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ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΑΝΑΡΣΙΑ  ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ  

(Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) 

• Από τα δεδομένα των παγίδων στις περιοχές της Πιερίας, της Ημαθίας και της Πέλλας η πτήση του 
εντόμου εμφανίζει σημαντική αύξηση των συλλήψεων στις περισσότερες περιοχές, το χρονικό διάστημα 8-
10 Μαΐου.  

 

 
 

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της 
Νάουσας και της Σκύδρας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 14-21 Μαΐου θα υπάρχουν συνεχόμενες 
ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 19-26 Μαΐου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των 
νεαρών προνυμφών. 

• Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και 
την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή. Ενδέχεται να μην απαιτείται καμία επέμβαση. 
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ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ  ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ  

(Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae) 
 

• Από τα δεδομένα των παγίδων στις περιοχές της Πιερίας, της Ημαθίας και της Πέλλας η πτήση του 
εντόμου εμφανίζει σημαντική αύξηση των συλλήψεων στις περισσότερες περιοχές, το χρονικό διάστημα 7-
11 Μαΐου. 

 

 

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της 
Νάουσας και της Σκύδρας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 15-22 Μαΐου θα υπάρχουν συνεχόμενες 
ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 20-27 Μαΐου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των 
νεαρών προνυμφών. 

• Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και 
την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή. Ενδέχεται να μην απαιτείται καμία επέμβαση. 

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι 
αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης 
ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε 
οπωρώνα. 

• Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του Φυλλοδέτη συμπίπτουν κατά πολύ με 
αυτές της Ανάρσιας.  

 
• 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 

Δρ. Αντώνιος Υφούλης 
Γεωπόνος 
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