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ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
1.ΜΤΓΑ ΜΕΟΓΕΙΟΤ
Δηαπηζηώζεηο: Σην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ νη ζπιιήςεηο είλαη κέηξηεο, ζηηο πξώηκεο
πεξηνρέο θαη πνηθηιίεο.
Σξόπνη
Οη πξνζβνιέο αξρίδνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ
πξνζηαζίαο:
(ζπάζηκν ηνπ ρξώκαηνο).
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ ζπζηήλνληαη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί,
ρξήζε παγίδσλ πξνζέιθπζεο θαη ζαλάησζεο, ςεθαζκνί θάιπςεο . Οη
δνισκαηηθνί ςεθαζκνί θαη νη παγίδεο δελ δεκηώλνπλ ηα σθέιηκα αξπαθηηθά θαη
παξάζηηα. Είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί εθόζνλ μεθηλνύλ λσξίο (15
κέξεο πξηλ ηελ σξίκαλζε) θαη εθαξκόδνληαη ζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε
έθηαζε (ζπλεξγαζία παξαγσγώλ).
Οδεγίεο:

Φπη/θά
πξντόληα:

α) Δνισκαηηθνί ςεθαζκνί:
Άκεζε έλαξμε ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο θαη ζηηο πξώηκεο πνηθηιίεο.
Οη επεκβάζεηο λα επαλαιακβάλνληαη αλά 7 ήκεξν.
Σηηο ππόινηπεο πνηθηιίεο, νη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί λα αξρίζνπλ 10 σο 15
κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ (ζπάζηκν ρξώκαηνο).
Σν δόισκα απνηειείηαη από λεξό, πδξνιπκέλε πξσηεΐλε 2% θαη έλα
θαηάιιειν εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν.
Τν ςεθαζηηθό πγξό λα εθαξκόδεηαη ζπγθεληξσκέλν κε κνξθή ρνλδξώλ
ζηαγνληδίσλ (κπέθ ρσξίο βειόλα), ζε θιαδηά ρσξίο θαξπνύο. Σπληζηάηαη λα
ςεθάδεηαη θαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηήκαηνο
(ζάκλνη, θξάρηεο).
β) Υξήζε παγίδσλ:
Άκεζε αλάξηεζε ζηελ ππθλόηεηα πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο.
γ) Φεθαζκνί θάιπςεο :
Ξεθηλνύλ όηαλ αξρίζεη ε σξίκαλζε ησλ πξώησλ θαξπώλ. Ο ςεθαζκόο
επαλαιακβάλεηαη , αλάινγα κε ηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ
θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα : Bηνινγηθά ζθεπάζκαηα κε βάζε ηα ζπόξηα
ηνπ κύθεηα Beauveria bassiana κόλν ζηε καληαξηληά, { Λάκληα ζπαινζξίλ
(7 εκέξεο πξηλ ηελ ζπγθνκηδή ) {Δειηακεζξίλ, Φνζκέη -ζε πνξηνθαιηά
θαη Γθξέηπ θξνύη (30 εκέξεο πξηλ ηελ ζπγθνκηδή)} .
Οη ςεθαζκνί θάιπςεο είλαη δεκηνγόλνη γηα ηα σθέιηκα παξάζηηα θαη αξπαθηηθά
ηα νπνία βξίζθνληαη απηή ηελ επνρή ζε δξαζηεξηόηεηα.
►

2. ΕΡΙΧΔΗ ΑΛΕΤΡΧΔΗ
Δηαπηζηώζεηο- Τν παξάζηην βξίζθεηαη ζε έληνλε δξαζηεξηόηεηα θαη όηαλ απνθαζίδεηε
Οδεγίεο:
επέκβαζε γηα άιινλ ερζξό, λα ιακβάλεηε ππόςε ζαο ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ.
3.ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ
Τα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή απόηνκνπ καξαζκνύ, ριώξσζεο θαη
μήξαλζεο ησλ θύιισλ, απνμήξαλζεο θιαδίζθσλ θαη βξαρηόλσλ, απνπιεμίαο θαη
πνξηνθαιόρξσκνπ σο θαζηαλνύ κεηαρξσκαηηζκνύ ησλ αγγείσλ (όρη απαξαίηεηα).
Η δηαζπνξά ησλ κνιπζκάησλ γίλεηαη κε ηελ βξνρή (ηδηαίηεξα όηαλ ζπλνδεύεηαη από αέξα),
ην πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κε ηα πνπιηά.
Εππαζείο μεληζηέο είλαη ε ιεκνληά, θηηξηά, λεξαληδηά πεξγακόλην θαζώο θαη ηα γέλε Poncirus,
Severinia θαη Fortunella.
Οδεγίεο :
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο ζπληζηάηαη ζπλδπαζκόο
θαιιηεξγεηηθώλ θαη ρεκηθώλ κέηξσλ:
1. Καιιηεξγεηηθά κέηξα
 Αθαίξεζε θαη θάςηκν μεξώλ βιαζηώλ , θιαδίζθσλ, βξαρηόλσλ θαη
ιαίκαξγσλ βιαζηώλ ησλ δέλδξσλ κε ζεκαληηθό κέξνο θαη πγηνύο
ηκήκαηνο. Η εξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη από Μάε έσο
Σεπηέκβξε.
 Απνθπγή δεκηνπξγίαο πιεγώλ ηδίσο ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ
δέληξσλ.
 Απνθπγή θαιιηεξγεηηθώλ εξγαζηώλ από ηνλ Οθηώβξε σο ην Μάην.
 Πεξηνξηζκόο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο.
 Απνθπγή άξδεπζεο κε ηερλεηή βξνρή.
 Καηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ επεηδή έρεη παξαηεξεζεί όηη ε παξνπζία
ηνπο ζηνλ νπσξώλα, επλνεί ηνλ ζρεκαηηζκό θαξπνθνξηώλ ηνπ
παζνγόλνπ.
2. Υεκηθά κέηξα
 Σε νπσξώλεο πνπ ππάξρεη δεδνκέλν πξνζβνιώλ, λα γίλεη
εθαξκνγή 3-4 ςεθαζκώλ κε ραιθνύρν ζθεύαζκα, ζε κεληαία
δηαζηήκαηα, μεθηλώληαο άκεζα κε ηε ιήςε ηνπ δειηίνπ.
ΠΡΟΟΥΗ:

Οη ςεθαζκνί θνληά ζηελ ζπγθνκηδή εκπεξηέρνπλ θηλδύλνπο γηα ηνλ
θαηαλαισηή ( αλεύξεζε
ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ
ζηνπο εκπνξεύζηκνπο θαξπνύο) θαη γη’ απηό όηαλ γίλνληαη πξέπεη
λα ηεξνύληαη ΑΤΣΗΡΑ νη δνζνινγίεο θαη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ εηηθέηα
θάζε θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ρξνληθά όξηα αζθαιείαο κεηαμύ
ηειεπηαίνπ ςεθαζκνύ θαη ζπγθνκηδήο.
ΗΜΕΙΧΕΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
2.Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)
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