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 ΜΗΛΙΑ  
1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ 
 

 
     

Γ 
 

Γ3 Δ Δ3 Ε Ε2 

BBCH SCALE 9 10 53 54 55 59 

 

Διαπιστώσεις:  Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης, αρχίζουν με την εμφάνισή της  (βλαστικό 
στάδιο Γ-Γ3 – πράσινη κορυφή) και προέρχονται από ασκοσπόρια που 
αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. 
Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες 
επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες 
αυτές να είναι βρεγμένες.  
 

Οδηγίες: Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες στο στάδιο της πράσινης κορυφής.   
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Α. Προστατευτική δράση:Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Λαμιναρίν, 
Μανκοζέμπ (όχι σε Golden) , Μετιράμ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει 
και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 
30-36 ώρες μετά τη μόλυνση,  Προπινέμπ. 
Β. Προστατευτική και θεραπευτική δράση: 
Bacillus subtilis strain QST 713,Θειοφανέιτ-μεθύλ, Κάπταν+ Τριφλοξιστρομπίν, 
Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μυκλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ 
Πυρακλοστρομπίν, Ντιφενοκοναζόλ, Πενθιοπυράντ, Πυριμεθανίλ, 
Nτιθιανόν+Πυριμεθανίλ Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, 
Συπροντινίλ, Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ+ Τριφλοξιστρομπίν, 
Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, 
Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, Χαλκός. 
-Στην πράσινη κορυφή να χρησιμοποιηθεί χαλκούχο σκεύασμα ή ΦΠ 
με προστατευτική δράση.  
 
                                                                                                                   ► 



-Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο. 
- Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών(και διαφορετικός 
τρόπος δράσης της δ.ο) στο πρόγραμμα επεμβάσεων. 
- Υπάρχουν δραστικές ουσίες με θεραπευτική δράση οι οποίες καλό 
είναι να χρησιμοποιούνται προληπτικά πχ Θειοφανέιτ μεθύλ κ.α      
 

 
2.ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ 
Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η προνύμφη τρώει τους στήμονες και 
τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό. 
Οδηγίες: Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές 

προσβολές, να γίνει ψεκασμός όταν τα δένδρα φτάσουν  στα βλαστικά 
στάδια Γ3 έως Ε2. 
 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλωρπυριφός.                                                

 

 

3.ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ 
Οδηγίες: Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές (κυρίως σε παλιές 

φυτείες) να γίνει ψεκασμός. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και 
κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.        

Φυτ/κά 
προϊόντα: Θερινά λάδια, Κλοθιανιντίν, Σπιροτετραμάτ, χλωρπυριφός.                                                                                         
 
4. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ 
Οδηγίες: 
 
 
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε 
βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει άμεσα 
επέμβαση  με Κλοφεντεζίν + θερινά λάδια. 

ή 
 β) στα βλαστικά στάδια Ε-Ε2 με Εξιθιαζόξ, αν δεν έχει προηγηθεί η 
επέμβαση με Κλοφεντεζίν. 

ή 
γ) στην πλήρη πτώση των πετάλων με: Αμπαμεκτίν, 
Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Ετοξαζόλ,  Μιλμπεμεκτίν εφόσον 
δεν έχει προηγηθεί καμία επέμβαση από τις προηγούμενες. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται 
στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr) 

                                                       
 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 
 


