Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ

11/19-3-18

ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
1.ΦΤΛΛΟΔΕΣΗ
Οδεγίεο:
Φεθαζκόο ζπληζηάηαη θπξίσο όπνπ δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθή
πξνζβνιή (πξνζβεβιεκέλνη βιαζηνί πάλσ από 20%).
Φπη/θά
πξντόληα:

Βacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), Γειηακεζξίλ, Θεξηλά ιάδηα.

2.ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ- ΕΡΙΧΔΗ ΑΛΕΤΡΧΔΗ
Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα:
1. Πξνζεθηηθέο, ηζνξξνπεκέλεο ιηπάλζεηο θαη απνθπγή ρξήζεο αδώηνπ ην
θαινθαίξη.
2. Καλνληθέο αξδεύζεηο.
Είλαη πνιύ ζεκαληηθό ε αλνημηάηηθε βιάζηεζε πνπ είλαη ε
ζπνπδαηόηεξε γηα ηελ παξαγσγή, λα «ςεζεί» πξηλ ηελ πιήξε
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θπιινθλίζηε.
3.ΚΑΛΟΚΟΡΙ
Οη λεαξέο λύκθεο πξνηηκνύλ θάπνηα δηδάληα (δηαλόρνξην, πεξδηθνύιη, ηζνπθλίδα, ζηλάπη,
δνρόο, κνιόρα, αγξηνζέιηλν θιπ) ηα νπνία αλ δελ βξνπλ ζηνλ νπωξώλα, αλεβαίλνπλ ζηα
δέλδξα. Οη πξνζβνιέο μεθηλνύλ από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο βιάζηεζεο ωο θαη ηηο αξρέο ηεο
άλζεζεο, είλαη ζπνξαδηθέο θαη πεξηνδηθέο.
Οδεγίεο:
Επεηδή ε ύπαξμε ησλ παξαπάλσ δηδαλίσλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν
ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνζβνιήο από ην έληνκν, όπνπ είλαη
εθηθηό, ε απηνθπήο βιάζηεζε λα παξακέλεη ζηνλ νπσξώλα κέρξη
ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο ησλ δέλδξσλ.
Φπη/θά
Αζεηακηπξίλη, Θεξηλά ιάδηα.
πξντόληα:
4. ΣΕΣΡΑΝΤΥΟΙ
Οδεγίεο:

Δπέκβαζε ζε νπωξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο (3 θηλεηέο κνξθέο αλά
θύιιν λέαο βιάζηεζεο ή θηλεηέο κνξθέο ζην 20-30% ηωλ θύιιωλ).

Φπη/θά
Πξντόληα:

Ακπακεθηίλ, Αζεθνπηλνζύι, Δμηζηαδόμ, Δηνμαδόι, Κινθεληεδίλ, Μηικπεκεθηίλ,
Μπηθελαδέηη,
Σπηξνληηθινθέλ
(ζε
πνξηνθαιηά
θαη
ιεκνληά),
Τεκπνπθελππξάλη, Θεξηλά ιάδηα, Άιαηα Καιίνπ ιηπαξώλ νμέωλ.
*Αζεθνπηλνζύι, Μηικπεκεθηίλ, Κινθεληεδίλ, Δμηζηαδόμ Σπηξνληηθινθέλ
ρξήζε κηα θνξά ζηελ ίδηα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
*Αζεθνπηλνζύι ρξήζε από ηελ έλαξμε ηεο θαξπόδεζεο.

►

5. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ (Aculops pelecasi)
Πξνζβάιιεη θπξίωο ηνπο θαξπνύο θαη ιηγόηεξν ηα θύιια θαη ηνπο βιαζηνύο ηωλ
εζπεξηδνεηδώλ. Οη θαξπνί πνξηνθαιηώλ θαη καληαξηληώλ απνθηνύλ ηειηθά ην ρξώκα ηεο
ζθνπξηάο ελώ ηωλ ιεκνληώλ γίλνληαη αξγπξόρξωκνη, κε ηαπηόρξνλε ζθιήξπλζε ηνπ θινηνύ.
Οδεγίεο:
ε θηήκαηα πνπ πέξζη ππήξραλ πξνζβνιέο (2-3% πξνζβεβιεκέλα
θξνύηα) λα γίλεη επέκβαζε ζηε λέα βιάζηεζε.
Φπη/θά
πξντόληα
Θεξηλά ιάδηα.
6.ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (Eriophyes sheldoni)
Πξνθαιεί ηελ παξακόξθωζε θαξπώλ, αλζέωλ θαη θύιιωλ θπξίωο ζηε ιεκνληά.
Οδεγίεο:
ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζησκέλα ην άθαξη δεκηνπξγεί έληνλεο
πξνζβνιέο λα γίλεη επέκβαζε ζηε λεαξή βιάζηεζε.
Φπη/θά
πξντόληα
7. ΑΦΙΔΕ
Δηαπηζηώζεηο:
Οδεγίεο:
Φπη/θά
πξντόληα:
ΗΜΕΙΧΕΙ:

Άιαηα Καιίνπ ιηπαξώλ νμέωλ, Ακπακεθηίλ, Τα- Φινπβαιηλέηη, Θεξηλά ιάδηα.

Σηηο πξώηκεο πεξηνρέο έρνπλ μεθηλήζεη νη πξνζβνιέο.
Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηνπο νπωξώλεο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ηωλ
πξνζβνιώλ. Σαο ππελζπκίδνπκε όηη νη αθίδεο είλαη θνξείο ηώζεωλ
(Τξηζηέηζα).
Άιαηα ιηπαξώλ νμέωλ, Αδαληηξαρηίλ Α, Αζεηακηπξίλη, Γειηακεζξίλ, Θεξηλά
ιάδηα, Θηακεζνμάκ, Λάκληα ζπαινζξίλ, Νηηκεζνέηη, Πηξηκηθάξκπ,
Ππκεηξνδίλ, Σπηξνηεηξακάη(από ηελ θαξπόδεζε θαη κεηά),Σνπιθνμαθιόξ,
Τα- Φινπβαιηλέηη, Φινληζακίλη, Χιωξππξηθόο, Χιωξππξηθόο κεζύι.
1. Οη ρωξίο έιεγρν επεκβάζεηο απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, δεκηνπξγνύλ
πξνβιήκαηα ζηα ωθέιηκα έληνκα, ηα νπνία είλαη πνιύηηκα ζηελ
θαηαπνιέκεζε ερζξώλ ηωλ εζπεξηδνεηδώλ (αθίδεο, θπιινθλίζηεο,
αιεπξώδεο, Ιζέξπα, θνθθνεηδή).
2. Σηνπο νπωξώλεο, θαιό είλαη λα γίλεη έλαο πξνζεθηηθόο
θιαδνθάζαξνο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θαινύ αεξηζκνύ θαη
θωηηζκνύ ζηα δέλδξα θαη ζα κεηώζεη ηηο πξνζβνιέο από θνθθνεηδή,
πνπ επλννύληαη από αζθπθηηθέο ζπλζήθεο αεξηζκνύ θαη θωηηζκνύ.
3. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ.
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr).
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