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ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
1.ΚΟΚΚΟ (Coccus hesperidum)
Είλαη θνθθνεηδέο πνπ δελ δεκηνπξγνύζε πξόβιεκα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Mνηάδεη
κε ην Λεθάλην είλαη κηθξόηεξν ζε κέγεζνο πην πεπιαηπζκέλν θαη θηηξηλνθάζηαλν.
Πξνζβάιιεη θαη άιια νπσξνθόξα θαη θαιισπηζηηθά. Έρεη θπζηθνύο ερζξνύο πνπ
βξίζθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηα απηή ηελ επνρή. ηα κειηηώδε εθθξίκαηά ηνπ
αλαπηύζζεηαη θαπληά.
Υπάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο ζε νπσξώλεο θάπνησλ πεξηνρώλ
Δηαπηζηώζεηο: (Δπίδαπξνο, Γξέπαλν Αξγνιίδαο). Οη εθθνιάςεηο έρνπλ μεθηλήζεη.
Οδεγίεο:

Φπη/θά
πξντόληα:

ε νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, λα
γίλεη επέκβαζε από 12 σο 16 Mάε.
ε νπσξώλεο κε έληνλεο πξνζβνιέο ζα ρξεηαζηεί επαλάιεςε ηεο
επέκβαζεο κεηά από δύν εβδνκάδεο.
Μπνξείηε λα πξνζθνκίδεηε γηα έιεγρν δείγκαηα ζηελ ππεξεζία καο.

Θεξηλόο πνιηόο.

2.ΜΤΓΑ ΜΕΟΓΕΙΟΤ
Οδεγίεο:
Άκεζε έλαξμε επεκβάζεσλ κε ηε ιήςε ηνπ δειηίνπ ζε όςηκα
πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα.
Φπη/θά
πξντόληα:

Δγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο γηα ςεθαζκνύο θάιπςεο ελαληίνλ ηεο Μύγαο ηεο
Μεζνγείνπ είλαη νη εμήο: Γειηακεζξίλ,Λάκληα ζπαινζξίλ, {Φνζκέη κόλν γηα
πνξηνθάιηα} θαη ηα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα κε βάζε δσληαλά ζπόξηα ηνπ κύθεηα
Bauveria basiana κόλν ζηε καληαξηληά.
Δπεηδή απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζε έληνλε δξαζηεξηόηεηα όια ηα σθέιηκα
έληνκα αξπαθηηθά θαη παξάζηηα, είλαη πξνηηκόηεξνη νη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί. Τν
δόισκα απνηειείηαη από λεξό, πδξνιπκέλε πξσηείλε 2% θαη έλα εγθεθξηκέλν
εληνκνθηόλν.
Τν ςεθαζηηθό πγξό λα εθαξκόδεηαη ζπγθεληξσκέλν κε κνξθή ρνλδξώλ
ζηαγνληδίσλ ζε θιαδηά ρσξίο θαξπνύο. Σπληζηάηαη λα ςεθάδεηαη θαη ε ηπρόλ
ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηήκαηνο (ζάκλνη, θξάθηεο).►

3. ΣΕΣΡΑΝΤΥΟΙ
Οδεγίεο:
Υξεηάδνληαη ζπρλνί θαη πξνζεθηηθνί έιεγρνη. Επέκβαζε απαηηείηαη
όπνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο δειαδή 3 θηλεηέο κνξθέο αλά θύιιν λέαο
βιάζηεζεο ή θηλεηέο κνξθέο ζην 20-30% ησλ θύιισλ.
Φπη/θά
πξντόληα:
Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.
4. ΑΦΙΔΕ
Δηαπηζηώζεηο:

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη νη αθίδεο είλαη θνξείο ηώζεσλ (Τξηζηέηζα). Οη ζπλζήθεο
είλαη πνιύ επλντθέο γηα απηά ηα έληνκα θαη ππάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο.

Οδεγίεο:

ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, λα γίλεη επέκβαζε.

Φπη/θά
πξντόληα:

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Αζεηακηπξίλη, Γειηακεζξίλ, Θηακεζνμάκ,
Λάκληα ζπαινζξίλ, Νηηκεζνέηη, Πηξηκηθάξκπ, Ππξεζξίλο, {Ππκεηξνδίλ κόλν
ζηελ πνξηνθαιηά}, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο κεζύι.

ΗΜΕΙΩΕΙ:

1. Να απνθεύγνληαη νη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί θαη λα πξνηηκνύληαη
ζθεπάζκαηα πνπ δελ δεκηώλνπλ ηα σθέιηκα έληνκα θαη αθάξεα, πνπ
απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηα.
2
2. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
3. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)
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