
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο
Τηλ.: 2752026241
Πληροφορίες: Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     Αρ. Δελτίου 19 / 4-7-
22

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ    (ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσε
ις:

Η  δεύτερη  πτήση  του  εντόμου  ξεκίνησε  στις  πρώιμες  και
μεσοπρώιμες περιοχές.   

Οδηγίες: Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Άμεσα με ωοκτόνα σκευάσματα.  

2. Μέχρι  τις  8  Ιουλίου  με  παρεμποδιστές  &  βιολογικά  

σκευάσματα.

3. Από  9  ως  12  Ιουλίου  με  τα  υπόλοιπα  εγκεκριμένα  

σκευάσματα.

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών 
μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Άμεσα με ωοκτόνα σκευάσματα.  

2. Από  9  ως  12  Ιουλίου  με  τα  υπόλοιπα  εγκεκριμένα  

σκευάσματα

Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να μην
γίνει  επέμβαση για  την καρπόκαψα.  Θα ενημερωθείτε  σε
επόμενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ 

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! 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 με   δραστικές  ουσίες  που
επιτρέπεται  ο  συνδυασμός,  αυξάνει  την
αποτελεσματικότητα της επέμβασης.                                 

3. ΣΕΖΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

4. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Οδηγίες: Στις  πρώιμες  ποικιλίες  που  ο  καρπός  είναι  επιδεκτικός
προσβολής  από  το  έντομο,  να  ξεκινήσει  άμεσα  η
προστασία  ως και την συγκομιδή.

5. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες: Απαιτούνται συχνοί έλεγχοι σε οπωρώνες με προσβολές. 

Ο μύκητας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 24ο C 
αδρανοποιείται.

6. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες: Να  γίνονται  συχνότατα  επιτόπιοι  έλεγχοι.  Όταν
διαπιστώνετε  προσβολές  να  λαμβάνονται  τα
αναφερόμενα  σε  προηγούμενο  δελτίο  καλλιεργητικά
μέτρα.

7. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες: Στις καρυδιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών 
μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Άμεσα με ωοκτόνα σκευάσματα.  

2. Μέχρι τις 8 Ιουλίου με βιολογικά σκευάσματα.  

3. Από 9 ως 12 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα  

σκευάσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
:

1. Να  αποφεύγονται  οι  προληπτικοί  ψεκασμοί  και  να
προτιμούνται  σκευάσματα  που  δεν  ζημιώνουν  τα
ωφέλιμα  έντομα  και  ακάρεα,  που  αυτή  την  εποχή
βρίσκονται σε δραστηριότητα.

2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που
αναγράφονται  στην  ετικέτα  των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3. Όλα  τα  δελτία  μας  υπάρχουν  στο  διαδίκτυο
(www.minagric.gr).

                                                                       
                       
                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &
α.α.
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