
 

 

 Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου                                                         52 /16-10-15 
 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
1.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Διαπιστώσεις: Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων οι συλλήψεις είναι υψηλές. Οι καιρικές 

συνθήκες είναι ευνοϊκές για το έντομο και όλες οι ποικιλίες είναι επιδεκτικές 
στις προσβολές. Στους 16ο C σταματά να ωοτοκία (με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις ηλιοφάνειας για αρκετές ώρες), ενώ στους 10ο C σταματά η 
εξέλιξη αυγών προνυμφών και νυμφών. 

 Τρόποι 
προστασίας: 

Σας θυμίζουμε ότι οι προσβολές αρχίζουν με την έναρξη της 
ωρίμανσης των καρπών (σπάσιμο του χρώματος). 
Για την αντιμετώπιση του εντόμου συστήνονται δολωματικοί ψεκασμοί, 
χρήση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης, ψεκασμοί κάλυψης . Οι 
δολωματικοί ψεκασμοί και οι παγίδες δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα αρπακτικά και 
παράσιτα.  

 
Οδηγίες: 
 
 
 
Φυτ/κά  
προϊόντα: 
 

α) Δολωματικοί ψεκασμοί: 
 Άμεση έναρξη  και στις όψιμες  ποικιλίες.  
Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανά 7 ήμερο για όσο διάστημα οι καιρικές 
συνθήκες είναι ευνοϊκές. 
Το δόλωμα αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα 
κατάλληλο εγκεκριμένο εντομοκτόνο.   
β) Χρήση παγίδων (στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής)  
γ) Ψεκασμοί κάλυψης :  
Ξεκινούν όταν αρχίσει η ωρίμανση των πρώτων καρπών. Ο ψεκασμός 
επαναλαμβάνεται , ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί.                                                                            
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα : Bιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια 
του μύκητα Beauveria bassiana ,  { Λάμντα συαλοθρίν -7 ημέρες πριν την 
συγκομιδή}, {Δελταμεθρίν 30 ημέρες πριν την συγκομιδή}, {Φοσμέτ 14 
ημέρες πριν την συγκομιδή)} .                                                                                                         
Οι ψεκασμοί κάλυψης είναι ζημιογόνοι για τα ωφέλιμα παράσιτα και αρπακτικά 
τα οποία βρίσκονται αυτή την εποχή σε δραστηριότητα.                     

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ οι δοσολογίες και τα αναγραφόμενα στην 
ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρονικά όρια 
ασφαλείας μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
2.Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr) 
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