Feromon. Siffror inom
perenthes är tidpunkter på
dygnet då det lockar arten.
Exempelvis Paranthrene
tabaniformis är knappt lönt
att locka innan kl. 15.00.
Listan är lite gammal och en
del feromoner kan vara
inaktuella numera.
GLASVINGAR
Feromon (+lockningstid)
Synanthedon andrenaeformis
(14-16)
Synanthedon vespiformis (1418)
Paranthrene tabaniformis (1517)
Sesia apiformis (morgonförmiddag)
Synanthedon scoliaeformis
(10-13)
Synanthedon flaviventris (1315)
Synanthedon tipuliformis (819)
Synanthedon exitiosa
Synanthedon mesiaeformis
(15-18.00)
Synanthedon formicaeformis
(10-18)
Synanthedon polaris (13-15)
Synanthedon myopaeformis
(11-13)
Pennisetia hylaeiformis (8-18)
Bembecia ichneumonif. (8-10)
Synanthedon spuleri
Synanthedon empiformis
Pyropteron triannuliformis
Synanthedon conopiformis
Synanthedon chalciformis
Synanthedon bibionipennis
NATTFLYN mm
Feromon
Trichoplusia ni
Autographa gamma

?
?

Autographa californica
Chrysodeixis chalcites

?
?

Fungerar för
arten.
OK=ja
?=oprövad eller
vet ej

Många feromoner fungerar för mer än en art.
Många av arterna på listan är sådana jag fått på
egna försök. Ett ”+” betyder att det fungerat extra
bra. En parentes eller ”?” innebär osäkerhet.
Samma typ av feromon, men vid olika inköp har
ibland lockat helt andra arter så det kan nog räcka
med någon liten ändrad komponent i en
blandning för att ge olika resultat. En del feromon
av utländska arter kan ge en fullständig
överraskning i vår svenska fauna-eller inget alls.

Fungerar för arten
OK

Lockar övriga arter
Synanthedon vespiformis

OK

Pennisetia hylaeiformis, Synanthedon
andrenaeformis
Pennisetia hylaeiformis

OK
OK
?

Bembecia ichneumoniformis, Pennisetia
hylaeiformis
Synanthedon polaris, Synanthedon formicaeformis

?

Synanthedon mesiaeformis

?

Synanthedon spheciformis (11-14)

?
?

Synanthedon polaris, Synanthedon myopaeformis
Synanthedon flaviventris

?
?
OK

Synanthedon culiciformis

?
?
?
?
?
?
?

Bembeciamuscaeformis 13-15

?

Synanthedon formicaefomis, Hedya sp.
Nemapogon variatellus
Hedya sp
Hedya sp
Synanthedon formicaeformis+, Pennisetia
hylaeiformis, Hedya sp.
Stenoptinea cynaiemarmorella, Nemapogon
wolffiella, Pennisetia hylaeiformis

Fungerar för arten Lockar även följande
Syngrapha parilis+
Syngrapha parilis, Lasionycta sedescens, Syngrapha
diasema
Sympistis funebris, Chrombrugghia sp.

Pseudeustrotia
candidula
Mythimna unipuncta
Spodoptera exigua
Heliothis peltigera
Helicoverpa armigera
Schinia scutosa

?
?
?
?
?
?

E. elutella?
Hedya sp.
Hedya sp.

Micros Cydia-Pammene (en del arter är dagflygare, andra kväll och ev bådadera)
Grapholita funebrana
OK
Pammene suspectana (dag)
Cydia pyrivora
?
(Notocelia roborana), Hedya dimidiana
Cydia nigricana
?
Gypsonoma sociana+,Phyllonorycter sp.
Cydia servillana (tidig
OK
kväll)
Cydia illutana
?
(Hedya sp.), Notocelia roborana
Grapholita molesta
?
Pammene gigantea (dag), Grapholita funebrana,
Cydia janthinana
Cydia caryana
?
Grapholita lobarzewski
OK
Cydia janthinana
kväll)
Grapholita prunivora
?
Gelechia scoticella
Pammene aurana
?
Eupoecilia angustana, (Choristoneura diversana)
Pammene rhediella
?
Archips podana?
Pammene fasciana
?
Grapholita funebrana
Pammene argyrana
?
Cydia fagiglandana
?
Notocelia roborana
Grapholita prunivora
?
Grapholita funebrana+
Pammene regiana
?
Cydia indivisa
?
Cydia janthinana
Cydia pomonella
?
Hedya sp.
Övriga vecklare
Argyroploce pulchellana

?

Eupoecilia ambiguella
Lobesia botrana

?
?

Övriga micros
Anarsia lineatella
Scrobipalpa ocellatella
Pyrausta cingulata
Nemapogon
inconditella

?
?
?
?

Tineola bisseliella
Phyllonorycter
corylifoliella

?
OK

Argyroploce ljungiana, Archips oporana,
(Zelotherses unitana)
Dicrorampha petiverella

A.orobana+
Apodia bifractella+
Archips podana+, Hedya sp.
Pennisetia hylaeiformis, Synanthedon vespiformis,
Hedya sp. , Nemapogon wolffiellus, Autographa
gamma
(Nemapogon variatella)

