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ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ  ΕΛΙΑΣ  

 (Prays oleae Bernard, Lepidoptera: Yponomeutidae) 
 

• Από τα δεδομένα των παγίδων στην περιοχή της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής, εκτιμάται ότι 
ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου το χρονικό διάστημα 6-9 Ιουνίου, σε αυτές τις 
περιοχές.   

 

  
Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) 

 
• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής και 

της Πιερίας, η έναρξη των εκκολάψεων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 16-18 Ιουνίου. 
 

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης: 

• 15-19 Ιουνίου για τις περιοχές της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής.  
 

• Παρακολουθείται τα δελτία πρόγνωσης καιρού και ο ψεκασμός να πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι 
καιρικές συνθήκες.  

• Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία του πληθυσμού και για την αναγκαιότητα επανάληψης της 
επέμβασης σε επόμενο Δελτίο. 
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• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟ → Καλλιέργεια (ΕΛΙΑ) → Εχθρός (Prays oleae, 
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ): 
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul 

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και 
χρόνο εφαρμογής. 

• 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 τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε 
οπωρώνα. 

 
 

• 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. 

 
Ο Προϊστάμενος 

του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Δρ. Αντώνιος Υφούλης 
Γεωπόνος 

 
Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων της υπηρεσίας μας είναι πλέον διαθέσιμα και από την εφαρμογή του 
ΥΠΑΑΤ: i-AGRIC, όπου μπορείτε να προβείτε και σε αξιολόγησή τους. 
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