
ISONET PF 
Η αποτελεσματική  λύση για τον έλεγχο  

 του ψευδόκοκκου Planococcus ficus σε αμπέλι  
(PLANFI) 

Το προϊόν ISONET® PF αποτελείται από εξατμιστήρες ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών και στηρίζεται στη Μέθοδο 
Παρεμπόδισης Σύζευξης. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα του πληθυσμού, το 
μέγεθος και διαστάσεις του αγρού, την κατεύθυνση του επικρατούντα 
ανέμου και τη μέση θερμοκρασία, καθώς και από την επαρκή και 
συστηματική τεχνική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της σεζόν.  Εάν 
ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών εντός του αμπελώνα είναι χαμηλός, η 
λανθάνουσα οσμή φερομόνης που παράγεται από τη συνθετική 
φερομόνη, αποσπά ή παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν 
τα θηλυκά. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού δε λαμβάνει χώρα η σύζευξη 
και ο αριθμός των γόνιμοποιημένων αυγών που εναποτίθενται 
μειώνεται δραματικά. Σε περιπτώσεις που ο αριθμός των ακμαίων 
θηλυκών είναι μεγάλος, τότε απαιτούνται επιπλέον χημικές 
εφαρμογές, προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα του πληθυσμού 
εντός του αμπελώνα.  

 



Οι σκοποί για την εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
(IPM) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης, είναι:  

 
• Ελαχιστοποιήσει των ζημιών από τον ψευδόκοκκο του αμπελιού 

Planococcus ficus  
 

• Μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας του εντόμου 



Πλεονεκτήματα  ISONET PF 
 

• Δεν αφήνει χημικά υπολείμματα στους καρπούς 
• Η εφαρμογή του ISONET PF συντελεί στην ελαχιστοποίηση των ψεκασμών 

με τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, γεγονός που συνεπάγεται την 
ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων και αύξηση της  εμπορικής αξίας των 
προϊόντων (πλεονέκτημα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών) 

• Μηδέν μέρες συγκομιδής 
• Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον 
• Δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα 
• Ιδανικό εργαλείο σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – 

Συμβάλλει στην ορθολογική χρήση φ.π. όπως προβλέπεται και στην 
Οδηγία 128/2009  ΕΕ, για την Αειφόρο Γεωργία. 

• Οικονομικό, με διάρκειας δράσης τουλάχιστον 120 ημέρες. Μία 
εφαρμογή πριν την έναρξη πτήσης των ακμαίων της διαχειμάζουσας 
γενιάς, πλήρη κάλυψη σε όλη την καλλιεργητική περίοδο. 

• Όχι ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
 



Βιολογικός κύκλος Planococcus ficus (Signoret) 
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Βιολογικός κύκλος Planococcus ficus (Signoret) 



Δόση και τρόπος εφαρμογής  

• Η τοποθέτηση των διαχυτήρων  του προϊόντος ISONET PF πρέπει να γίνει 
την άνοιξη, ΠΡΙΝ να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που 
διαχειμάζει. Η συσκευασία να ανοίγεται με προσοχή ώστε να μη σπάσει ο 
διαχυτήρας. 

 

• Οι διαχυτήρες αφού ανοιχτούν, αναρτώνται – ομοιόμορφα 
κατανεμημένοι – στο πρέμνο, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους 
στο ηλιακό φώς, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της 
απελευθέρωσης των φερομονών.  

 

• Συνολικά μπαίνουν 50 διαχυτήρες / στρ. 

• Συμπληρωματικοί διαχυτήρες τοποθετούνται στα όρια των 
αγροτεμαχίων. 

 



Παρακολούθηση  
 

• Η επιτυχία της μεθόδου Παρεμπόδισης Σύζευξης βασίζεται στη συχνή 
παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων εχθρών, ώστε εάν απαιτηθεί 
να επέμβουμε με εγκεκριμένα χημικά προκειμένου να μειώσουμε τους 
πληθυσμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλα τα 
αγοτεμάχια  φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (και ειδικά στα όρια των 
αγρών) και να γίνεται τακτική μέτρηση και εκτίμηση των πληθυσμών, καθ’ 
όλη την καλλιεργητική περίοδο.  

 
• Ένδειξη της επιτυχούς εφαρμογής της μεθόδου είναι οι μηδενικές ή οι 

ελάχιστες συλλήψεις ακμαίων του εντόμου εχθρού στις παγίδες. 
 
 

• Ο τακτικός έλεγχος των παγίδων παρακολούθησης είναι θεμελιώδης 
προκειμένου να προβούμε σε επιπλέον εφαρμογές με εγκεκριμένα 
φυτοπροστατευτικά. 
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