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Η αλόγιζηε σπήζε θςηοθαπμάκων: 
 - βλάπηει ηεν ςγεία ηων 
   καηαναλωηών  
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 
 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ  
 
 

ΑΚΡΟΓΡΤΑ ΚΑΡΤΓΙΑ  

Νο 9 /16-7-2014. 
 

 

ΚΑΡΥΔΙΑ 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ:   

      Η πτιςθ τθσ 2θσ γενιάσ του εντόμου ζχει ξεκινιςει  με μζτριουσ πλθκυςμοφσ. Συςτινεται 

θ προςταςία τθσ παραγωγισ με ψεκαςμό με ζνα εγκεκριμζνο για τθν καλλιζργεια και το  

ςτάδιο  εντομοκτόνο. 

Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: chloranatraniliprole, deltamethrin, Cydia pomonella 

granulosus virus. 

 

ΖΕΥΖΕΡΑ: 

   Το  ζντομο  προςβάλλει τον κορμό και τα κλαδιά τθσ καρυδιάσ και άλλων δζνδρων.  Η 

προνφμφθ του εντόμου καταςκευάηει ςτοζσ μζςα ςτον κορμό ι τα κλαδιά του δζνδρου  

(Εικ. 1),  προκαλϊντασ  τθν ξιρανςθ των κλάδων ι και ολόκλθρου του δζνδρου. Τα ακμαία 

του εντόμου (Εικ.2) ζχουν ιδθ εμφανιςτεί ςε περιοχζσ τθσ Φκιϊτιδασ, Μαγνθςίασ και  

Λάριςασ.  Σε περιοχζσ όπου υπάρχει πρόβλθμα προςβολισ από ηευηζρα, προτείνεται ο 

ψεκαςμόσ των δζνδρων με ζνα εγκεκριμζνο για τθν καλλιζργεια και το ςτάδιο  

εντομοκτόνο. Ο ψεκαςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ηευηζρασ μπορεί να ςυνδιαςτεί με τον 

ψεκαςμό για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καρπόκαψασ. 

 Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: deltamethrin. 

 

   
Εικ.1 : Προνφμφθ τθσ ηευηζρασ μζςα ςε ςτοά.  Εικ.2: Ακμαίο τθσ ηευηζρασ . 
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 Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων 

 Ολα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξθσ & 
Τροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr.  

 Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για 
την καρυδιά, παρακαλοφνται να το δηλώςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την 
Υπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr  

 Ευχαριςτοφμε πολφ τθν Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ  Φκιϊτιδασ κακϊσ και τουσ ιδιϊτεσ καρυδοπαραγωγοφσ που 

ςυνεργάηονται μαηί μασ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καρπόκαψασ και τθσ ηευηζρασ. 

 
 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ α.α. 

 

Λφκασ Δημήτρησ 
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