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 Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης  Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 
 

ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΝΑΡΣΙΑ -  ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ  ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ  
(Anarsia lineatella Zeller - Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae) 
• Ξεκίνησε η 3η πτήση του Φυλλοδέτη. Η πτήση της Ανάρσιας συνεχίζεται µε σημαντικές συλλήψεις. 
• Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται από τις 31 Ιουλίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 4 

Αυγούστου. Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (ΦΠΠ): 

 

 

Εγκεκριμένες δραστικές 
ουσίες  

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο) 

Αριθμός ημερών 
έως την συγκομιδή 

(αύξουσα 
ταξινόμηση) 

Εφαρμογή 
βιολογικών 
σκευασμάτων 

5-7 Αυγούστου 
και επανάληψη 
ανάλογα με το 

ΦΠΠ 

Bacillus thuringiensis spp. 
Aizawai (2), Bacillus 

thuringiensis var. Kurstaki 

 
0 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα με 
εφαρμογή κατά την 
εναπόθεση των ωών 

1-4 Αυγούστου 
και επανάληψη 
ανάλογα με το 

ΦΠΠ 

Methoxyfenozide (3) 7 

Chlorantraniliprole (2) 14 

Chlorantraniliprole + 
Thiamethoxam (1-2) 

14 

Diflubenzuron (2) 30 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα με 
εφαρμογή κατά την 
εκκόλαψη των ωών 

5-7 Αυγούστου 
και επανάληψη 
ανάλογα με το 

ΦΠΠ 

Beta-cyfluthrin (2) 7 
Cyfluthrin (1) 7 

Deltamethrin (2) 7 
Emamectin (3) 7 
Etofenprox (2) 7 

Lambda cyhalothrin (2) 7 
Spinosad (3) 7 

Indoxacarb (3) 10 
Phosmet (2) 14 

Chlorpyrifos (2) 20 
Chlorpyrifos-methyl (1) 21 

• Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha 
molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae).  

• Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή. 
• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
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ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ  
(Pseudaulacaspis pentagona Targioni, Homoptera: Diaspididae) 

• Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. 
• Προσβάλλει και την ακτινιδιά.  
• Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.  
• Στις ποικιλίες που συγκομίζονται αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση. 
• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(ΦΠΠ): 
 

 

Εγκεκριμένες δραστικές 
ουσίες  

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο) 

Αριθμός ημερών 
έως την συγκομιδή 

με αύξουσα 
ταξινόμηση 

Εφαρμογή 
βιολογικών 
σκευασμάτων 

17-18 
Αυγούστου 

και επανάληψη 
στις 24-25 

Αυγούστου και 
31 Αυγούστου  

Fatty acid potassium salt (4) 0 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα με ωοκτόνο 
και προνυμφοκτόνο 
δράση 

10-15 
Αυγούστου 

και επανάληψη 
στις 25-27 

Αυγούστου 

Fenoxycarb (2) 20 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα με 
προνυμφοκτόνο 
δράση 

17-20 
Αυγούστου 

και επανάληψη 
ανάλογα με το 

ΦΠΠ 

Chlorpyrifos (2) 20 
Chlorpyrifos-methyl (2) 21 

Paraffin oil (4) 21 

Spirotetramat (2) 21 

• Οι επεμβάσεις για Φυλλοδέτη και Ανάρσια θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό και την βαμβακάδα, ανάλογα 
με το φυτοπροστατευτικό που θα επιλεγεί. 

• Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή. 
• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
 
 
 
 

Τ Α  Α Γ Ρ Ο Χ Η Μ Ι Κ Α  Ν Α  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι   
Π Α Ν Τ Ο Τ Ε  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Τ Ι Κ Ε Τ Α .   

 
                                                                                                                                 Η Προϊσταμένη  Δ/νσης 
 
                                                                                                                            Δρ.  Αικατερίνη Χονδρογιάννη  
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