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ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ- ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ- ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ)    
1. ΑΝΑΡΙΑ- ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ 
Γιαπιζηώζεις: Ξεθίλεζε ε πξώηε πηήζε  ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Οη ζπιιήςεηο θπκαίλνληαη 

ζε ρακειά σο κέηξηα επίπεδα. 
 

Οδηγίες: ηοσς οπφρώνες ηφν παραπάνφ πσρηνοκάρπφν, ηφν πρώιμφν 
και μεζοπρώιμφν περιοτών να γίνει επέμβαζη από 27 φς 30 
Απριλίοσ. ηις όυιμες περιοτές η επέμβαζη να γίνει από 1 φς 4 
Μάη. 
 

Φση/κά  
προχόνηα: 

Βερικοκιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα),{Γειηακεζξίλ, 
Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, Σπηλνζάλη 7 μέρες } 
,{Ιληνμαθάξκπ 10 μέρες }, {Θηακεζνμάκ+Χινξαληξαληιηπξόι, 
Χινξαληξαληιηπξόι 14 μέρες}, {Τ-Φινπβαιηλέηη 30 μέρες}. 
Ροδακινιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), {Γειηακεζξίλ, 
Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Λάκληα Σπαινζξίλ Μπέηα-ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, 
Σπηλνζάλη  7 μέρες }, {Ιληνμαθάξκπ 10 μέρες }, {Ακπακεθηίλ+ 
Χινξαληξαληιηπξόι, Θηακεζνμάκ + Χινξαληξαληιηπξόι, Φνζκέη, 
Χινξαληξαληιηπξόι 14 μέρες },{Χισξππξηθόο κεζύι  21 μέρες},   
{Τ-Φινπβαιηλέηη  30 μέρες }. 
Νεκηαρινιά:Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι,Θηακεζνμάκ+Χινξαληξαληιη
πξόι, Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Ιληνμαθάξκπ, Λάκληα 
Σπαινζξίλ, Μπέηα-ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, Σπηλνζάλη, Τ-Φινπβαιηλέηη , 
Φνζκέη, Χινξαληξαληιηπξόι, Χισξππξηθόο κεζύι.  
Γαμαζκηνιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), Γειηακεζξίλ, 
Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, Χινξαληξαληιηπξόι, 
Χισξππξηθόο. 

              
 ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ – ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ - ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ 
1.ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ 
Γιαπιζηώζεις: Οη πξνζβνιέο από ην θνθθνεηδέο είλαη ζπνξαδηθέο. Οη εθθνιάςεηο έρνπλ 

μεθηλήζεη. 
Οδηγίες: Να γίνει καηαπολέμηζη ζηις ίδιες ημερομηνίες με ηην ανάρζια. 

 Απαιηείηαι επιμελημένος υεκαζμός, με διαβροτή κορμών και 
βρατιόνφν.                                                       
 

Φση/κά  
προχόνηα: 

Ροδακινιά: Θεξηλά ιάδηα, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ,{Ππξηπξνμηθέλ, 
Σπηξνηεηξακάη, Χισξππξηθόο κεζύι 21 μέρες },{Φελνμηθάξκπ,   20 
μέρες }.                                                       ► 

 



                                                                    

Νεκηαρινιά: Θεξηλά ιάδηα, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ,{Ππξηπξνμηθέλ, 
Σπηξνηεηξακάη, Χισξππξηθόο κεζύι 21 μέρες }.  
Γαμαζκηνιά: Θεξηλά ιάδηα,{Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη 21 μέρες }, 
{Χισξππξηθόο, 20 μέρες }.  

                                                                                    
 2.ΑΦΙΓΔ 
Γιαπιζηώζεις: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηηο αθίδεο, νη νπνίεο εθηόο ησλ άιισλ  είλαη 

θνξείο ηώζεσλ.  
Οδηγίες: Δνηαηικοποιείζηε ηοσς ελέγτοσς ζηοσς οπφρώνες. Όποσ 

διαπιζηώνεηε προζβολές μη διατειρίζιμες από ηα φθέλιμα 
αρπακηικά και παράζιηα  να επεμβαίνεηε .  
 

Φση/κά  
προχόνηα: 

Βλέπε δεληίο 13/10-4-18  

ΠΡΟΟΥΗ: Οη κέξεο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο, είλαη νη κέξεο 

πνπ κεζνιαβνύλ από ηελ ηειεπηαία επέκβαζε σο ηελ ζπγθνκηδή. Να 

δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ππεξπξώηκεο θαη πξώηκεο πνηθηιίεο.   
      

ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ    
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr). 
                                                              H ΠΡΟΙΣΑΜΔΝH ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
 
                                                                       
                                                                                       Σ. ΣΟΛΗ 
                                                                                                             


