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ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΜΗΛΙΑ  -  ΑΧΛΑΔΙΑ  

 

Α. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) 
• Ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου.  
• Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από την περιοχή του Βελβεντού 

(ΑΣΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"). 
• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(ΦΠΠ): 
 

 
Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες  
(μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο) 
Εφαρμογή βιολογικών 
σκευασμάτων 

24 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 
και 9 Αυγούστου 

CpGV (9) 

Φυτοπροστατευτικά με 
εφαρμογή κατά την 
εναπόθεση των ωών 

19-22 Ιουλίου 
και επανάληψη 

ανάλογα με το ΦΠΠ 

Chlorantraniliprole (2), 
Fenoxycarb (2), Diflubenzuron 

(4), Μethoxyfenozide (3) 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα με εφαρμογή 
κατά την εκκόλαψη των 
ωών 

24-26 Ιουλίου 
και επανάληψη 

ανάλογα με το ΦΠΠ 

Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos 
(2), Chlorpyrifos-methyl (1), 

Deltamethrin (2), Emamectin* 
(3), Etofenprox* (3), Indoxacarb 

(3), Lambda cyhalothrin (2), 
Phosmet (1), Spinosad (3), tau-
Fluvalinate (2), Thiacloprid (1) 

 
• Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με 

επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. 
• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
• Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και 

Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae). 
• * Έγκριση μόνο για μηλιά 
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Β. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ: Σέζια (Synanthedon myopaeformis Borkhausen, Lepidoptera: Sesiidae) 
Κόσσος (Cossus cossus Linnaeus, Lepidoptera: Cossidae),  

Ζευζέρα (Zeuzera pyrina Linnaeus, Lepidoptera: Cossidae) 
• Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εγκεκριμένες δραστικές ουσίες : Βeta-cyfluthrin, Chlorpyrifos). 

• Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες  
• Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.  

• Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές. 

 
 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ  

(Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae) 

• Η πτήση των ενήλικων της 2ης γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.  

• Συνιστάται επέμβαση ταυτόχρονα με την Καρπόκαψα της Μηλιάς.  

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos, Deltamethrin, Diflubenzuron.  
 
 
 
 

 H Προϊσταμένη Τμήματος 
            
     
 
 Νικολάου Σταυρούλα 
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