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Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης  Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 
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ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ  ΜΗΛΙΑΣ  

(Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) 

 Οι συλλήψεις του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση.  

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

Νάουσας έγιναν οι υπολογισμοί των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών. 

 Οι ωοτοκίες (παρουσία των περισσοτέρων αυγών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 24-27 Ιουνίου.  

 Οι εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 29 Ιουνίου -2 

Ιουλίου.  
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 Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και 

την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.  

 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. 

 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 βρίσκεται στο μέγιστο. Οι περισσότερες προνύμφες υπολογίζονται το χρονικό 

διάστημα 23 Ιουνίου -3 Ιουλίου. 

 Οι επεμβάσεις για την Καρπόκαψα της Μηλιάς επιτυγχάνουν ικανοποιητική καταπολέμηση του Σαν Ζοζέ.  

 Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται ξεχωριστή επέμβαση.  
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