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35/5-7-18

ΜΗΛIA-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.
ΟδηγίεςΣε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε
Φυτ/κά
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
προϊόντα:
1. Άμεσα με: Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.),, Φενοξυκάρμπ
(30 ημ.), Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.).
2. Μέχρι 9 Ιουλίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και
επανάληψη μετά από 8-10 μέρες(3 &1 ημ. ανάλογα με το σκεύασμα),
Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να
αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία), Μεθοξυφενοζάιντ (14 ημ.),,,
Τεμπουφενοζάιντ (14 ημ.),,.
3.Από 10 ως 13 Ιουλίου με:
Δελταμεθρίν (7 ημ.), Εμαμεκτίν μπενζοέιτ (-3 ημ.), {Ετοφενπρόξ-μόνο
στη μηλιά (7 ημ.)}), Θιακλοπρίντ(14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.),
Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινετοράμ (7
ημ), Σπινοσάντ (14 ημ.), Τ-Φλουβαλινέιτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.),
Χλωρπυριφός μεθύλ (21 ημ.).
Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:
1. Άμεσα με: Χλοραντρανιλιπρόλ.
2. Μέχρι 9 Ιουλίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και
επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας (εφαρμογή τις
δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία
3.Από 10 ως 13 Ιουλίου με:

Δελταμεθρίν Εμαμεκτίν μπενζοέιτ, Σπινετοράμ, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ,
Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στα μηλοειδή των πεδινών περιοχών να γίνει επαναληπτική
επέμβαση άμεσα με:
Δελταμεθρίν (7 ημ.), Εμαμεκτίν μπενζοέιτ (-3 ημ.), {Ετοφενπρόξ-μόνο στη
μηλιά (7 ημ.)}), Θιακλοπρίντ(14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), Λάμντα
Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ),
Σπινοσάντ (14 ημ.), Τ-Φλουβαλινέιτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.),
Χλωρπυριφός μεθύλ (21 ημ.).
2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ
Οδηγίες:
Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. ►

Φυτ/κά
προϊόντα:
3.ΑΦΙΔΕΣ
Οδηγίες:
Φυτ/κά
Προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 20/2-5-18.

Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη
σημαντική παρουσία των ωφελίμων να γίνεται επέμβαση.
Βλέπε δελτίο 20/2-5-18.

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ
Οδηγίες:
Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5
φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε
απαιτείται επέμβαση.
Φυτ/κά
Βλέπε δελτίο 20/2-5-18.
Προϊόντα:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον
μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
5. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Οδηγίες:
Στις ποικιλίες αχλαδιών που ο καρπός είναι επιδεκτικός προσβολής
από το έντομο, να ξεκινήσει άμεσα η προστασία και να συνεχιστεί ως
την συγκομιδή.
Φυτ/κά
Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν (παγίδες ή ψεκασμός κάλυψης).
προϊόντα:
6. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ
Οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε
καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς.
Οδηγίες: Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνισης της «ασθένειας» από την
προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα
ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού.
Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να είναι επαναλαμβανόμενος
ανά 15-20 ημέρες.
Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή
δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς.
Να αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως,
ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος
και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.
7. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ
Οδηγίες:
Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως
εξής:
1. Μέχρι 9 Ιουλίου με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8
και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Βάκιλλος Θουριγγίας.
2 Από 10 ως 13 Ιουλίου με:Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.
Στις καρυδιές των πεδινών περιοχών να γίνει επαναληπτική
επέμβαση άμεσα με: Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• 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)
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