Feromoner
Artspecifika feromoner (doftämnen)
Innehåll: 4 kapslar med artspecifika sexualferomoner
Användning
Feromonerna används för registrering och visar om den aktuella skadegöraren finns och i hur stort antal. Kapseln med feromon placeras liggande
på en klisterskiva i en sk. ”deltafälla” (se bild). Klisterskivan fångar de hannar som lockas av feromonerna. Honorna fastnar alltså inte. Undvik att
röra vid kapseln eftersom du då kan få doft på händerna och sprida doften
till andra delar av anläggningen. Använd gärna engångshandskar som du
sedan slänger på annan plats än i anläggningen. Häng upp deltafällan ungefär 10 cm ovanför plantorna på en plats där de kan inspekteras regelbundet. Använd 2-4 fällor per hektar (för ullöss används 1-2 fällor per
1000 kvm). En kapsel avger feromoner i 6 veckor efter utplacering i deltafällan.
VIKTIGT! Öppna aldrig locket på de genomskinliga kapslarna (det finns två
olika sorters kapslar, se bild). Om man öppnar locket förbrukas feromonet på några dagar. Plasten i kapseln är halvgenomsläpplig och feromonerna kommer successivt diffundera genom väggen.
Förvaring
Feromonkapslarna förvaras bäst i frysen (-18°C) där de är hållbara 2 år
efter produktionsdatum. Man kan också förvara dem i kyl (under 4°C) i 1
år efter produktionsdatum. Låt dem ligga kvar i den påse de kom i under
förvaringen.
Sortiment
På baksidan av detta papper kan du se en förteckning över de arter av fjärilar, flugor, skalbaggar och ullöss som vi har feromoner till.

Dessa upplysningar lämnas endast som information. Det är upp till användaren att själv
avgöra i vilken omfattning han/hon vill använda sig av informationen. Lindesro AB tar inte
på sig någon skada som kan följa av användande av upplysningar eller produkter.

Vetenskapligt namn

Svenskt eller engelskt namn

Vetenskapligt namn

Svenskt eller engelskt namn

Adoxophyes orana

Sommarfruktvecklare

Mamestra brassicae

Kålfly

Anarsia lineatella

Körsbärsbuskpalpmal

Operophtera brumata

Frostfjäril

Autographa gamma

Gammafly

Planococcus citri

Citrusullusen

Cameraria ohridella

Kastanjemal

Plodia / Ephestia

Chrysodeixis chalcites

Tvillingfläckat metallfly

Plutella xylostella

Kålmal

Cydia funebrana

Plommonvecklare

Prays oleae

Olive moth

Cydia pomonella

Äpplevecklare

Rhagoletis cerasi

Körsbärsfluga

Duponchelia fovealis

Tandsydmott

Synanthedon myopaeformis Äppelglasvinge

Grapholita molesta

Oriental fruit moth

Synanthedon tipuliformis

Helicoverpa armigera

Brunaktigt knölfly

Thaumetopoea processionea Ekprocessionsspinnare

Keiferia lycopersicella

The tomato pinworm

Tuta absoluta

Tomato leafminer

Lacanobia oleracea

Grönsaksfly

Zeuzera pyrina

Blåfläckig träfjäril

Lobesia botrana

Vinskottvecklare

Vinbärsglasvinge

Deltafälla finns i förpackning innehållande 1 plastfälla samt klisterskiva.
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