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ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ  
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Η αλόγιζηε σπήζε θςηοθαπμάκων : 
 - βλάπηει ηεν ςγεία ηων 
καηαναλωηών  
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 
 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ  
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ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ 

        A Β C D E1 E2 F G 

ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΚΔΡΑΙΑ 

        A Β C D E1 E2 F G 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Η φετινι άνοιξθ ξεκίνθςε με βροχοπτϊςεισ οι οποίεσ εναλλάςςονται  με 
διαςτιματα θλιοφάνειασ και υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Οι ςυνκικεσ αυτζσ ευνοοφν τθν 
ανάπτυξθ  και εξάπλωςθ μυκθτολογικϊν αςκενειϊν.  
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Οι καλλιζργειεσ των πυρθνοκάρπων βρίςκονται ςε διάφορα φαινολογικά ςτάδια αναλόγωσ 
τθσ ποικιλίασ και τθσ περιοχισ. Οι πρϊιμεσ ποικιλίεσ τθσ ροδακινιάσ και βερικοκιάσ και 
δαμαςκθνιάσ βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ ανκοφορίασ, ενϊ οι πρϊιμεσ ποικιλίεσ κεραςιάσ, 
βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ διόγκωςθσ των οφκαλμϊν.   
Οι παραγωγοί θα πρζπει αναλόγωσ του ςταδίου τησ καλλιζργειάσ τουσ να προβαίνουν ςτισ 
αντίςτοιχεσ εργαςίεσ που περιγράφονται παρακάτω 
 
ΕΞΩΑΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΚΗΝΙΑ  
     υνιςτάται ψεκαςμόσ των όψιμων ποικιλιϊν με κατάλλθλο και εγκεκριμζνο για τθν 
καλλιζργεια με χαλκοφχο ι άλλο μυκθτοκτόνο (Πίνακασ 1). Κατάλλθλο ςτάδιο εφαρμογισ από 
τον λικαργο ζωσ τθν διόγκωςθ των οφκαλμϊν (ΣΑΔΙΟ Α-Β) 
 
ΜΟΝΙΛΙΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΚΕΡΑΙΑ- ΔΑΜΑΚΗΝΙΑ) 
    Η αςκζνεια  μπορεί να προκαλζςει απϊλειεσ μεγάλθσ οικονομικισ ςθμαςίασ για τα 
πυρθνόκαρπα. Η προςβολι ξεκινάει από τα άνκθ, τα οποία ξθραίνονται και νεκρϊνονται, τθ 
ςυνζχεια εξαπλϊνεται ςε φφλλα και κλαδίςκουσ προκαλϊντασ ξιρανςι τουσ. Η αςκζνεια 
ευνοείται από υγρό και βροχερό καιρό και μπορεί να μεταδοκεί μζςω του αζρα ςε μεγάλεσ 
αποςτάςεισ.  
    Για τθν προςταςία των καλλιεργειϊν ςυνιςτϊνται τθν τρζχουςα περίοδο δφο ψεκαςμοί με 
κατάλλθλα και εγκεκριμζνα για τθν καλλιζργεια και το ςτάδιο βλάςτθςθσ μυκθτοκτόνα. 
(Πίνακασ 1). Ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ κεωρείται απαραίτθτοσ και πρζπει να πραγματοποιθκεί ςτο 
ςτάδιο τθσ ρόδινθσ ι λευκισ κορυφισ (ΣΑΔΙΟ C - D). Ο δεφτεροσ ψεκαςμόσ ςυνιςτάται να 
πραγματοποιθκεί ςτο ςτάδιο τθσ πλιρουσ ανκοφορίασ (ΣΑΔΙΟ E2) και ζχει ιδιαίτερθ 
ςθμαςία ςτισ περιπτϊςεισ που επικρατεί βροχερόσ καιρόσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ οι, 
οποίεσ παρατείνουν τθν ανκοφορία.  

ΚΟΡΤΝΕΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΚΕΡΑΙΑ - ΔΑΜΑΚΗΝΙΑ) 
    O υγρόσ και βροχερόσ καιρόσ ευνοεί τθν αςκζνεια. Ο μφκθτασ προςβάλει φφλλα, καρποφσ 
και βλαςτοφσ προκαλεί καφζ κθλιδϊςεισ φφλλων οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια γίνονται τρφπεσ 
(ςφμπτωμα «τρφπεσ από ςκάγια») ι ςυνενϊνονται και ςχίηονται . Επιπλζον προκαλεί κθλίδεσ 
ςτουσ  καρποφσ και ζλκθ ςτουσ βλαςτοφσ. Οι ιςτοί του φυτοφ είναι ευπακείσ ςε όλθ τθν 
καλλιεργθτικι περίοδο. 
    Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ ςυςτινονται δφο ψεκαςμοί. Ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ 
μπορεί να γίνει ςτθν χρονικι περίοδο που μεςολαβεί από το λικαργο ζωσ τθν διόγκωςθ των 
οφκαλμϊν (ΣΑΔΙΟ Α-Β) και ο δεφτεροσ μετά τθν πτϊςθ των πετάλων (ΣΑΔΙΟ F). Σρίτθ 
επανάλθψθ του ψεκαςμοφ μπορεί να χρειαςτεί ανάλογα με τθ διάρκεια δράςθσ του 
ςκευάςματοσ και  εφόςον οι ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ για τθν εξάπλωςθ – εξζλιξθ τθσ 
αςκζνειασ.  

ΘΡΙΠΑ (ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ) 
   Κατά τθν περίοδο τθσ ανκοφορίασ το ζντομο γεννάει τα αυγά του ςτα άνκθ. Οι προνφμφεσ 
που εκκολάπτονται  τρζφονται από τρυφεροφσ φυτικοφσ ιςτοφσ, όπωσ μζρθ ανκζων, νεαροφσ 
καρποφσ και  τρυφερά φφλλα.  ε νεκταρίνια και ροδάκινα προκαλοφν εςχάρωςθ,  δερμάτωςθ 
και παραμόρφωςθ των καρπϊν. (Εικόνα 1) 
     υνιςτάται να γίνει ζλεγχοσ των καλλιεργειϊν για τθν φπαρξθ του εντόμου. Ο ζλεγχοσ 
μπορεί να γίνει με  το τίναγμα των κλαδιϊν πάνω ςε ζγχρωμο χαρτί ι με τθ χριςθ μπλε ι 
κίτρινθσ κολλθτικισ παγίδασ. (Εικόνα 2). 
      Καλλιεργθτικό μζτρο που βοθκά ςθμαντικά ςτθν αντιμετϊπιςθ των κριπϊν, είναι θ 
επιμελισ καταςτροφι τθσ άγριασ βλάςτθςθσ μζςα και γφρω από τουσ οπωρϊνεσ, διότι οι 
κρίπεσ ζχουν μεγάλο κφκλο ξενιςτϊν, πολλοί από τουσ οποίουσ είναι ηιηάνια. 
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   Εάν ςε οπωρϊνεσ νεκταρινιάσ και ροδακινιάσ διαπιςτωκεί πλθκυςμόσ κριπϊν ςτα άνκθ, 
ςυνιςτάται ψεκαςμόσ με ζνα κατάλλθλο και εγκεκριμζνο για τθν καλλιζργεια και το ςτάδιο 
βλάςτθςθσ εντομοκτόνο  ςτην πτϊςη των πετάλων (ΣΑΔΙΟ F). 
Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: 1) Chlorpyriphos* , Άλατα καλίου λιπαρών οξέων , tau-
fluvalinate* (μόνο για ροδακινιά). 
 
 

                                        

Εικόνα 1: Εςχάρωςθ,  δερμάτωςθ          Εικόνα 2:  Ανϊριμο (αριςτερά) και ϊριμα  
και παραμόρφωςθ των καρπϊν από κρίπα         (δεξιά) άτομα κρίπα ςε μεγζκυνςθ. 

 

ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ (ΔΑΜΑΚΗΝΙΑ) 
     Σο ενιλικο ζντομο εμφανίηεται κατά τθν διάρκεια τθσ άνκθςθσ των δζνδρων και γεννάει τα 
αυγά του ςτον κάλυκα των ανκζων. Οι προνφμφεσ που κα εκκολαφκοφν ειςζρχονται ςτουσ 
νεαροφσ καρποφσ και καταςτρζφουν τθν ωοκικθ. τουσ μικροφσ καρποφσ φαίνεται οπι 
εξόδου τθσ προνφμφθσ. Μια προνφμφθ μπορεί να προςβάλει 4-5 καρποφσ. Οι 
προςβεβλθμζνοι καρποί ςυχνά πζφτουν ςτο ζδαφοσ.  
    ε οπωρϊνεσ δαμαςκθνιάσ, ςτουσ οποίουσ είχαν  διαπιςτωκεί προςβολζσ από οπλοκάμπθ 
τθν περςινι καλλιεργθτικι περίοδο, ςυνιςτάται ψεκαςμόσ με εντομοκτόνο  ςτην πτϊςη των 
πετάλων. (ΣΑΔΙΟ F) 
Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα: Chlorpyriphos* 
 

*Σα  εμπορικά ςκευάςματα με δραςτικι ουςία Chlorpyriphos, και tau-fluvalinate είναι ςε 
φάςθ αξιολόγθςθσ. Για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να ενθμερωκείτε από τθν 
ιςτοςελίδα του ΤΠ.Α.Α.Σ : www.minagric.gr 

Να αποφεφγονται ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα κατά τη 
διάρκεια τησ άνθηςησ και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται κατά τισ απογευματινζσ 
ϊρεσ.   

Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

Ολα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγρ. Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 
ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr.  

    Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ α.α. 

Δρ. Λφκασ Δημήτρησ 

http://www.minagric.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2013, ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΕΝΕΙΑ 

     

 ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ ΔΑΜΑΚΗΝΙΑ ΚΕΡΑΙΑ 

ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 
/ΑΘΕΝΕΙΑ 

Εξϊαςκοσ Κορφνεο Μονίλια Εξϊαςκοσ Κορφνεο Μονίλια Εξϊαςκοσ Κορφνεο Μονίλια Εξϊαςκοσ Κορφνεο Μονίλια 

Boscalid   *   *   *   * 

Calcium copper sulfate * * * * * * * * * * * * 

Captan ® * * * * * * * * * * * * 

Cooper hydroxide * * *  * * * * * * * * 

Cooper oxide * * * * * * * * * * * * 

Cooper oxychloride * * * * * * * * * * * * 

Cyproconazole   *          

Cyprodinil   *   *   *   * 

Dithianon * * * * * * * * * * * * 

Fludioxonil   *   *   *   * 

Iprodione   *   *   *    

Maneb®  *   *   *   *  

Prochloraz   *   *   *   * 

Propiconazole   *   *       

Pyraclostrobin   *   *   *   * 

Tebuconazole   *          

Thiophanate- methyl   *   *   *   * 

Thiram *  * *  * *  * *  * 

Tribasic cooper sulfate   *   *   *   * 

Ziram * * *          

® Σα εμπορικά ςκευάςματα με δραςτικι ουςία  Captan και Maneb  είναι ςε φάςθ αξιολόγθςθσ. Για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να 
ενθμερωκείτε από τθν ιςτοςελίδα του ΤΠ.Α.Α.Σ : www.minagric.gr 

http://www.minagric.gr/

