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MΕ ΤO EVALIO® AGROSYSTEMS ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ:

>> Καθορισμό του ιδανικού χρόνου εφαρμογής. Αποτελεσματικό έλεγχο και συμβολή
στη μείωση των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων.
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>> Καλύτερη ταυτοποίηση των εχθρών που
βοηθά στην επιλογή του πλέον κατάλληλου
προϊόντος.
>> Δωρεάν και φιλική προς τον χρήστη υπηρεσία - κατάλληλη για προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

>> Ενεργητική διαχείριση ανθεκτικότητας μέσω
αποφυγής ψεκασμών όταν δεν απαιτούνται.
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Yπηρεσία διαχείρισης εντομολογικών εχθρών

>> Έγκαιρες προειδοποιήσεις για εξάρσεις
πλυθησμών.

εντ

Agr

ν

ste

ms

Διαχειριστείτε
τους εχθρούς της
καλλιέργειάς σας,
έξυπνα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
H υπηρεσία Evalio® AgroSystems παρέχεται δωρεάν
σε συνεργάτες, παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους,
συνεταιρισμούς και συμβούλους.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση και θα έχουν πρόσβαση στις
τελευταίες ειδήσεις και ενημερώσεις που θα δημοσιεύονται στον ειδικό δικτυακό τόπο, ώστε να μπορούν να
διαχειρίζονται την καλλιέργειά τους με τον πιο αποδοτικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941
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Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την FMC.

Evalio® AgroSystems
To Evalio® AgroSystems είναι μια δωρεάν υπηρεσία της FMC που συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των λεπιδοπτέρων σε ένα εύρος σημαντικών καλλιεργειών. Παρέχει πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο ώστε η καταπολέμηση των εντόμων να γίνεται μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο.

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks,
logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered trademarks of FMC
Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.
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Yπηρεσία διαχείρισης εντομολογικών εχθρών

Yπηρεσία διαχείρισης εντομολογικών εχθρών

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ EVALIO® AGROSYSTEMS
Το Evalio AgroSystems είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης εντομολογικών εχθρών που βοηθά την
προσπάθεια αύξησης ποιότητας και ποσότητας παραγωγής, σε μια σειρά καλλιεργειών*.
®

Το Evalio® AgroSystems καταγράφει την εξέλιξη του πληθυσμού
των παρακολουθούμενων εντόμων και παρέχει μηνύματα προειδοποίησης στους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω SMS ή email ώστε
να επιλέξουν το κατάλληλο προϊόν και χρόνο εφαρμογής και να επιτύχουν το βέλτιστο έλεγχο.
Η πίεση των εντόμων μετριέται με δεδομένα συλλήψεων από παγίδες φερομόνης ή φωτός, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε επιλεγμένα κτήματα που παρακολουθούνται από συνεργάτες μας.

Η υπηρεσία Evalio® AgroSystems ξεκίνησε πιλοτικά στην χώρα μας το 2011, γνωρίζοντας μεγάλη
επιτυχία. Σε συνεργασία με βιομηχανίες μεταποίησης, εξειδικευμένους τεχνικούς και γεωπόνους, την
βελτιώνουμε διαρκώς με στόχο να παρέχουμε ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση στους συνεργαζόμενους
παραγωγούς.

Ενήλικα άτομα
λεπιδοπτέρων
συλλαμβάνονται στις
φερομονικές παγίδες.

Καταμέτρηση συλλήψεων,
επιτόπιος έλεγχος στον αγρό
και μεταφόρτωση των δεδομένων
στο κεντρικό σύστημα.

Ανάλογα με τα στοιχεία συλλήψεων και τις επιτόπου παρατηρήσεις
στα χωράφια, οι χρήστες του συστήματος λαμβάνουν επικαιροποιημένα μηνύματα προειδοποίησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Επιπροσθέτως μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα τελευταία
νέα και ενημερώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: http://www.evalioagrosystems.fmc.com/evalio/el_GR/

Τομάτα, βαμβάκι, πατάτες,
καλαμπόκι & μαρούλι

Εποπτευόμενοι εχθροί
Tuta absoluta
(Τούτα αμπσολούτα)

Eva

Helicoverpa armigera
(Πράσινο σκουλήκι)
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Spodoptera spp.(Σποντόπτερα)
Phthorimaea operculella
(Φθοριμαία)
Ostrinia nubilalis
(Πυραλίδα)
Plusia gamma
(Πλούζια)
* Για την χώρα μας το Evalio® AgroSystems εφαρμόζεται στις καλλιέργειες βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα και ρεβίθι.
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Το Evalio® AgroSystems
βοηθά στον καθορισμό του
ιδανικού χρόνου εφαρμογής
για την καταπολέμηση των
εποπτευόμενων εντόμων.

Συνεχής ενημέρωση για την
διακύμανση του πληθυσμού
των εντόμων στέλνεται μέσω SMS
και είναι επίσης διαθέσιμη
στην κεντρική ιστοσελίδα
του Evalio® AgroSystems.
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