
 

 
 

Πληροφορίες: Α. Μπαλωµένου                                               22/ 23-4-14   
                 
ΑΧΛΑ∆ΙΑ  
1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ   
∆ιαπιστώσεις:   Η πρώτη πτήση του εντόµου ξεκίνησε στις πρώιµες και µεσοπρώιµες 

περιοχές µε µέτριες ως υψηλές συλλήψεις.    
 

Οδηγίες  
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών µπορείτε να επέµβετε 
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

1.Αµέσως µε τη λήψη του δελτίου µε: 
Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ,Φενοξυκάρµπ, Χλοραντρανιλιπρόλ. 
2.Μέχρι τις 27 Απρίλη µε:  
 Μεθοξυφενοζάιντ, Ντιφλουµπενζουρόν. 
3.Από  28 Απρίλη ως 2 Μάη µε: 
Τα βιολογικά σκευάσµατα (ιός τύπου κοκκιώσεων). Επανάληψη µετά 
από 8-10 µέρες, ∆ελταµεθρίν, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρµπ, Λάµντα 
Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν,Τ-
Φλουβαλινέιτ, Φοσµέτ, Χλωρπυριφός, Χρωλπυριφός µεθύλ. 

 Ο ψεκασµός να επαναληφθεί µετά από δύο εβδοµάδες.  
 
Στις αχλαδιές των ορεινών περιοχών να µην γίνει επέµβαση για 
την καρπόκαψα. Θα ενηµερωθείτε σε επόµενο δελτίο. 
 

 
2.ΨΥΛΛΑ  
∆ιαπιστώσεις: ∆ηµιουργεί τα µεγαλύτερα προβλήµατα στις αχλαδιές. Στις 

δειγµατοληψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη νυµφών Ν5, νέες εναποθέσεις 
αυγών, νεοεκκολαφθείσες νύµφες της επόµενης γενιάς και ακµαία.  

Οδηγίες: 
 

Να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε την καρπόκαψα. Καλό 
είναι να χρησιµοποιηθεί σκεύασµα και µε ωοκτόνο δράση. 
                                                                                                        

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αµπαµεκτίν (δρά και σε 
ηλικιωµένες νύµφες Ν5), Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (δρά σε 
αυγά και νύµφες),  Ιµιντακλοπρίντ, ∆ελταµεθρίν,  Λάµντα Συαλοθρίν, 
Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουµπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύµφες), 
Σπινοσάντ, Συφλουθρίν, Σπιροτετραµάτ (δρα σε νύµφες), Τ-
Φλουβαλινέιτ, Φοσµέτ, Φενοξυκάρµπ (δρά σε αυγά και  νύµφες), 
Χρωλπυριφός µεθύλ. 

                                                                                                           ► 



 
 
ΑΧΛΑ∆ΙΑ - ΜΗΛΙΑ 
1. ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ 
∆ιαπιστώσεις: Μέχρι στιγµής οι προσβολές είναι ελάχιστες. 

 
Οδηγίες: Να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε την καρπόκαψα. Σε 

οπωρώνες που δεν υπάρχουν προσβολές να χρησιµοποιηθεί 
σκεύασµα µε προστατευτική δράση. 
 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Βλέπε προηγούµενο δελτίο.                                                                                                

 
2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ 
Οδηγίες: Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε 

πρόβληµα να επικοινωνείτε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ 
Οδηγίες: Η έναρξη της πτήσης αναµένεται τις επόµενες ηµέρες. 

Να µην γίνει επέµβαση. Θα ενηµερωθείτε σε επόµενο δελτίο. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

• Να διαβάζετε και να εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που   αναγράφονται    
στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

• Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr) 
 
     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  
                                            Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ 
            
 


