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Α.ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ- ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ- ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ)
1. ΑΝΑΡΙΑ
Oη πξνλύκθε ηνπ εληόκνπ πξνζβάιεη βιαζηνύο θαη θαξπνύο ηεο βεξηθνθηάο, ξνδαθηληάο
λεθηαξηληάο θαη δεπηεξεπόλησο ηεο δακαζθεληάο.
Γιαπιζηώζειρ: Ξεθίλεζε ε πξώηε πηήζε ηεο αλάξζηαο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο.
Οδηγίερ:

ηοςρ οπυπώνερ ηυν παπαπάνυ πςπηνοκάππυν, ηυν ππώιμυν
και μεζοππώιμυν πεπιοσών να γίνει επέμβαζη από 28 Αππίλη υρ
2 Μάη.
ηιρ ότιμερ πεπιοσέρ η επέμβαζη να γίνει από 5-9 Μάη.
Πεπιοσή Ήπαρ 28-30 Αππίλη.

Φςη/κά
πποφόνηα:

Βεπικοκιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα),{Γειηακεζξίλ,
Λάκληα παινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, πηλνζάλη 7 μέπερ } ,
{Ιληνμαθάξκπ 10 μέπερ }, { Θηακεζνμάκ+Υινξαληξαληιηπξόι,
Υινξαληξαληιηπξόι 14 μέπερ}.
Ροδακινιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), {Γειηακεζξίλ,

Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Λάκληα παινζξίλ Μπέηα-ζπθινπζξίλ, πηλνζάλη,
πθινπζξίλ 7 μέπερ }, {Ιληνμαθάξκπ 10 μέπερ }, {Ακπακεθηίλ+
Υινξαληξαληιηπξόι,
Θηακεζνμάκ+Υινξαληξαληιηπξόι,
Φνζκέη,
Υινξαληξαληιηπξόι 14 μέπερ },{Υισξππξηθόο κεζύι 21 μέπερ},
{Υισξππξηθόο 20 μέπερ}, {Νηηθινπκπελδνπξόλ, 30 μέπερ },
{Σ-Φινπβαιηλέηη 56 μέπερ }.
Νεκηαπινιά:
Ακπακεθηίλ+Υινξαληξαληιηπξόι,
Θηακεζνμάκ
+Υινξαληξαληιηπξόι, Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, ,Ιληνμαθάξκπ,

Λάκληα παινζξίλ, Μπέηα-ζπθινπζξίλ, πηλνζάλη, πθινπζξίλ, Φνζκέη,
Υινξαληξαληιηπξόι, Υισξππξηθόο, Υισξππξηθόο κεζύι.
Γαμαζκηνιά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), Γειηακεζξίλ,

Λάκληα παινζξίλ,Μπέηα ζπθινπζξίλ, Υινξαληξαληιηπξόι, Υισξππξηθόο.
.

2. ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ
Οδηγίερ:
Δλέγσεηε ζςζηημαηικά ηοςρ οπυπώνερ. Δνδεικηικά ζημεία για
πποζβολή είναι οι λαίμαπγοι βλαζηοί ηηρ βάζηρ και η αςηοθςήρ
βλάζηηζη.
►

ε οπυπώνερ πος μεηά από έλεγσο διαπιζηυθούν
πποζβολέρ(πεπιζζόηεπερ από 5 κινηηέρ μοπθέρ ζηο 10% δείγμαηορ
50 θύλλυν) , να γίνει καηαπολέμηζη.

Φςη/κά
πποφόνηα:

Βεπικοκιά: {Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ 0 μέπερ},{Θεξηλά ιάδηα 21 μέπερ },
{ Ακπακεθηίλ, Δηνμαδόι, 14 μέπερ }.
Ροδακινιά: Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ {0 μέπερ}, {Θεξηλά ιάδηα 21 μέπερ },
{ Ακπακεθηίλ, Ακπακεθηίλ+Υινξαληξαληιηπξόι, Αζεθνπηλνζίι, Δηνμαδόι,
Δμηζηαδόμ, πηξνληηθινθέλ 14 μέπερ },{Ππξηληακπέλ 20 μέπερ}
Νεκηαπινιά: Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ {0 μέπερ}, {Θεξηλά ιάδηα 21
μέπερ},{Ακπακεθηίλ, Ακπακεθηίλ+Υινξαληξαληιηπξόι, Δηνμαδόι14 μέπερ}.
Γαμαζκηνιά:{Θεξηλά ιάδηα 21 μέπερ }, {Ακπακεθηίλ 14 μέπερ }.

Β. ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ – ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ - ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ
1.ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ
Γιαπιζηώζειρ: Οη πξνζβνιέο από ην θνθθνεηδέο είλαη ζπνξαδηθέο. Από δεηγκαηνιεςίεο
δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ .
Οδηγίερ:

ηοςρ οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ να γίνει επιμελημένορ
τεκαζμόρ, με διαβποσή κοπμών και βπασιόνυν, από 1-5 Μάη.

Φςη/κά
πποφόνηα:

Ροδακινιά: Θεξηλά ιάδηα, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ,{Ππξηπξνμηθέλ,
πηξνηεηξακάη 21 μέπερ },{Φελνμηθάξκπ, 20 μέπερ },Υισξππξηθόο,

Γ. ΚΔΡΑΙΑ
1.ΑΦΙΓΔ
Οδηγίερ:

Υισξππξηθόο κεζύι.
Νεκηαπινιά: Θεξηλά ιάδηα, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, ,{Ππξηπξνμηθέλ,
πηξνηεηξακάη 21 μέπερ }Υισξππξηθόο, Υισξππξηθόο κεζύι.
Γαμαζκηνιά: Θεξηλά ιάδηα,{Ππξηπξνμηθέλ, πηξνηεηξακάη 21 μέπερ },
Xισξππξηθόο.

Δλέγσεηε ηοςρ οπυπώνερ. Με ηην έναπξη ηυν πποζβολών να
γίνεηαι επέμβαζη.

Φςη/κά
πποφόνηα:

Αζεηακηπξίλη, Γειηακεζξίλ, Θηαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Πηξηκηθάξκπ,
Ππξεζξίλο, πηξνηεηξακάη , Θεξηλά ιάδηα.

ΠΡΟΟΥΗ:

ηιρ ςπεπππώιμερ και ππώιμερ ποικιλίερ βεπικοκιάρ και
ποδακινιάρ, να δοθεί μεγάλη πποζοσή ζηην ςπολειμμαηική
διάπκεια ηος ζκεςάζμαηορ πος θα σπηζιμοποιηθεί.
Οι μέπερ πος αναγπάθονηαι δίπλα ζηιρ δπαζηικέρ οςζίερ, είναι οι
μέπερ πος μεζολαβούν από ηην ηελεςηαία επέμβαζη υρ ηην
ζςγκομιδή.
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).

ΗΜΔΙΩΔΙ:

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Η. ΦΟΤΚΑΡΗ

