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ΑΧΛΑ∆ΙΑ-ΚΥ∆ΩΝΙΑ
1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
∆ιαπιστώσεις:
Η πρώτη 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.Μέχρι 25 Απρίλη µε: Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ,

Ντιφλουµπενζουρόν,Φενοξυκάρµπ, Χλοραντρανιλιπρόλ.
2. Από 26 µέχρι τις 29 Απρίλη µε:
Τα βιολογικά σκευάσµατα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύµατος 6-8
και επανάληψη µετά από 8-10 µέρες, Μεθοξυφενοζάιντ,

Τεµπουφενοζάιντ.
3.Από 30 Απρίλη ως 3 Μάη µε:

∆ελταµεθρίν, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρµπ, Λάµντα Συαλοθρίν, Μπέτα
συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσµέτ, Χλωλπυριφός
µεθύλ.
Στις κυδωνιές των πρώιµων και µεσοπρώιµων περιοχών µπορείτε
να επέµβετε ως εξής:
1. Από 26 µέχρι τις29 Απρίλη µε:
Τα βιολογικά σκευάσµατα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύµατος 6-8
και επανάληψη µετά από 8-10 µέρες.
2. Από 30 Απρίλη ως 3 Μάη µε:

∆ελταµεθρίν, Χλωλπυριφός µεθύλ, Χλωλπυριφός.
Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να µην γίνει
επέµβαση για την καρπόκαψα. Θα ενηµερωθείτε σε επόµενο
δελτίο.
2.ΨΥΛΛΑ
∆ιαπιστώσεις:
Οδηγίες:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις δειγµατοληψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη νυµφών τελευταίων
σταδίων, λίγες νέες εναποθέσεις αυγών και ακµαία.
Να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε την καρπόκαψα. Καλό
είναι να χρησιµοποιηθεί σκεύασµα και µε ωοκτόνο δράση.
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. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά σε δραστικές
ουσίες που επιτρέπεται, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της
επέµβασης.
►

Φυτ/κά
προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ακριναθρίν, Αµπαµεκτίν (δρά και
σε ηλικιωµένες νύµφες Ν5), Αµπαµεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (δρά σε
αυγά και νύµφες), Ιµιντακλοπρίντ, ∆ελταµεθρίν, Λάµντα Συαλοθρίν,
Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουµπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύµφες),
Σπινοσάντ, Σπιροτετραµάτ (δρα σε νύµφες), Τ-Φλουβαλινέιτ,
Φοσµέτ, Φενοξυκάρµπ (δρά σε αυγά και νύµφες), Χλωλπυριφός
µεθύλ.

ΑΧΛΑ∆ΙΑ - ΜΗΛΙΑ
1. ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ
Οδηγίες:
Να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε την καρπόκαψα. Σε
οπωρώνες που δεν υπάρχουν προσβολές να χρησιµοποιηθεί
σκεύασµα µε προστατευτική δράση.
Φυτ/κά
προϊόντα:

Βλέπε προηγούµενο δελτίο.

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ
Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε
Οδηγίες:
προσβολές να λαµβάνονται τα αναφερόµενα σε προηγούµενο
δελτίο καλλιεργητικά µέτρα.
3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ
Οδηγίες:
Η έναρξη της πτήσης αναµένεται τις επόµενες ηµέρες.
Να µην γίνει επέµβαση. Θα ενηµερωθείτε σε επόµενο δελτίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

•

Με βάση τον Καν (ΕΕ)2016/60 έγινε τροποποίηση της
έγκρισης των ΦΠ µε δραστική ουσία το χλωρπυριφός. Σε
αχλαδιές απαγορεύεται η χρήση του µετά την άνθηση.

•

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)

•

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ

