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ΔΙΗΑ
1. ΞΟΖΛΝΡΟΖΡΖΠ
Νδεγίεο:
Θαηαπνιέκεζε ζπληζηάηαη
κόλν ζε ειαηώλεο κε
κεησκέλε αλζνθνξία (30-40% ηεο θαλνληθήο) θαη
εθόζνλ παξαηεξεζνύλ ζεκαληηθέο πξνζβνιέο. Όπνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επέκβαζε, λα γίλεη ζην θξόθηαζκα
( ζηάδην F).
Φπη/θά
Bacillus thuringiensis - Ελδείθλπηαη θαη γηα βηνινγηθέο
πξντόληα:
θαιιηέξγεηεο. Η επέκβαζε λα γίλεη όηαλ έρεη αλνίμεη ην 5% ησλ
αλζέσλ
θαη
λα
επαλαιεθζεί
ζε
7-10
εκέξεο.
Δηδηθά ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ν ςεθαζκόο ηεο
αλζόβηαο γεληάο ηνπ ππξελνηξήηε θξίλεηαη αλαγθαίνο, ζε
θηήκαηα πνπ παξνπζηάδεηαη πξνζβνιή, δεδνκέλνπ όηη ε
αληηκεηώπηζε ηεο θαξπόβηαο γεληάο ηνπ εληόκνπ κε
ζθεπάζκαηα ηνπ Βάθηιινπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή.

Δειηακεζξίλ, Λάκδα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Φνζκέη
Φισξππξηθόο κεζύι.

2.ΒΑΚΒΑΘΑΓΑ
Νδεγίεο:

Φπη/θά
πξντόληα:

Λα γίλεη θαηαπνιέκεζε κόλν όπνπ ε αλζνθνξία είλαη
κηθξή θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο πξνζβνιέο ηαμηαλζηώλ
(πάλσ από 30% πξνζβεβιεκέλεο ηαμηαλζίεο).

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Δειηακεζξίλ.

3. ΘΖΘΗΓΝΚΓΑ ΒΙΑΠΡΩΛ
Τν ζειπθό σνηνθεί ζε νκάδεο, ζε ηξαύκαηα θαη θπξίσο ζε ζρηζκέο ηνπ θινηνύ
θιαδίζθσλ, πνπ πξνθαινύληαη από δηάθνξα αίηηα (σνηνθίεο Cicadidae, Jassidae,
ραιαδόπησζε θιπ). Οη πξνλύκθεο δνπλ νκαδηθά ζην ρώξν ηνπ θάκβηνπ. Σεκαληηθέο
δεκηέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε θπηώξηα θαη ζε λεαξά δέλδξα. Σε παξαγσγηθά
δέλδξα νη δεκηέο δελ είλαη αμηόινγεο.
►

Νδεγίεο:

Φπη/θά
πξντόληα:

Αθαίξεζε θαη θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδίζθσλ
πξνηνύ νη πξνλύκθεο πέζνπλ ζην έδαθνο. Απνθύγεηε
ηελ δεκηνπξγία πιεγώλ ζηνπο βιαζηνύο (βνεζά έκκεζα
ζην λα κελ ππάξμνπλ πξνζβνιέο).
Πε λεαξά δέλδξα, θπηώξηα θαη λεαξά εκβόιηα πνπ
ππάξρνπλ πξνζβνιέο, λα γίλεη θαηαπνιέκεζε.
Μπέηα ζπθινπζξίλ.

4. ΑΘΑΟΔΑ
Πξνζβάιινπλ ηνπο βιαζηνύο θαη ηα θύιια πνπ εκθαλίδνπλ παξακνξθώζεηο, θαη
πξνθαινύλ πηώζε ησλ αλζέσλ θαη ησλ θαξπώλ, αθνύ ν ζρεκαηηζκόο ησλ ηαμηαλζηώλ
ζπκπίπηεη κε ηε κέγηζηε πιεζπζκηαθή ηνπο ππθλόηεηά.
Γηαπηζηώζεηο: Υπάξρνπλ πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο ειαηώλεο. Ο βαζκόο πξνζβνιήο
πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ
πεξηνρή.
Νδεγίεο:
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο, ζε ειαηώλεο πνπ ππάξρνπλ
πξνζβνιέο (5-10 άηνκα αλά ηαμηαλζία), λα γίλεη επέκβαζε
πξηλ ηελ αλζνθνξία (θιεηζηή ηαμηαλζία).
Φπη/θά
Θεξηλά ιάδηα.
πξντόληα:
5. ΜΙΝΦΑΓΑ ΔΛΡΝΚΑ (Φινηνηξίβεο- Φινηνθάγνο)
Νδεγίεο:
Θαιιηεξγεηηθά κέηξα:
Αθαίξεζε ησλ κηζόμεξσλ ή μεξώλ θιάδσλ θαη θιαδίζθσλ θαη
απνκάθξπλζε ηνπο από ηνλ ειαηώλα.
Τα ειαηόδελδξα λα βξίζθνληαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε κε
εθαξκνγή ιηπάλζεσλ θαη άιισλ θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ.
Πε ειαηώλεο κε έληνλεο πξνζβνιέο λα γίλεη επέκβαζε απηήλ
ηελ επνρή
Φπη/θά
Μπέηα ζπθινπζξίλ.
πξντόληα:
6.ΞΑΟΙΑΡΝΟΗΑ(ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΔΠ ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ)
Γηαπηζηώζεηο: Από επηηόπηνπο ειέγρνπο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο
εμόδνπ ησλ εξπνπζώλ.
Νδεγίεο:
Πε επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ειηάο λα γίλεη επέκβαζε από 2630 Απξίιε.
Να γίλεη πξνζεθηηθόο θαη επηκειεκέλνο ςεθαζκόο. Σε πεξηπηώζεηο
κεγάισλ πξνζβνιώλ λα γίλεη επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από
δύν εβδνκάδεο.
Φπη/θά
Θεξηλά ιάδηα, {Σπηξνηεηξακάη κεηά ηελ άλζεζε} .
πξντόληα:
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ: 1.Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
2.
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