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Α. ΒΔΟΗΘΝΘΗΑ
Βλαζηικά Πηάδια Βερικοκιάς
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1. ΘΝΟΛΔΝ
Πσμπηώμαηα:

Ο κύθεηαο πξνθαιεί αξρηθά θόθθηλεο θειίδεο ζηα θύιια, νη νπνίεο ζηε
ζπλέρεηα γίλνληαη θαζηαλέο θαη μεξαίλνληαη ζην θέληξν. Οη λεθξνί ηζηνί
πέθηνπλ, νπόηε ζρεκαηίδνληαη νπέο, «ηξύπεο από ζθάγηα». Παξόκνηεο
θειίδεο (ζπρλά βπζηζκέλεο) εκθαλίδνληαη ζηνπο θαξπνύο, νη νπνίεο θαη
εμειίζζνληαη ζε θαζηαλά δεξκαηώδε ιέπηα.
Πνιιέο θνξέο πάλω ζηηο θειίδεο εκθαλίδεηαη έθθξηζε θόκενο.

Νδηγίες:

Λα γίνει προληπηική επέμβαζη ζηην πηώζη ηων πεηάλων.

Φση/ηικά
προϊόνηα:

Θηξάκ, Κάπηαλ.

2. ΚΝΛΗΙΗΑ
Νδηγίες:

Βλέπε δεληίο 5/27-2-18.

Β.ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ – ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ-ΓΑΚΑΠΘΖΛΗΑ
1.ΚΝΛΗΙΗΑ -ΔΜΩΑΠΘΝΠ
Γιαπιζηώζεις: Σηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο καο δελ δηαπηζηώζεθαλ πξνζβνιέο ζηηο
ππεξπξωηκεο πνηθηιίεο ηωλ αλωηέξω ππξελνθάξπωλ.
Σαο ζπκίδνπκε όηη από ηελ έθπηπμε ηνπ αθξαίνπ θπιινθόξνπ
νθζαικνύ θαη κέρξη ηα θύιια λα απνθηήζνπλ ην ηειηθό κέγεζνο ηα
δέλδξα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα εθόζνλ νη ζεξκνθξαζίεο
ππεξβαίλνπλ ηνπο 7Ο C
Φση/ηικά
Βλέπε δεληίο 5/27-2-18.
►
προϊόνηα:
2.ΩΗΓΗΝ

Γιαπιζηώζεις:
Νδηγίες:

Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ην ηέινο ηεο πηώζεο ηωλ
πεηάιωλ θαη κέρξη λα αξρίζεη ε ζθιήξπλζε ηνπ ππξήλα, είλαη
θαζνξηζηηθό γηα ηελ αζζέλεηα. Θεξκνθξαζίεο πάλω από 21ν C επλννύλ
ηνλ κύθεηα, κε άξηζην ηνπο 21-27 ν C
Νι σπερπρώιμες ποικιλίες βρίζκονηαι ζε ζηάδιο εσαίζθηηο ζηην
αζθένεια. Νι επικραηούζες ζσνθήκες δεν ηην εσνοούν ακόμη και
ως εκ ηούηοσ δεν απαιηείηαι επέμβαζη. Θα ενημερωθείηε ζε
επόμενο δεληίο.
ο

3. ΘΟΗΞΔΠ
Νδηγίες:
Φση/κά
προϊόνηα:

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ

Απαιηείηαι επέμβαζη ζηην πηώζη ηων πεηάλων, όηαν ζηο 5%
ηων ανθέων σπάρτοσν ακμαία και νύμθες θριπών (ειέγρνπκε δύν
άλζε από 50 δέλδξα).
Οοδακινιά- Λεκηαρινιά:Άιαηα ιηπαξώλ νμέωλ, Ακπακεθηίλ,

Ακπακεθηίλ + Αθξηλαζξίλ, Ακπακεθηίλ + Χινξαληξαληιηπξόι, Beauveria
Bassiana strain atcc 74040, Δειηακεζξίλ, Λάκληα ζπαινζξίλ, Μπέηα
ζπθινπζξίλ, Σπηλεηνξάκ, Σπηξνηεηξακάη, Τα-Φινπβαιηλέηη,
Φνξκεηαλέηη.
Γαμαζκηνιά: Ακπακεθηίλ , Ακπακεθηίλ + Αθξηλαζξίλ, Beauveria
Bassiana strain atcc 74040, Δειηακεζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ.
Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ.
Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)
Ζ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ
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