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ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κ Α ΡΠΟΚ ΑΨΑ Κ ΑΣΤΑΝΙΑ Σ
(Cydia splendana Hόbner, Lepidoptera: Tortricidae)
•

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων της ορεινής Πιερίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 2η πτήση του
εντόμου το χρονικό διάστημα 11 - 13 Ιουλίου.

•

Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(ΦΠΠ):
Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες
Φυτοπροστατευτικά
προϊόντα με εφαρμογή
κατά την εναπόθεση
των ωών
Φυτοπροστατευτικά
προϊόντα με εφαρμογή
κατά την εκκόλαψη
των ωών

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο)

17 - 21
Αυγούστου

Chlorantraniliprole (2)

23 - 26

Deltamethrin (2),
Lambda cyhalothrin (2), Phosmet (2)

Αυγούστου

•

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.

•

Συνιστάται η συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων κάστανων που πέφτουν πρόωρα και όσων
διαχωρίζονται ως προσβεβλημένα κατά την συγκομιδή.

Β ΑΛ Α ΝΙ ΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ
(Curculio elephas (Gyllenhal) Balaninus elephas, Coleoptera: Curculionidae)
•

Σε ορισμένες περιοχές προκαλεί ζημιές. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία του
εντόμου (τίναγμα των δέντρων ή χρήση κολλητικής ταινίας διπλής όψης στους κορμούς) ή υπάρχει
ιστορικό σημαντικής προσβολής και ζημίας.
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•
•

Εγκεκριμένη δραστική ουσία φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Chlorantraniliprole.
Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με την Καρπόκαψα.

Βαλάνινος

Ζημία

Προσβολή

Ενήλικο

Καρπόκαψα

•
•
•

Η προνύμφη του Βαλάνινου είναι άποδη, σε αντίθεση με αυτή της Καρπόκαψας.
Τα κοκκώδη αποχωρήματα της προνύμφης της Καρπόκαψας συσσωρεύονται στη στοά πίσω της μέσα στο
κάστανο.
Υπάρχει περίπτωση να συνυπάρχουν στο ίδιο κάστανο μια προνύμφη Καρπόκαψας και μία ή δύο του
Βαλάνινου.
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•

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
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.

άδεια

Ο Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
α/α
Ευγενία Μακρίδου
Γεωπόνος
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