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Πληροφορίεσ : Μαρία Ηλιάδου, Στζλλα Σπφρογλου, Δημήτρησ Συρόπουλοσ,

2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιήςεων για την μηλιά
Καρπόκαψα Μηλιάσ (Cydia pomonella)
Διαπιςτϊςεισ
θσ

Από τθν καταγραφι των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ, διαπιςτϊνουμε ότι θ πτιςθ τθσ 2 γενεάσ του
εντόμου ξεκίνθςε από τισ 01-06-2018 και ςυνεχίηεται με ανοδικι πορεία.
θσ

Σα ενιλικα τθσ 2 γενεάσ ωοτοκοφν κατευκείαν επάνω ςτουσ καρποφσ και
ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά τθσ προςβολισ ςτθν περιοχι κατά τα προθγοφμενα
ζτθ, μπορεί να χρειαςκεί ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι των ηθμιϊν από
τα μζςα Ιουνίου και μετά.
Η γενεά αυτι διαρκεί περίπου 25 θμζρεσ και θ νεαρι προνφμφθ περιπλανάται
2-3 θμζρεσ επί του καρποφ πριν ειςχωριςει εντόσ αυτοφ. Η περίοδοσ αυτι είναι
θ πιο αποτελεςματικι για τθν καταπολζμθςι τθσ.
Συςτάςεισ
υνιςτάται να γίνει ψεκαςμόσ τισ επόμενεσ θμζρεσ, με τθ χριςθ κατάλλθλων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
Επανάλθψθ του ψεκαςμοφ μετά από 10 -12 θμζρεσ περίπου και ςφμφωνα πάντοτε με τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Γενική παρατήρηςη
Οι παραγωγοί κα πρζπει να τθροφν τα αναγραφόμενα ςτισ ετικζτεσ ζγκριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων και ιδιαίτερα τον προβλεπόμενοι μζγιςτο αρικμό επεμβάςεων με το ίδιο εντομοκτόνο.
Οι επόμενοι ψεκαςμοί κα πρζπει να γίνονται με ςκευάςματα που ζχουν διαφορετικό τρόπο δράςθσ.
Η χριςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων να περιορίηεται μόνο ςτουσ απαραίτθτουσ ψεκαςμοφσ με βάςθ
τθν παρακολοφκθςθ του εντόμου.

Ιδιαίτερη προςοχή πρζπει να δοθεί ςτη χρήςη των υτοπροςτατευτικών προϊόντων τα οποία θα πρζπει να
ζχουν όςο το δυνατόν λιγότερεσ ημζρεσ υπολειμματικήσ διάρκειασ τελευταίασ επζμβαςησ πριν τη ςυγκομιδή.
Συνδυαςμόσ καλλιεργητικϊν μζτρων και χημικήσ καταπολζμηςησ όπου απαιτείται δίνει τα καλφτερα
αποτελζςματα.
Οι ψεκαςμοί πρζπει να είναι επιμελημζνοι με διαβροχή όλησ τησ φυλλικήσ επιφάνειασ και ςτα ψηλά
τμήματα των δζνδρων.
Οι καλλιεργητζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ανά
καλλιζργεια και παθογόνο ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη του Υπ.Α.Α.Τ.
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx
το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων www.minagric.gr
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