása
általában elhúzódó, számára kedvezŒ év esetén több rajzáscsúcs is
kialakulhat. A védekezésre ajánlott szerek: virágzás után a kifejlett
hernyók ellen az Insegar 25WP[1];
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hernyó); tavasszal rágás a fakadó rügyeken, összesodort friss hajtások (áttelelt, kifejlett hernyó). A hernyó
tápnövénye: alma, körte, kajszi, szilva, cseresznye, Œszibarack, birs, naspolya, mandula, meggy, málna, ribiszke,
köszméte. Kárképe: a nyár folyamán elágazó aknák a levélben (a petébŒl kikelŒ hernyó rágása); télen

szövedéktok a koronában (benne telel át a hernyó); tavasszal rágás a
fakadó rügyeken, összesodort friss hajtások (áttelelt, kifejlett hernyó).
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Igen kedvezŒnek t¦nik a Match 50EC használata [2]. A peték, illetve a belŒlük kikelŒ kis hernyók ellen késŒbb
használható szerek a Nomolt 15SC, illetve a Dimilin 25WP [1]. (A rovarölŒszerek használatánál szigorúan
tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi elŒírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési
módszereket is! [3] A kis rügysodrómoly hím lepkék fogására alkalmas feromoncsapda kifejlesztését
világelsŒként a magyar kutatók végezték el! [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] Tóth M. és  Doolittle, R. Növényvédelem 29: 110-116, 1993.

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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Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!
© MTA NKI 2008
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