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Aphiline  
 
Η μικρή αυτή παρασιτική σφήκα Aphidius colemani κεντρίζει και παρασιτεί μικρές αφίδες, όπως 
τις Aphis gossypii, Myzus persicae και Myzus nicotianae. Μην αφήνεται το δοχείο κλειστό 
κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης, γιατί μειώνεται το ποσοστό ακμαίων που παράγεται.  
 

 

 

 

Γενικές πληροφορίες 

Εξαπολύσεις εβδομαδιαίας συχνότητας, καθώς πτερωτές αφίδες εμφανίζονται στην καλλιέργεια. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποικίες αφίδων, κάντε τοπικές εξαπολύσεις ή ψεκάστε με 

επιλεκτικό αφιδοκτόνο (πχ. pymetrozine, pirimicarb.) Αν υπάρχει η υποψία οτι οι αφίδες 

μεταφέρουν ιούς ή ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος, χρησιμοποιήστε pymetrozine ή pirimicarb 

πριν την εξαπόλυση του Aphidius colemani. Μην ψεκάζεται μεταξύ εξαπόλυσης και δημιουργίας 

νυμφών. 

 

Οδηγίες χρήσης 

Κάνετε προληπτικά εξαπολύσεις 0.1-0.5 ακμαία/m2. Η δόση μπορεί να αυξηθεί στο 5-πλάσιο για 

τοπικές επεμβάσεις. 

Ανοίξτε τη φιάλη μέσα στο θερμοκήπιο και εξαπολύστε τα εκκολαπτόμενα ακμαία, περπατώντας γύρω 

απο την περιοχή που έχει το πρόβλημα με ανοιχτή τη φιάλη και κρατώντας τη σε γωνία 45. Διανείμετε 

τα ακμαία ισόποσα σε όλη την έκταση. Ξανακλείστε το καπάκι και αφήστε τη φιάλη σε θερμοκρασία 

θερμοκηπίου ώστε να συνεχίσει η εκκόλαψη ακμαίων. Επαναλάβετε την εξαπόλυση ακμαίων 

καθημερινά για 2-4 μέρες μέχρι να εκκολαφθούν και να απελευθερωθούν τα περισσότερα ακμαία. 

Τέλος τοποθετήστε ανοικτή τη φιάλη δίπλα σε ένα φυτό ώστε να εκκολαφθούν και τα τελευταία ακμαία.  

Κατάλληλο για όλες τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.  

 

Αποθήκευση και μεταφορά 

Όχι άμεση έκθεσή του στον ήλιο. 

Μεταφορά και αποθήκευση στους 6-8C. 
Χρησιμοποιήστε το εντός 18 ωρών από την παραλαβή. 

Παράσιτο Αφίδων 

 

 Προληπτικός έλεγχος των Aphis 

gossypii  και Myzus persicae 

 Εύκολο στη χρήση, μικρή φιάλη, 

εύκολη παρατήρηση και μεταφορά 

 Κατά τη μεταφορά εκκολάπτονται 

ακμαία, έτοιμα να δράσουν 

 Ειδικός μηχανισμός με ζαχαρόνερο 

εγγυάται την επιβίωση των ακμαίων 

 Αεριζόμενο καπάκι για επιθυμητή 

υγρασία 
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