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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ- ∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)    
1. ΑΝΑΡΣΙΑ- ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ 
∆ιαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση  σε όλες τις περιοχές. Οι συλλήψεις κυµαίνονται 

σε υψηλά επίπεδα. 
 

Οδηγίες: Στους οπωρώνες των παραπάνω πυρηνοκάρπων, των πρώιµων 
και µεσοπρώιµων περιοχών να γίνει επέµβαση από 24 ως 28 
Απριλη. Στις όψιµες περιοχές η επέµβαση να γίνει από 2 ως 6 
Μάη. 
 

Φυτ/κά  
προϊόντα: 

Βερικοκιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασµα),{∆ελταµεθρίν, 
Λάµντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ 7 µέρες } , 
{Ιντοξακάρµπ 10 µέρες }, {Θιαµεθοξάµ+Χλοραντρανιλιπρόλ, 
Χλοραντρανιλιπρόλ 14 µέρες}. 
Ροδακινιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασµα), {∆ελταµεθρίν, 
Εµαµεκτίν Μπενζοέιτ, Λάµντα Συαλοθρίν Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ  
7 µέρες }, {Ιντοξακάρµπ 10 µέρες }, {Αµπαµεκτίν+ 
Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιαµεθοξάµ + Χλοραντρανιλιπρόλ, Φοσµέτ, 
Χλοραντρανιλιπρόλ 14 µέρες },{Χλωρπυριφός µεθύλ  21 µέρες},  
{Ντιφλουµπενζουρόν 30 µέρες }. 
Νεκταρινιά: Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιαµεθοξάµ 
+Χλοραντρανιλιπρόλ, ∆ελταµεθρίν, Εµαµεκτίν Μπενζοέιτ, Ιντοξακάρµπ, 
Λάµντα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Φοσµέτ, 
Χλοραντρανιλιπρόλ,  Χλωρπυριφός µεθύλ.  
∆αµασκηνιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασµα), ∆ελταµεθρίν, 
Λάµντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλοραντρανιλιπρόλ, 
Χλωρπυριφός. 
 
Αν επιλεγεί  κάποια από τις δραστικές ουσίες Βάκιλλος Θουριγγίας , 
Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιαµεθοξάµ +Χλοραντρανιλιπρόλ,  
Ντιφλουµπενζουρόν, Χλοραντρανιλιπρόλ  η επέµβαση να γίνει άµεσα. 

              
 ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ 
1.ΒΑΜΒΑΚΑ∆Α 
∆ιαπιστώσεις: Οι προσβολές από το κοκκοειδές είναι σποραδικές. Από δειγµατοληψίες 

διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών ερπουσών. 
                                                                                           

Οδηγίες: Να γίνει καταπολέµηση στις ίδιες ηµεροµηνίες µε την ανάρσια. 
 Απαιτείται  επιµεληµένος ψεκασµός, µε διαβροχή κορµών και 
βραχιόνων. 



                                                                                              
Φυτ/κά  
προϊόντα: 

Ροδακινιά: Θερινά λάδια, Άλατα λιπαρών οξέων,{Πυριπροξιφέν, 
Σπιροτετραµάτ, Χλωρπυριφός µεθύλ 21 µέρες },{Φενοξικάρµπ,   20 
µέρες }. 
Νεκταρινιά: Θερινά λάδια, Άλατα λιπαρών οξέων,{Πυριπροξιφέν, 
Σπιροτετραµάτ, Χλωρπυριφός µεθύλ 21 µέρες }.  
∆αµασκηνιά: Θερινά λάδια,{Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραµάτ 21 µέρες }, 
{Χλωρπυριφός, 20 µέρες }.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µέρες που αναγράφονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι οι µέρες 

που µεσολαβούν από την τελευταία επέµβαση ως την συγκοµιδή. Να 
δοθεί µεγάλη προσοχή στην υπολειµµατική διάρκεια του σκευάσµατος 
που θα χρησιµοποιηθεί σε υπερπρώιµες και πρώιµες ποικιλίες.   
      

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να διαβάζετε και να εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που    
αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

2. Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr). 
                                                                                    
                                                                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
                                                                      ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 
                                                                                                             


