
 

 

Πληποθοπίερ: Α. Μπαλυμένος                                               27 /15-5-14   
                 
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: H πηήζε ηεο αλάξζηαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Οη 

ζπιιήςεηο είλαη κέηξηεο. 
 

Οδηγίερ: ηοςρ οπυπώνερ ηυν παπαπάνυ πςπηνοκάππυν, ηυν ππώιμυν 
και μεζοππώιμυν πεπιοσών, να γίνει  επέμβαζη με ηην λήτη ηος 
δεληίος. 
ηιρ ότιμερ πεπιοσέρ η επέμβαζη να γίνει από 19-23 Μάη. 
 

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.  
 
ΠΡΟΟΥΗ ΣΗΝ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ 
ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ. 

 
2. ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 
Οδηγίερ:   Βλέπε δεληίο 21 / 23-4-14 .                                                         ►                                                             

 



 
 

     
3.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Γιαπιζηώζειρ: Σελ πεξζηλή ρξνληά ππήξμαλ ζεκαληηθέο πξνζβνιέο ζε νπσξώλεο όςηκσλ 

πνηθηιηώλ, πξώηκσλ θπξίσο πεξηνρώλ. 
                                                                                           

Οδηγίερ: ηιρ ςπεπππώιμερ και ππώιμερ ποικιλίερ δεν απαιηείηαι επέμβαζη 
(σαμηλοί πληθςζμοί ηος ενηόμος). ηο ζπάζιμο ηος σπώμαηορ 
ηυν καππών να ξεκινήζει η καηαπολέμηζη ζηοςρ οπυπώνερ 
ότιμυν ποικιλιών ηυν παπαπάνυ πςπηνοκάππυν. (Δνδεικηικόρ 
σπόνορ επέμβαζηρ από 20-25 Μάη ). 
Σξόπνη επέκβαζεο: 
1.Φεκαζμοί κάλςτηρ (ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ αλάξζηα). 
2. Γολυμαηικοί τεκαζμοί: Σν δόισκα απνηειείηαη από λεξό, 
πδξνιπκέλε πξσηείλε 2% θαη έλα εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν.               
Σν ςεθαζηηθό πγξό λα εθαξκόδεηαη ζπγθεληξσκέλν κε κνξθή ρνλδξώλ 
ζηαγνληδίσλ ζε κλαδιά συπίρ καππούρ  θαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά 
ηνπ δέλδξνπ . πληζηάηαη λα ςεθάδεηαη θαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα βιάζηεζε 
ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηήκαηνο (ζάκλνη, θξάθηεο). 
                                                                                              

Φςη/κά  
πποφόνηα: 

Βεπικοκιά: Γειηακεζξίλ, Λάκληα παινζξίλ. 
Ροδακινιά: Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα κε βάζε δσληαλά ζπόξηα ηνπ 
κύθεηα Bauveria basiana,  Γειηακεζξίλ, Λάκληα παινζξίλ, πθινπζξίλ . 
Νεκηαπινιά: Γειηακεζξίλ, Λάκληα παινζξίλ, πθινπζξίλ. 
Γαμαζκηνιά: Γειηακεζξίλ, Λάκληα παινζξίλ. 

 
Β. ΚΔΡΑΙΑ 
1.ΡΑΓΟΛΔΣΙΓΑ(κοςλήκι ηυν κεπαζιών) 

Οδηγίερ : ηιρ ππώιμερ ποικιλίερ να μην γίνει επέμβαζη. ηιρ ότιμερ ποικιλίερ, 
να γίνει επέμβαζη από 25-29 Μάη. 

Φςη/κά  
πποφόνηα: 

{Βηνινγηθό εληνκνθηόλν κε βάζε ζπόξηα ηνπ κύθεηα Beauveria bassiana  0 
ημέπερ},{Γειηακεζξίλ- 7 μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή }, {Θηακεζνμάκ-7 
μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή}.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ΠΡΟΟΥΗ: Οι μέπερ πος αναγπάθονηαι δίπλα ζηιρ δπαζηικέρ οςζίερ, είναι οι 
μέπερ πος μεζολαβούν από ηην ηελεςηαία επέμβαζη υρ ηην 

ζςγκομιδή.                                           

ΗΜΔΙΧΔΙ: 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). 

           
     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                      
                                                           Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


