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Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά
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ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πορεία της πτήσης του Φυλλοδέτη, της Ανάρσιας και της
Καρπόκαψας Ροδακινιάς σε συνέχεια του δελτίου No 34 / 25 Ιουλίου 2019.

ΦΥ Λ Λ ΟΔ Ε Τ Η Σ Ρ Ο Δ Α Κ Ι ΝΙ Α Σ
(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)
•
•
•

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της 3ης πτήσης στις 20 - 22 Ιουλίου όπως περιγράφθηκε στο
προηγούμενο δελτίο (No 34 / 25 Ιουλίου 2019), παρουσιάζει σημαντική αύξηση μετά τις 12 Αυγούστου.
Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 14 - 17 Αυγούστου.
Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 18 22 Αυγούστου.
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Δίνοντας βαρύτητα στην καταπολέμηση του Φυλλοδέτη, ιδιαίτερα σε πιο όψιμες ποικιλίες, και κυρίως σε
οπωρώνες με ιστορικό προσβολής, μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση σύμφωνα με τις παραπάνω
ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
•

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

•

Επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ψηλότερο τμήμα της κόμης
των δέντρων (2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω), να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με
επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δένδρων.

•

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Ημαθίας
(Αλεξάνδρεια, Π. Σκυλίτσι, Νάουσα), της Πιερίας (Αιγίνιο, Κατερίνη, Δίον) και της Πέλλας (Σκύδρα,
Ριζάρι, Κλεισοχώρι).

•

Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών προέρχονται
από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.
Ο αριθμός των συλλήψεων των αρσενικών εντόμων που παρουσιάζονται στα γραφήματα προέρχεται από
μία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου, ώστε να δίνει την τάση της πορείας του πληθυσμού όσο γίνεται
πιο ξεκάθαρα. Δεν επιλέγονται παγίδες με σημαντικά χαμηλές συλλήψεις και ούτε κατ’ ανάγκη αυτές με
τις υψηλότερες. Επίσης, εξαιρούνται οι παγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη
αντιπροσωπευτικές.

•

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ)
(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)
(Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Tortricidae)
•
•
•
•

Η πτήση των εντόμων εμφανίζεται συνεχής, με αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 9 - 12
Αυγούστου.
Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 15 - 18 Αυγούστου.
Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 19 23 Αυγούστου.
Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια και τον Βλαστορύκτη
(Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).

•

Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο.

•

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και
χρόνο εφαρμογής.
Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια και εχθρό:
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx

•

•
•
•

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Ο Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
α/α
Ευγενία Μακρίδου
Γεωπόνος
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