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Η αλόγιζηε σπήζε θςηοθαπμάκων : 
 - βλάπηει ηεν ςγεία ηων 
καηαναλωηών  
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 
 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ  
 
 

ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 4 /25-4-2014. 

ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ 
 

ΚΑΡΠΟΚΑΦΑ - ΑΝΑΡΙΑ  (Ροδακινιά, Νεκηαπινιά, Βεπικοκιά) 

   Η πρϊτη πτήςη και των δφο εντόμων είναι ςε εξζλιξη. Οι προνφμφεσ που  εκκολάπτονται 
προςβάλλουν αρχικά την νεαρή βλάςτηςη και ςτην ςυνζχεια τουσ καρποφσ.  
Συςτήνεται ψεκαςμόσ με ζνα κατάλληλο και εγκεκριμζνο για την καλλιζργεια εντομοκτόνο. 
(Ρίνακασ 1).  Ο ψεκαςμόσ αποβλζπει ςτην θανάτωςη των ακμαίων και των νεαρϊν 
προνυμφϊν πριν αυτζσ ειςχωρήςουν μζςα ςτουσ νεαροφσ βλαςτοφσ και ςτουσ καρποφσ.  
Η επανάληψη του ψεκαςμοφ εξαρτάται από το εντομοκτόνο που χρηςιμοποιήθηκε, τισ 
καιρικζσ ςυνθήκεσ και το ρυθμό ανάπτυξησ του καρποφ και τησ βλάςτηςησ. Ιδιαίτερη 
προςοχή πρζπει να δοθεί ςτο διάςτημα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςησ και ςυγκομιδήσ.  
 

ΦΤΛΛΟΓΔΣΗ (Ροδακινιά, Νεκηαπινιά, Βεπικοκιά) 

   Η πτήςη των ακμαίων του εντόμου βρίςκεται ςε εξζλιξη.  Σε οπωρϊνεσ όπου υπάρχει 
ιςτορικό προςβολϊν, ςυνιςτάται να γίνει ψεκαςμόσ με ζνα κατάλληλο και εγκεκριμζνο για 
την καλλιζργεια εντομοκτόνο (Ρίνακασ 1).  

ΚΑΡΠΟΚΑΦΑ  ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ 

   Η πτήςη των ακμαίων είναι  ςε εξζλιξη. Οι προνφμφεσ που εκκολάπτονται προςβάλλουν 
τουσ καρποφσ. Συςτήνεται ψεκαςμόσ με ζνα κατάλληλο και εγκεκριμζνο για την 
καλλιζργεια εντομοκτόνο ο οποίοσ αποβλζπει ςτην θανάτωςη των ακμαίων και των νεαρϊν 
προνυμφϊν πριν αυτζσ ειςχωρήςουν μζςα ςτουσ καρποφσ. Ιδιαίτερη προςοχή πρζπει να 
δοθεί ςτο διάςτημα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςησ και ςυγκομιδήσ. 
Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: deltamethrin, diflubenzuron*, chlorantraniliprole. 

ΑΦΙΔΕ (ΜΕΛΙΓΚΡΕ) (Ροδακινιά, Νεκηαπινιά, Βεπικοκιά, Γαμαζκενιά, Κεπαζιά)  
    Ππου παρατηροφνται μεγάλοι πληθυςμοί από αφίδεσ, να  γίνεται  άμεςα ψεκαςμόσ με 
ζνα κατάλληλο και εγκεκριμζνο για την καλλιζργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προςοχή πρζπει 
να δοθεί ςτο διάςτημα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςησ και ςυγκομιδήσ. 
Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: Δείτε  προηγοφμενο ΔΓΡ (3/8-4-14). 
 

ΜΤΚΗΣΟΛΟΓΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ 

 
ΧΨΓΙΟ: (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ -  ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ - ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ) 

  Στισ περιοχζσ όπου η αςθζνεια αποτελεί ςοβαρό πρόβλημα, η προςταςία τησ βλάςτηςησ 
θα πρζπει να ςυνεχιςτεί ζωσ το τζλοσ τησ περιόδου ευαιςθηςίασ των καλλιεργειϊν που 
φθάνει μζχρι τη ςκλήρυνςη του πυρήνα και την ολοκλήρωςη τησ ανάπτυξησ των βλαςτϊν.   



 Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: Δείτε  προηγοφμενο ΔΓΡ (3/8-4-14) 

ΚΟΡΤΝΕΟ  ( ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΔΑΜΑΚΗΝΙΑ) 
    O υγρόσ και βροχερόσ καιρόσ ευνοεί την αςθζνεια. Οι ψεκαςμοί που περιγράφονται ςε 
προηγοφμενο δελτίο (5-3-2014) θα πρζπει να ςυνεχιςτοφν, για τισ ευαίςθητεσ ποικιλίεσ 
βερικοκιάσ και δαμαςκηνιάσ. 

Ακολουιείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρθςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων 

Ολα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτην ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξησ & Τροφίμων 
ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr.  

Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ α.α. 

Λφκασ Δημθτρησ 

ΠΙΝΑΚΑ 1:  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2014 ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΩΝ 
ΟΤΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 

 ΟΔΑΚΙΝΙΑ ΒΕΙΚΟΚΙΑ 

ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΑΝΑΣΙΑ  ΚΑΡΟ-
ΚΑΨΑ 

ΦΥΛΛΟ-
ΔΕΤΗΣ 

ΑΝΑΣΙΑ  ΚΑΡΟ-
ΚΑΨΑ 

ΦΥΛΛΟ-
ΔΕΤΗΣ 

Abamectin 
& chlorantraniliprole 

+ +     

Bacillus thuringiensis  +  + +  + 

Beta-cyfluthrin + +  + +  

Chlorantraniliprole + +  + +  

Chlorpyrifos * + + +    

Chlorpyrifos-methyl * + + +    

Cyfluthrin + +     

Deltamethrin +  + +  + 

Diflubenzuron * + +   +  

Emamectin benzoate + +     

Etofenprox    +    

Fenoxycarb   +    

Indoxacarb + + + + + + 

Isomate A/OFM (φςτημα 
παρεμπόδιςησ ςυζεφξεων)* 

+ +     

Lambda cyhalothrin + + + + +  

Methoxyfenozide   +   + 

Parafin oil   +    

Phosmet * + + +    

Spinosad +   +   

Tau – fluvalinate +  +    

Thiamethoxam  
 & chlorantraniliprole 

+ +  + +  

* Η άδεια των ςκευαςμάτων λήγει ςε ημερομηνία  προγενζςτερη τησ ςημερινήσ.  Η ζγκριςή 
τουσ είναι ςε ιςχφ. Τα ςκευάςματα βρίςκονται ςε διαδικαςία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Για το 



αποτζλεςμα τησ αξιολόγηςησ μπορείτε  να ενημερωθείτε από την ιςτοςελίδα του ΥΡ.Α.Α.Τ : 
www.minagric.gr 

Ρηγή: Ιςτοςελίδα του ΥΡ.Α.Α.Τ : www.minagric.gr 

http://www.minagric.gr/
http://www.minagric.gr/

