
                                   

Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης  Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 
 

No 28 / 31 Μαΐου 2017 

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΣΚΟΥΛΙΚΙ  ΤΩΝ  ΚΕΡΑΣΙΩΝ-  ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ  

(Rhagoletis cerasi Loew, Diptera: Tephritidae) 
• Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου. 
• Συνιστάται επέμβαση μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο.  
• Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη δεν απαιτείται επέμβαση. 

 

Εγκεκριμένες 
δραστικές ουσίες  

μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο 

Αριθμός ημερών έως την 
συγκομιδή 

Beauveria bassiana 5 (κάθε 7 ημέρες) 0 

Deltamethrin 1 7 

Thiamethoxam 2 7 

tau-Fluvalinate 2 10 

Phosmet 1 14 
 
 

ΜΟΝΙΛΙΑ  ΚΕΡΑΣΙΑΣ  
 (Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) 

• Οι βροχοπτώσεις ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων. 

• Προτείνεται η προστασία των καρπών που η συγκομιδή ξεκινάει από 1-10 ημέρες.  

• Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις. 

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή): 
o Fenhexamid (1)  
o Bacillus subtilis strain QST 713, Fluopyram + Tebuconazole (3)  
o Fenbuconazole (5) 
o Cyprodinil + Fludioxonil, Difenoconazole, Tebuconazole + Τrifloxystrobin (7)  
o Thiophanate-methyl (14) 

 
Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος 

 
 

Ευστράτιος Δαδάκης 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436 
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663 
Email: pkpfpet1@otenet.gr 
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