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προστατευµένες θέσεις, και η εµφάνιση των ατόµων της πρώτης 

γενιάς γίνεται κλιµακωτά.  Το ISONET® PF προσφέρει πλήρη 

κάλυψη εναντίον του ψευδόκοκκου µε εξαιρετική 

αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο του εχθρού στόχου και 

συντελεί στην ελαχιστοποίηση των υπολειµµάτων και αύξηση 

της  εµπορικής αξίας των προϊόντων (πλεονέκτηµα για την 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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∆εν 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).

∆εν απαιτείται χρονικό διάστηµα πριν την συγκοµιδή

Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και
το περιβάλλον

Συνδυάζεται µε όλα τα χηµικά

Εύκολο στην εφαρµογή του

∆ιάρκεια όλη την καλλιεργητική περίοδο 

∆εν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από το έντοµο εχθρό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ISONET PF

Το προϊόν ISONET® PF αποτελείται από εξατµιστήρες 
ελεγχόµενης αποδέσµευσης συνθετικών φεροµονών και 
στηρίζεται στην καινοτόµο Μέθοδο Παρεµπόδισης Σύζευξης 
(Mating Disruption), σύµφωνα µε την οποία επιτυγχάνεται η 
σταδιακή µείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας των 
πληθυσµών και κατ΄επέκταση:

●     Μείωση του πληθυσµού 
●     Ελαχιστοποίηση της ζηµιάς από τον ψευδόκοκκο

Η χηµική καταπολέµηση του συγκεκριµένου εχθρού είναι 
δύσκολη καθώς αυτός συγκεντρώνεται σε αποικίες σε 
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Προτεινόµενη τοποθέτηση

∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Η επιτυχία της µεθόδου Παρεµπόδισης Σύζευξης βασίζεται 
στην τακτική  παρακολούθηση των πληθυσµών των εντόµων 
εχθρών, για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλα 
τα αγροτεµάχια  φεροµονικές παγίδες παρακολούθησης 
(και ειδικά στα όρια των αγρών) και να γίνεται τακτική 
µέτρηση και εκτίµηση των πληθυσµών, καθ’ όλη την 
καλλιεργητική περίοδο.
Απόδειξη της επιτυχούς εφαρµογής της 
µεθόδου είναι οι µηδενικές ή οι 
ελάχιστες συλλήψεις ακµαίων του 
εντόµου εχθρού στις παγίδες και 
οι µηδενικές ζηµιές της 
καλλιέργειας εφόσον γίνουν οι 
σωστοί χειρισµοί στον σωστό 
χρόνο.

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. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
 µε γρήγορη & απλή

εφαρµογή


