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ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ
1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
Διαπιστώσεις: Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες
περιοχές.
Οδηγίες
Φυτ/κά
προϊόντα:

Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.Άμεσα με: Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.),
Ντιφλουμπενζουρόν(30 ημ.), Φενοξυκάρμπ (30 ημ.),
Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.).
2. Μέχρι 29 Ιουνίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8
και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή
τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV
ακτινοβολία), Μεθοξυφενοζάιντ (14 ημ.), Τεμπουφενοζάιντ (14 ημ.).
3.Από 30 Ιουνίου ως 2 Ιουλίου με:
Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.),
Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινοσάντ (14
ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ), Τ-Φλουβαλινέιτ (30 ημ.), Φοσμέτ(28 ημ.),
Χλωλπυριφός μεθύλ (21 ημ.).
Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε
να επέμβετε ως εξής:
1. Μέχρι 29 Ιουνίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8
και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.
2. Από 30 Ιουνίου ως 2 Ιουλίου με:
Δελταμεθρίν, Σπινετοράμ, Χλωλπυριφός μεθύλ, Χλωλπυριφός.
Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει
επέμβαση για την καρπόκαψα. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ
Οδηγίες:
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φυτ/κά
προϊόντα:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα με
προσθήκη θερινού λαδιού σε δένδρα ποτισμένα και με ιδιαίτερη
προσοχή στις θερμοκρασίες.
Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά
ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε
δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά με
δραστικές ουσίες που επιτρέπεται ο συνδυασμός, αυξάνει την
αποτελεσματικότητα της επέμβασης.
►
Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν (δρά και σε
ηλικιωμένες νύμφες Ν5), Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (δρά σε

αυγά και νύμφες), Αμπαμεκτίν+ Ακριναθρίν, Ιμιντακλοπρίντ,
Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν,
Ντιφλουμπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύμφες), Σπινοσάντ,
Σπιροτετραμάτ (δρα σε νύμφες), Σπινετοράμ (δρα σε νύμφες) , ΤΦλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρά σε αυγά και νύμφες),
Χλωλπυριφός μεθύλ.
3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ
Οδηγίες:
Απαιτούνται συχνοί έλεγχοι σε οπωρώνες με προσβολές. Ο
μύκητας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 24ο C αδρανοποιείται.
Φυτ/κά
Βλέπε προηγούμενο δελτίο.
προϊόντα:
4. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ
Οδηγίες:
Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε
προσβολές να λαμβάνονται τα αναφερόμενα σε προηγούμενο
δελτίο καλλιεργητικά μέτρα.
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ
Οδηγίες:
Στις καρυδιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε
να επέμβετε ως εξής:
1. Μέχρι 29 Ιουνίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος
6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.
2. Από 30 Ιουνίου ως 2 Ιουλίου με:
Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:






Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος
που θα χρησιμοποιηθεί σε πρώιμες ποικιλίες. Οι μέρες που
αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό
διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία
επέμβαση ως την συγκομιδή.
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)
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