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Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ
Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς
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1. ΜΟΝΙΛΙΑ
Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια, και όλες
οι ποικιλίες των παραπάνω πυρηνοκάρπων είναι ευαίσθητες στις
προσβολές.
Οδηγίες:
Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν να γίνει επέμβαση
χρησιμοποιώντας φ.π και με θεραπευτική δράση.
Φυτ/τικά
Βλέπε δελτίο 5/ 20-2-17.
προϊόντα:
2 .ΚΟΡΥΝΕΟ
Η ασθένεια προσβάλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Στη βερικοκιά πιο σημαντική είναι
η προσβολή των οφθαλμών, των φύλλων και των καρπών.
Διαπιστώσεις: Οι παρούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Συμπτώματα: Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη
συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο. Οι νεκροί ιστοί
πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες
κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και
εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.
Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.
Στις υπερπρώιμες ποικιλίες να γίνει συνδυασμένη
Οδηγίες:
καταπολέμηση με την μονίλια. Στις υπόλοιπες ποικιλίες, να γίνει
προληπτική επέμβαση στην πτώση των πετάλων.
Φυτ/τικά
Θιράμ, Κάπταν.
►
προϊόντα:

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
1.ΜΟΝΙΛΙΑ - EΞΩΑΣΚΟΣ
Διαπιστώσεις
Στις υπερπρωιμες ποικιλίες νεκταρινιάς –ροδακινιάς υπάρχουν
Οδηγίες:
προσβολές. Μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν να
επέμβετε άμεσα με χρήση μυκητοκτόνου με προστατευτική και
θεραπευτική δράση.
Φυτ/κά
προϊόντα:
Βλέπε δελτίο 5/ 20-2-17.
2.ΩΙΔΙΟ
Διαπιστώσεις:
Οδηγίες:

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των
πετάλων και μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι
καθοριστικό για την ασθένεια. Θερμοκρασίες πάνω από 21ο C ευνοούν
τον μύκητα, με άριστο τους 21-27 ο C
Οι υπερπρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στην
ασθένεια. Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο
δελτίο.
Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που
αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)
ο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3. ΘΡΙΠΕΣ
Οδηγίες:
Ελέγχουμε δύο άνθη από 50 δένδρα. Απαιτείται επέμβαση στην πτώση
των πετάλων, όταν στο 5% των ανθέων υπάρχουν ακμαία και νύμφες
θριπών.
Φυτ/κά
Ροδακινιά- Νεκταρινιά:Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν,
προϊόντα:
Αμπαμεκτίν + Χλοραντρανιλιπρόλ, Beauveria Bassiana strain atcc 74040,

Δελταμεθρίν, Λάμντα συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ,
Σπιροτετραμάτ, Φορμετανέιτ.
Δαμασκηνιά: Αμπαμεκτίν ,Beauveria Bassiana strain atcc 74040,
Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ

