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ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΚΥ∆ΩΝΙΑ (ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
∆ιαπιστώσεις: 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.),Φενοξυκάρµπ
(30 ηµ.), Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ηµ.).
2. Μέχρι 26 Ιουνίου µε:
Τα βιολογικά σκευάσµατα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύµατος 6-8
και επανάληψη µετά από 8-10 µέρες, Μεθοξυφενοζάιντ (14 ηµ.),
Ντιφλουµπενζουρόν (30 ηµ.).
3.Από 27 ως 30 Ιουνίου µε:
∆ελταµεθρίν (7 ηµ.), Θιακλοπρίντ (14 ηµ.), Ιντοξακάρµπ (10 ηµ.),
Λάµντα Συαλοθρίν (7 ηµ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ηµ.), Σπινοσάντ
(14 ηµ.), Φοσµέτ(28 ηµ.), Χλωρπυριφός (30 ηµ.), Χλωλπυριφός
µεθύλ (21 ηµ.).
Στις κυδωνιές των πρώιµων και µεσοπρώιµων περιοχών µπορείτε
να επέµβετε ως εξής:
1. Μέχρι 26 Ιουνίου µε:
Τα βιολογικά σκευάσµατα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύµατος 6-8
και επανάληψη µετά από 8-10 µέρες.
2.Από 27 ως 30 Ιουνίου µε:

∆ελταµεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωλπυριφός µεθύλ.
Στις αχλαδιές και µηλιές των ορεινών περιοχών να µην γίνει
επέµβαση για την καρπόκαψα. Αναµένεται η έναρξη της πτήσης.
Θα ενηµερωθείτε σε επόµενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ
∆ιαπιστώσεις:

Οδηγίες:
Φυτ/κά
προϊόντα:
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υπάρχουν σοβαρές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες και οι καιρικές
συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξέλιξη του εντόµου.
Συνδυασµένη καταπολέµηση µε την καρπόκαψα. Βλέπε δελτίο
19/30-4-15.
Για την σωστή αντιµετώπιση του εντόµου να γίνεται εναλλαγή
των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθµός των
επεµβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική
ουσία.
►

3. ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ ( ΜΗΛΙΑ -ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
∆ιαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις , θερµοκρασία) ευνοούν τον µύκητα
και η εξέλιξή του είναι ταχύτατη.
Οδηγίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Άµεση επέµβαση µε την λήψη του δελτίου. Σε οπωρώνες που
υπάρχουν προσβολές να χρησιµοποιηθεί σκεύασµα µε
προστατευτική και θεραπευτική δράση.

1. Μην υπερβαίνετε τον αριθµό των επεµβάσεων ανά καλλιεργητική
περίοδο, που αναγράφεται στην ετικέτα του κάθε σκευάσµατος.
Με την συνεχή χρήση ενός φυτοπροστατευτικού, αυξάνεται η
πιθανότητα να δηµιουργηθούν πληθυσµοί µε ανθεκτικότητα στην
δραστική ουσία του εν λόγω φυτοπροστατευτικού και να είναι
πλέον αναποτελεσµατικό.
2. 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.
3. 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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