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ISOMATE® A/OFM 
 

Η νέα προσέγγιση στον έλεγχο της Καρπόκαψας (Grapholita ή Cydia 

molesta) και της Ανάρσιας (Anarsia lineatella) σε ροδακινιά και δαμασκηνιά 
 

 
Μορφολογικά στοιχεία και δεδομένα βιολογικού κύκλου της Cydia 

molesta 
 

Ακμαίο Μικρή πεταλούδα με 

καφέ μπροστινές 

πτέρυγες. 
 

Αυγό Παρόμοια με τα αυγά της 

καρπόκαψας, αλλά λίγο 
μικρότερα σε μέγεθος. 

 

Ώριμη 
προνύμφη 

Ροζ-κίτρινο ή κοκκινωπό 

χρώμα. 

Πούπα 

 

Καφέ ή κοκκινωπή, με μήκος περίπου 6 - 7 mm 

 

Η Καρπόκαψα πιθανώς κατάγεται από 

την Κίνα. Η πρώτη εμφάνιση στην 
Ευρώπη – στη Λιγουρία (Ιταλία) – 

καταγράφηκε το 1920. Από τότε το 
έντομο έχει εισέλθει σε πολλές 

γειτονικές χώρες. 
 

Σήμερα, η Καρπόκαψα προσβάλει 

κυρίως είδη τριανταφυλλιάς και 

πυρηνοκάρπων (ειδικά τη ροδακινιά, 
τη βερυκοκιά κα τη δαμασκηνιά). Τα 

τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί σοβαρές προσβολές και σε μηλοειδή, ειδικά σε 
περιοχές όπου οι μηλεώνες γειτονεύουν με καλλιέργειες πυρηνοκάρπων. 
 

- Οι προνύμφες της καρπόκαψας προκαλούν στοές σε βλαστούς, κλαδίσκους και 

στους καρπούς 
 

Διαχειμάζει ώς προνύμφη τελευταίου σταδίου σε κουκούλι, σε προφυλαγμένα 
μέρη όπως φλοιό δέντρου, στο έδαφος ή σε τελάρα μεταφοράς φρούτων. 
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Τα πρώτα ακμαία εξέρχονται κατά τα μέσα Μάρτη αν και η εμφάνιση εξαρτάται 

από τη μέση θερμοκρασία της περιόδου. 
 

Τα ακμαία είναι δραστήρια κατά το σούρουπο (σε θερμοκρασία τουλάχιστον +16 

°C). Μετά την εμφάνιση των ακμαίων ακλουθεί η σύζευξη και η εναπόθεση 
αυγών. Κάθε θυληκό εναποθέτει περίπου 50 αυγά. Tα αυγά συνήθως 

εναποτίθενται στο κάτω μέρος των φύλλων αλλά μπορεί να βρεθούν και σε 
βλαστούς, κλαδίσκους ή ακόμα και σε νεαρούς (χωρίς χνούδι καρπούς). Η 

περίοδος εκκόλαψης ποικίλει από 2 εβδομάδες έως ένα ελάχιστο των 5-6 ημερών 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  
 

Μετά από περιπλάνηση, των προσφάτως εκκολαφθέντων νεαρών προνυμφών, 

προς αναζήτηση τροφής πάνω σε νεαρούς κλαδίσκους και φύλλα, οι προνύμφες 
εισέρχονται από τη κορυφή των νεαρών κλάδων και σταδιακά προχωρούν προς 

τη βάση των βλαστών. 
 

Πριν την ενηλικίωση, οι προνύμφες προκαλούν ζημιές σε πολλούς νεαρούς 

βλαστούς. Στη συνέχεια αναζητούν ένα προστατευμένο μέρος στο φλοιό του 
δέντρου ή στο έδαφος αλλά κοντά στη βάση του κορμού του δέντρου, 

προκειμένου να δημιουργήσουν κουκούλι. 

Οι προνύμφες των επόμενων γενεών της Καρπόκαψας επίσης προκαλούν 
ζημιές σε νεαρούς βλαστούς και στη συνέχεια ανοίγουν στοές σε 

καρπούς, καθώς οι βλαστοί ξυλοποιούνται, ή επιτίθενται κατ’ ευθείαν σε 
καρπούς. Ειδικά προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.  

 

Η προνύμφη συνήθως εισέρχεται στον καρπό από το πλάι ή διαμέσου του 
βλαστού. Η προνύμφη που έχει εισέλθει σε καρπό ή διανοίγει ακανονίστου 

σχήματος στοά στο μαλακό ιστό του καρπού μέχρι τα σπέρματα του καρπού ή 
περιορίζεται σε ένα μικρό χώρο του ιστού. Περισσότερες της μιας προνύμφες 

μπορεί να επιτεθούν στον ίδιο καρπό.  
 

- Η καταπολέμηση της καρπόκαψας με τη μέθοδο παρεμπόδισης σύζευξης 
μπορεί να επηρεαστεί από τη μετακίνηση του εντόμου. 

Η μετακίνηση της καρπόκαψας της ροδακινιάς, μπορεί σε μεγάλο βαθμό 
να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου παρεμπόδισης 

σύζευξης. 

Σε αντίθεση με την καρπόκαψα της μηλιάς, τα θυληκά της Grapholitha 

molesta μετακινούνται μέχρι 200 μέτρα από την έδρα τους, ενώ 
υπάρχουν περιπτώσεις μετακίνησης μέχρι και 2-3 χιλιόμετρα. Η κίνηση 

γίνεται ενάντια στο ρεύμα αέρα ακολουθώντας ίχνη οσμών και είναι πιο 
έντονη προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. 

- Τα ακμαία θηλυκά ελευθερώνουν φερομόνες οι οποίες έλκουν τα αρσενικά 
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Τα αρσενικά εντοπίζουν τα θηλυκά πετώντας σε αντίθετη κατεύθυνση απο αυτή 

του ανέμου, σε σχηματισμό ζιγκ-ζαγκ ακολουθώντας τα ίχνη φερομόνης. 
 

Μορφολογικά στοιχεία και δεδομένα βιολογικού κύκλου της Anarsia 

lineatella 
 

 

Ακμαία Τα ακμαία έχουν χαρακτηριστικούς 

σχηματισμούς στις πτέρυγες: οι 
μπροστινές πτέρυγες έχουν σημάδια, 

στίγματα και σκούρο χρωματισμό ενώ 
οι οπίσθιες έχουν ανοιχτό χρωματισμό. 

 

 

Αυγά Κιτρινωπά προς πορτοκαλί (μέγεθος: 

0,3 x 0,5 mm). 
 
  

Ώριμη 
προνύμφη 

Κόκκινο-καφέ προνύμφες με ανοιχτό 

κίτρινο/καφέ χρωματισμό στο σώμα, 
ο οποίος δίνει την εντύπωση 

λωρίδων ειδικά όταν η προνύμφη 
κινείται. 

 

Πούπα καφέ/κοκκινωπή. 

  
Η Ανάρσια κατάγεται από την Ευρώπη-Ασία και είναι σοβαρός εχθρός σε ήπια και 

Μεσογειακά κλίματα. Κυρίως προσβάλει τα πυρηνόκαρπα (ειδικά τις ροδακινιές, 
βερυκοκιές, δαμασκηνιές) και τα ακρόδρυα (αμυγδαλιά).  

Διαχειμάζει ώς νεαρή προνύμφη (2ου σταδίου) στο φλοιό νεαρών δέντρων (1-2 
ετών).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία διαχείμασης χαρακτηρίζονται από έναν 
κιτρινωπό σχηματισμό (μεγέθους 1 mm) σχεδόν κάθετο που προσομοιάζει με 

καμινάδα. 
Η προνύμφη δραστηριοποιείται στο τέλος του χειμώνα, συνήθως αμέσως πριν και 

κατά τη διάρκεια της άνθησης. Τρέφεται από το φλοιό του δέντρου και στη 
συνέχεια προχωρεί στη επιφάνεια του φλοιού.  

Μετά την έξοδο, η προνύμφη αναζητά οφθαλμούς και αναπτυσσόμενους 
βλαστούς στους οποίους ανοίγει οπή και τρέφεται. Αφού προκαλέσει ζημιά και 

έχει ανοίξει στοά μήκους 2-3 cm στη συνέχεια επιλέγει άλλο βλαστό ή οφιθαλμό 

συνεχίζοντας το καταστροφικό της έργο (μέχρι και 3 διαφορετικούς βλαστούς).  
 

Τυπικό σύμπτωμα της δραστηριότητας της προνύμφης Ανάρσιας, στο στάδιο αυτό, 

είναι οι σκούρου χρώματος λυγισμένοι ακραίοι βλαστοί. 
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Καθώς η προνύμη ενηλικιώνεται, δημιουργεί κουκούλια με αραιή ύφανση στις 

ρωγμές του φλοιού του κορμού, σε φύλλα ή φυτικά υπολείμματα στο έδαφος. 
Τα ακμαία θηλυκά εναποθέτουν διάφορο αριθμό αυγών σε νεαρά βλαστάρια και 

αναπτυσσόμενους καρπούς. Οι νεοεκκολαφθήσες προνύμφες εισέρχονται στα 
βλαστάρια και στους νεαρούς καρπούς.  
 

Όταν οι προνύμφες εισέρχονται στους βλαστούς δημιουργούν στοά (που μπορεί 
να φτάσει μέχρι και 10 cm ή παραπάνω), προκαλώντας στο ακραίο μέρος του 

βλαστού το μαρασμό και τελικά το θάνατο. Όταν εισέρχονται στον καρπό, οι 

προνύμφες φτάνουν μέχρι τον πυρήνα και προκαλούν την παραγωγή από τον 
καρπό κολλώδους εκκρίματος, το οποίο σταδιακά οδηγεί τον καρπό σε πτώση. 
 

Η ζημιά από Ανάρσια μπορεί να είναι άμεση (ζημιά σε καρπούς –πτώση ή 
ακαταλληλότητα) ή έμμεση (ζημιά σε βλαστούς). Το 2ο είδος ζημιάς δεν είναι 

πολύ καταστρεπτικό εκτός και εαν συμβαίνει σε φυτώρια δενδρυλλίων, όπου οι 

προνύμφες επιτίθενται σε φθινοπωρινά εμβόλια οφθαλμών σε λήθαργο και σε 
καλοκαιρινούς βλαστούς με αποτέλεσμα την πληρη καταστροφή τους. 

 Τα ακμαία θηλυκά απελευθερώνουν φερομόνες οι οποίες έλκουν τα αρσενικά 
του είδους 

Τα αρσενικά εντοπίζουν τα θηλυκά πετώντας σε φορά αντίθετη από αυτή του 

ανέμου, σε σχηματισμό ζιγκ-ζαγκ ακολουθώντας τα ίχνη φερομόνης του θηλυκού. 
 

- Λειτουργία των διαχυτήρων Isomate®  A/OFM  
 

Το προϊόν Isomate® A/OFM αποτελείται από εξατμιστήρες ελεγχόμενης 

αποδέσμευσης συνθετικών φερομονών, οι οποίες από άποψη δομής χημικού 
μορίου είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές που παράγουν τα θηλυκά της 

καρπόκαψας και της ανάρσιας.  
 

Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι χαμηλός η λανθάνουσα 
οσμή φερομόνης που παράγεται από τη συνθετική φερομόνη, αποσπά ή 

παρεμποδίζει τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξ αιτίας του 
γεγονότος αυτού δε λαμβάνει χώρα η σύζευξη και ο αριθμός των 

γόνιμοποιημένων αυγών που εναποτίθενται μειώνεται δραματικά.  
 

Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι υψηλός, τότε μερικά 

αρσενικά είναι δυνατόν να συναντήσουν θηλυκά, αλλά η σύζευξη καθυστερεί 

αρκετά. Γιαυτό το λόγο, λιγότερα γονιμοποιημένα αυγά εναποτίθενται και οι 
πιθανότητες επιτυχούς καταπολέμησης αυξάνονται. 
 

Εάν ο αριθμός των ακμαίων θηλυκών στον οπωρώνα είναι τεράστιος, υπάρχουν 
επαρκείς συζέυξεις ώστε να προκαλέσουν αρκετά σημαντική ζημιά. 
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- Isomate® A/OFM και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών στον οπωρώνα 
 

Το προϊόν Isomate® A/OFM είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός προγράμματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης σε οπωρώνες ροδακινιάς. 

Ο συγκεκριμένος εξατμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το μοναδικό 
μέσο ελέγχου της καρπόκαψας και της ανάρσιας με την προϋπόθεση οτι 

οι πληθυσμοί των εντόμων είναι χαμηλοί και δε λαμβάνει χώρα 
μετακίνηση συζευγμένων θηλυκών. 

Εάν οι πληθυσμοί καρπόκαψας και ανάρσιας είναι πολύ υψηλοί, η χρήση 

των εξατμιστήρων πρέπει να συνδυαστει με συμπληρωματικές εφαρμογές 
χημικών προκειμένου να μειώσουμε τους πληθυσμούς των εντόμων. 

Επομένως κρίνεται απαραίτητο να εκτιμάται πρώτα ο πληθυσμός των 
ακμαίων στον οπωρώνα, που εφαρμόζεται η μέθοδος της παρεμπόδισης 

σύζευξης, πριν την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής καταπολέμησης.   
 

- Παρακολούθηση στον οπωρώνα κατά τη διάρκεια καλλιέργειας  
 

Η τεχνική της παρεμπόδισης σύζευξης ΔΕ μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς επαρκή 

παρακολούθηση κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.  
Κατά το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών καρπόκαψας και ανάρσιας, η 

παρακολούθηση θα πρέπει να εστιάζει στον έλεγχο του επιπέδου των προσβολών 
στους νεαρούς βλαστούς. 
 

Τουλάχιστον 500 μικροί βλαστοί από 10 διαφορετικά δέντρα θα πρέπει να 

ελέγχονται για τυχόν ζημιές. Τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται από το μέσο 
και από τα όρια του οπωρώνα.   

Εάν η ζημιά ξεπερνά το όριο ανοχής ζημιάς (2-3%), τότε χρειάζονται επιπλέον 
εφαρμογές χημικών. 
 

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δείχνουμε σε οπωρώνες με ακανόνιστο 

σχήμα στους οποίους υπάρχει ανομοιομορφία και κενά, σε οπωρώνες που 
βρίσκονται σε ανεμόπληκτες περιοχές και σε οπωρώνες που περιμετρικά 

τους υπάρχουν αγροί με ποώδη βλάστηση οι οποίοι δεν παρέχουν 
προστασία από τον άνεμο. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Το προϊόν Isomate® A/OFM 

αποτελείται από 2 παράλληλους 
σωληνίσκους οι οποίοι είναι γεμάτοι 

με φερομόνη και οι οποίοι 
ενώνονται στα άκρα μεταξύ τους.  

Οι σωληνίσκοι δεν διαθέτουν 

ενσωματωμένο μεταλλικό σύρμα και 
μπορούν μεταξύ τους να χωριστούν 

πολύ εύκολα προκειμένου να 
τοποθετηθούν σε πλευρικούς 

βλαστούς. 
Οι εξατμιστήρες διατίθενται σε ειδική 

συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη 
σε μονάδες των 100, 200, 400 και 

500 τεμαχίων.  
Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες κάτω των 

5 oC. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του. 

 
Σε περίπτωση που οι εξατμιστήρες αποθηκευτούν σε χαμηλή 

θερμοκρασία, θα πρέπει 1 μήνα τουλάχιστον πριν τη χρήση τους, την 

επόμενη χρονιά, να κρατηθούν σε θερμοκρασία δωματίου πριν 
τοποθετηθούν στον αγρό. 

 
Δόση Εφαρμογής 
 

100 διαχυτήρες ανά στρέμμα (τυπικό)* 
* Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή των φυτών και την πίεση 

της προσβολής  

 
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 9065/22-10-2012 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ANTHESIS ΕΠΕ  
  

 
Χημική Δομή  
 

(Z)-8-Dodecenyl acetate (E)-8-Dodecenyl acetate 

(Z)-8-Dodecen-1-ol E)-5-Decenyl acetate 
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(E)-5-Decen-1-ol 

 

 

 

Ονομαστική Διάρκεια Ζωής στον αγρό 
 

Η μέση διάρκεια ζωής των εξατμιστήρων είναι 140-150 ημέρες (ΠΑΝΤΑ 

εξαρτώμενη απο την τοπική μέση ημερήσια θερμοκρασία και τη μέση ημερήσια 

ταχύτητα ανέμου). 
Προτείνεται η όσο το δυνατόν γρηγορότερη εφαρμογή στον αγρό. 

Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες 
παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με 

την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι 
διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, 

δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.  
 

 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ISOMATE® A/OFM  

 
 

Σκοποί 
 

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

- Να ελαχιστοποιήσουμε τη ζημιά από Καρπόκαψα και Ανάρσια 

- Να μειώσουμε τον πληθυσμό Καρπόκαψας και Ανάρσιας ή να τους κρατήσουμε 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

Εάν ΔΕΝ παρατηρείται μετακίνηση συζευγμένων θηλυκών από γειτονικούς 
οπωρώνες, ο πρώτος σκοπός είναι εύκολα πραγματοποιήσιμος από την 1η χρονιά 

εφαρμογής της μεθόδου, ενώ ο 2ος σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα 
από ορισμένα χρόνια (τουλάχιστον 2) συνεχούς χρήσης της μεθόδου. 

 
- Δημιουργία χάρτη του οπωρώνα 
 

Όταν ο οπωρώνας στον οποίο θα εφαρμοστεί η μέθοδος είναι φυτεμένος με 

διάφορα είδη δέντρων ή διαφορετικές ποικιλίες από ένα είδος (πρώϊμες κλπ), είναι 
σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας χάρτης του οπωρώνα με τις διάφορες θέσεις 

προκειμένου να καταστρώσουμε το πρόγραμμα ψεκασμών. Με βάση το χάρτη ο 
οπωρώνας διαιρείται και είναι πιο εύκολη η εφαρμογή προγράμματος IPM. 

Εάν ο οπωρώνας είναι απομονωμένος από άλλους με πυρηνόκαρπα ή οι 

γειτονικοί οπωρώνες δεν έχουν καλλιέργειες που αποτελούν ξενιστές σε 
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καρπόκαψα και ανάρσια, είναι δυνατόν να επιτύχουμε πολύ υψηλά 

ποσοστά ελέγχου με το προϊόν Isomate® A/OFM. 

 

 
- Συνεργαστείτε με τους γείτονες για εφαρμογή της μεθόδου σε μεγάλη έκταση 
 

Η Καρπόκαψα και η Ανάρσια δεν μπορούν να περιοριστούν από φράκτες και 
μπορούν να μετακινηθούν σε αξιοσημείωτες αποστάσεις (έως 2–3 km). Για το 

λόγο αυτό η μετακίνηση συζευγμένων θηλυκών από γειτονικούς οπωρώνες 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Ο καλύτερος τρόπος ελέγχου των 2 αυτών εντόμων 

είναι η καλή συνεργασία με τους γείτονες. Αυτή όχι μόνο αυξάνει την επιτυχία της 

μεθόδου αλλά μειώνει και τελικά κόστη. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση 

διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα 
από το αγροτεμάχιο. 

Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις 
συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον 

αγρό. 
Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης και 

ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τα καρπίδια κάθε 1 - 2 
εβδομάδες.

Επιπλέον εξατμιστήρες στα όρια 

Περίπτωση A: Ένας αγρότης 

Περίπτωση B: Πολλοί αγρότες που 

χρησιμοποιούν Παρεμπόδιση Σύζευξης 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ 
ISOMATE® A/OFM ΣΤΟΥΣ ΟΠΩΡΩΝΕΣ 
 
 

Χρόνος τοποθέτησης 
Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες 

παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με 
την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι 

διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, 
δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.  

 
Τρόπος τοποθέτησης-εφαρμογής 

Οι διαχυτήρες Isomate A/OFM αφού ανοιχτούν, αναρτώνται – ομοιόμορφα 
κατανεμημένοι - σε κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των 

δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό 

μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομόνων. Σε δέντρα 
ύψους μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των 

διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των 
δένδρων.  

 
 

Δόση εφαρμογής 
100 διαχυτήρες το στρέμμα (τυπικό)* 

* Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή των φυτών και την πίεση 
της προσβολής  

 
Έλεγχος Ορθής εφαρμογής 

Προκειμένου να γίνει η εφαρμογή με το σωστό τρόπο, πρέπει: 
 

1) Να γνωρίζουμε την ακριβή επιφάνεια του οπωρώνα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορούμε να υπολογίζουμε το συνολικό αριθμό εξατμιστήρων που θα 

χρειαστούν. Όταν έχει υπολογιστεί ο αριθμός, ένα επιπλέον 5% πρέπει να 
προστεθεί για επιπλέον εφαρμογές στην περιφέρεια (όρια αγρού). 

 

2) Να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό φυτών ανα μονάδα επιφάνειας 

(υπολογιζόμενος με βάση τις αποστάσεις φύτευσης).  
 

3) Να εφαρμόσουμε ομοιόμορφα τους εξατμιστήρες σε όλο τον οπωρώνα 

σύμφωνα με τις οδηγίες, που στην περίπτωση του  Isomate A/OFM, είναι 100 

ανά στρέμμα. 
 

4) Να τοποθετηθούν οι εξατμιστήρες ακολούθως των οδηγιών χωρίς να μειώνεται 

η δόση τους. Σε περίπτωση που περισσεύουν εξατμιστήρες, αυτοί θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνα σημεία και στη φορά των επικρατούντων 
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ανέμων (όπου η συγκέντρωση της φερομόνης μπορεί να μειώνεται). Μπορείται 

να κάνεται «Download» την εφαρμογή υπολογισμού των εξατμιστήρων που 
απαιτούνται από την ακόλουθη διεύθυνση www.cbceurope.it/biocontrol 

 
 

 
 

 
 

Τρόπος εφαρμογής 
Τα 2 παράλληλα μέρη του εξατμιστήρα πρέπει ελάχιστα να διαχωρίζονται μεταξύ 

τους κατά την τοποθέτηση στους πλευρικούς βλαστούς. 
 

Αποφύγετε την τοποθέτηση όπως παρουσιάζεται στις φωτογραφίες 
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