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ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ- ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ- ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ)    
1. ΑΝΑΡΙΑ-ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ 
Οδηγίες: Άμεζη επέμβαζη με ηην λήυη ηοσ δεληίοσ ζε όλες ηις περιοτές.  

  
Φση/κά  
προχόνηα: 

Βερικοκιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα),{Γειηακεζξίλ, 
Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, Σπηλνζάλη - 7 μέρες 
} ,{Ιληνμαθάξκπ -10 μέρες }, {Θηακεζνμάκ+Χινξαληξαληιηπξόι, 
Χινξαληξαληιηπξόι -14 μέρες}. 
Ροδακινιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), {Γειηακεζξίλ, 
Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Λάκληα Σπαινζξίλ Μπέηα-ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, 
Σπηλνζάλη- 7 μέρες }, {Ιληνμαθάξκπ -10 μέρες }, {Ακπακεθηίλ+ 
Χινξαληξαληιηπξόι, Θηακεζνμάκ + Χινξαληξαληιηπξόι, Φνζκέη, 
Χινξαληξαληιηπξόι -14 μέρες },{Χισξππξηθόο κεζύι -21 μέρες}. 
Νεκηαρινιά: {Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ Μπελδνέηη,  Λάκληα Σπαινζξίλ, 
Μπέηα-ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, Σπηλνζάλη -7 μέρες }, {Ιληνμαθάξκπ -
10 μέρες},{Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι, Θηακεζνμάκ + Χινξαληξα-
ληιηπξόι, , Φνζκέη, Χινξαληξαληιηπξόι-14 μέρες},{Χισξππξηθόο κεζύι  
21 μέρες}.  
Γαμαζκηνιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), {Γειηακεζξίλ, 
Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ- 7μέρες}, 
{Χινξαληξαληιηπξόι -14μέρες}, {Χισξππξηθόο -21 μέρες }. 

     
  2 .ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Γιαπιζηώζεις: Τα ηειεπηαία ρξόληα, δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα θπξίσο ζηηο όςηκεο 

πνηθηιίεο. Τν έληνκν βξίζθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηα. 
Οδηγίες: Ο καρπός μπορεί να προζβληθεί από ηο ένηομο ζηο ζπάζιμο ηοσ 

τρώμαηος.  Να δοθεί προζοτή ζε οπφρώνες με ιζηορικό 
προζβολών. 

Φση/κά  
προχόνηα: 

 {Bauveria basiana strain atcc 74040 0 μέρες επέκβαζε όηαλ ηα έληνκα 
είλαη δξαζηήξηα όρη πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο}, {Γειηακεζξίλ, 
Λάκληα Σπαινζξίλ 7 μέρες }, Παγίδεο Γειηακεζξίλ, {Φνζκέη κόλν ζε 
ξνδαθηληά , λεθηαξηληά 14 μέρες} 

 
 
3.ΜΟΝΙΛΙΑ- ΚΟΡΤΝΔΟ 

Γιαπιζηώζεις 
Οδηγίες :: 

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 
πξνβιήκαηα ζηνπο θαξπνύο. Τα δέλδξα θαιό είλαη λα πξνζηαηεπζνύλ άκεζα 
κε κπθεηνθηόλν. 

  



Φση/κά 
προχόνηα : 
 

1.Βερικοκιά:  {Θεηνθαλέηη–κεζύι, Ιπξνληηόλ, Φελκπνπθνλαδόι - 3 
μέρες},  {Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι , Σππξνληηλίι , 
Σππξνληηλίι+ Τεκπνπθνλαδόι, Τεκπνπθνλαδόι , Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι 
,Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι  - 7 μέρες},     {Πξνπηθνλαδόι -14 μέρες}.  
2.Ροδακινιά: {Φελππξαδακίλ -1 μέρα},{ Θεηνθαλέηη–κεζύι , Ιπξνληηόλ , 
Φινπνππξάκ+ Τεκπνπθνλαδόι ,Φεκπνπθνλαδόι- 3 μέρες}, 
{Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι, Νηηθελνθνλαδόι, 
Σππξνληηλίι,  Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι ,Tεκπνπθνλαδόι,  Σππξνληηλίι+ 
Τεκπνπθνλαδόι - 7 μέρες }  {Πξνπηθνλαδόι 14 μέρες},  
3. Νεκηαρινιά: {Φελππξαδακίλ -1 μέρα},  {Θεηνθαλέηη –κεζύι, Ιπξνληηόλ 
, Φινπνππξάκ+ Τεκπνπθνλαδόι , Φεκπνπθνλαδόι,- 3 μέρες},    
{Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι, Νηηθελνθνλαδόι ,  
Σππξνληηλίι,  Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Tεκπνπθνλαδόι, Σππξνληηλίι+ 
Τεκπνπθνλαδόι -7 μέρες}, {Πξνπηθνλαδόι -14 μέρες}  
4. Γαμαζκηνιά: { Ιπξνληηόλ,  Φεκπνπθνλαδόι -3 μέρες},    
{Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι, Νηηθελνθνλαδόι,  
Σππξνληηλίι , Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι ,Tεκπνπθνλαδόι -7 μέρες} 
{Θεηνθαλέηη –κεζύι- 14  μέρες} 
  

ΠΡΟΟΥΗ: Οι μέρες ποσ αναγράθονηαι δίπλα ζηις δραζηικές οσζίες, είναι οι 
μέρες ποσ μεζολαβούν από ηην ηελεσηαία επέμβαζη φς ηην 

ζσγκομιδή. Να δοθεί μεγάλη προζοτή ζηην σπολειμμαηική διάρκεια 

ηοσ ζκεσάζμαηος ποσ θα τρηζιμοποιηθεί  . ΣΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ Ω ΣΗ ΤΓΚΟΜΙΓΗ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 
ΑΤΣΗΡΑ 
 

ΗΜΔΙΩΔΙ 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 
 
                                                                                             

                                                                   Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 
                                                                                             Σ. ΣΟΛΗ                                                                                                           


