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                        Τθνύιεο Αληώλεο 

 Σν παξόλ δειηίν εθδίδεηαη κόλν ειεθηξνληθά 

 

No 43/29 Ιοσλίοσ 2021 

ΠΕΔΙΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ 

 
ΚΑΡΠΟΚΑΦΑ  ΜΗΛΘΑ   

(Cydiapomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) 

 Οη ζπιιήςεηο ηνπ εληόκνπ ζην δηθηύνπ ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ εκθαλίδεη κία ζεκαληηθή αύμεζε ην 

ρξνληθό δηάζηεκα 26-28 Θνπιίνπ (εθηηκάηαη όηη μεθίλεζε ε 3
ε
 πηήζε ηνπ εληόκνπ).  

 

 
 

 Με βάζε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάθνληαη από ηνπο κεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο, έγηλαλ νη 

ππνινγηζκνί ηεο έλαξμεο ησλ σνηνθηώλ θαη ησλ εθθνιάςεσλ ησλ απγώλ. 

 Η έλαξμε ησλ σνηνθηώλ ππνινγίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 30 Θνπιίνπ-1 Απγνύζηνπ.  

 Οη πξώηεο εθθνιάςεηο ππνινγίδνληαη ην ρξνληθό δηάζηεκα 5-7 Απγνύζηνπ .  

 

 Ελδεηθηηθόο ρξόλνο επέκβαζεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δξάζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ: 

o 2–5 Ασγούζηοσ γηα ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα κε εθαξκνγή θαηά ηελ ελαπόζεζε ησλ σώλ. 

o 7-9 Ασγούζηοσ γηα ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πνπ ζηνρεύνπλ ζηηο λεαξέο πξνλύκθεο. 
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 Οη εγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ έρνπλ δνζεί ζε πξνεγνύκελν δειηίν 

(No 18/28 Απξηιίνπ 2021). 

 

 Καηά ηην επιλογή ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος, να δοθεί ιδιαίηερη προζοτή ζηον ηρόπο και 

τρόνο εθαρμογής. 

 Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ ζην αθόινπζν link, επηιέγνληαο θαιιηέξγεηα (ΜΗΛΟΕΘΔΗ/ΜΗΛΘΑ) θαη έληνκν 

(ερζξό) (Cydia pomonella L., ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ): 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx 

 Σν δειηίν παξέρεη κηα ηάζε ηεο πνξείαο ησλ πιεζπζκώλ ησλ εληόκσλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή γηα θάζε αγξνηεκάρην. Οη παξαγσγνί, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηελ απόθαζε επέκβαζεο 

ή όρη θαη πόηε, θαινύληαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο θαη ην ηζηνξηθό ηνπ θάζε 

νπσξώλα. 

 Επεηδή ε πιεηνλόηεηα ησλ απγώλ απνηίζεηαη ζηα ςειά θιαδηά, λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε λα θαιπθζνύλ κε 

επηκειεκέλε εθαξκνγή ηνπ ςεθαζκνύ θαη νη θνξπθέο ησλ δέλδξσλ. 

 Πξνζνρή λα δνζεί θαηά ηελ επηινγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν 

θίλδπλνο αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο. 

 Η επέκβαζε γηα ηελ θαξπόθαςα θαηαπνιεκά θαη ηηο λάξθεο (Phyllonorycter blancardella θαη 

Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae). 

 

ΑΝ  ΖΟΖΕ ,  Φώξα  ηνπ  San José  

(Quadraspidiotus perniciosus, Homoptera: Diaspididae) 

 

 Η πηήζε ηνπ εληόκνπ εκθάληζε κέγηζην ζηα ηέιε ηνπ κήλα.  

 Οη επεκβάζεηο γηα ηελ Καξπόθαςα ηεο Μειηάο επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ αλ Ζνδέ.  

 Μόλν ζε νπσξώλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο πξνζβνιέο ζπληζηάηαη μερσξηζηή επέκβαζε.  

 

 

 Υξεζηκνπνηείηε εγθεθξηκέλα Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξνϊόληα, γηα  ηα νπνία έρεη εθδνζεί  άδεηα 

θπθινθνξίαο από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ. 

 Να ηεξείηε πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο ηωλ Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη λα ιακβάλεηαη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε.  

 Σα  θελά  κέζα  ζπζθεπαζίαο (ζαθίδηα,  ζαθνύιεο)  καδί  κε  ηα  θνπηηά, αθνύ θαηαζηξαθνύλ 

πξνεγνπκέλωο κε ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξω ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη όια ζε ζεκεία 

ζπιινγήο γηα αλαθύθιωζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 

 

 
 

Ο Πξντζηάκελνο 

ηνπ Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεζζαινλίθεο 

Δξ. Αληώληνο Τθνύιεο 

Γεσπόλνο 

 
 

Σα Δειηία Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο ππεξεζίαο καο είλαη πιένλ δηαζέζηκα θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΤΠΑΑΣ: i-AGRIC, όπνπ κπνξείηε λα πξνβείηε θαη ζε αμηνιόγεζή ηνπο. 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx
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	 Οι συλλήψεις του εντόμου στο δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 26-28 Ιουλίου (εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου).
	 Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.
	 Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 30 Ιουλίου-1 Αυγούστου.
	 Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 5-7 Αυγούστου .
	 Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
	o 2–5 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.
	o 7-9 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.
	 Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο (No 18/28 Απριλίου 2021).
	 Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές του�
	 Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
	 Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
	 Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).
	ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψώρα του San José
	(Quadraspidiotus perniciosus, Homoptera: Diaspididae)
	 Η πτήση του εντόμου εμφάνισε μέγιστο στα τέλη του μήνα.
	 Οι επεμβάσεις για την Καρπόκαψα της Μηλιάς επιτυγχάνουν ικανοποιητική καταπολέμηση του Σαν Ζοζέ.
	 Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται ξεχωριστή επέμβαση.
	 Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για  τα οποία έχει εκδοθεί  άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
	 Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.
	 Τα  κενά  μέσα  συσκευασίας (σακίδια,  σακούλες)  μαζί  με  τα  κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.


