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Οι οδηγίες ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας στη ροδακινιά και νεκταρινιά συντάχθηκαν:  
 
Α. Σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες αρχές, της Ολοκληρωµένης Φυτο̟ροστασίας ό̟ως αυτές αναφέρονται στο Νόµο 4036/27-1-
2012 (ΦΕΚ Α/8/2012) «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 28 «Ολοκληρωµένη Φυτο̟ροστασία» και το Παράρτηµα ∆ αυτού «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης 
φυτο̟ροστασίας» (Ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/128/ ΕΚ άρθρο 14 και ̟αράρτηµα ΙΙΙ) καθώς και του Κανονισµού 1107/2009 
της 21-10-2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 55 µε τα ο̟οία η 
ορθή χρήση αυτών συµµορφώνεται µε τις «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας» το αργότερο α̟ό 1-1-2014  
 

Β. Λαµβάνοντας υ̟όψη: 

β1) τα ε̟ιστηµονικά δεδοµένα ̟ου αφορούν την ανά̟τυξη και εφαρµογή της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας στην Ελλάδα. 

Ιδιαίτερα για τις αναφερόµενες τιµές ορίων ανεκτής ̟υκνότητας, µετεωρολογικών δεδοµένων ανά̟τυξης εχθρών και ασθενειών 

και τιµές αναφοράς υ̟ολογισµού ηµεροβαθµών, χρησιµο̟οιήθηκαν δεδοµένα α̟ό ̟ειραµατισµό σε ελληνικές συνθήκες. 

 
β2) εµ̟ειρικά δεδοµένα ̟ου έχουν ̟ροκύψει εξαιτίας της µακροχρόνιας καλλιέργειας της ροδακινιάς στις ̟εριοχές της Πέλλας και 
της Ηµαθίας.  
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Τα εγκεκριµένα φυτο̟ροστατευτικά ̟ροιόντα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υ̟ουργείου Αγροτικής 
Ανά̟τυξης και Τροφίµων: ( http://www.minagric.gr/syspest/ )  
 
Κατά την ε̟ιλογή και εφαρµογή κάθε φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος α̟ό τον διακινητή, ̟αραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται 
και εφαρµόζονται ̟ροσεκτικά και χωρίς α̟οκλίσεις, όλες οι ̟ληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του και των αναγραφοµένων 
στη συσκευασία.  
 
Οι ροδακινο̟αραγωγοί, χρήστες, είναι α̟οκλειστικά και µόνο υ̟εύθυνοι για την τελική α̟όφαση ε̟ιλογής, της συγκεκριµένης 
κάθε φορά φυτο̟ροστατευτικής ε̟έµβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων ̟ου θα 
ε̟ιλέξουν και του τρό̟ου και χρόνου χρησιµο̟οίησης αυτών, καθώς και ̟αντός χειρισµού ε̟ί της καλλιέργειάς των, και των 
̟οσοτικών και ̟οιοτικών α̟οδόσεων αυτής.  
 
Ο̟οιαδή̟οτε φυτο̟ροστατευτική ε̟ιλογή ή µέτρο ε̟ιβαλλόµενο α̟ό Κοινοτική Α̟όφαση (Ε.Ε.) υ̟οχρεωτικής εφαρµογής, 
καθίσταται αυτοµάτως α̟οδεκτό και ενσωµατώνεται στις ̟αρούσες Οδηγίες. 
 
Κατά την διαδικασία ε̟ιλογής φυτο̟ροστατευτικών ουσιών, εκτός του ελέγχου ̟ερί έγκρισης ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται υ̟οχρεωτικά 
οι ̟αραγωγοί/χρήστες θα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζουν τα ̟αρακάτω κριτήρια: 

1. Η α̟οτελεσµατικότητα στους εχθρούς και τις ασθένειες, ό̟ως αυτή εκτιµάται τόσο α̟ό τις καταγεγραµµένες ̟αρατηρήσεις 
του ̟αραγωγού, όσο και α̟ό εµ̟ειρικά δεδοµένα εφαρµογής στην ευρύτερη γεωγραφική ̟εριοχή 

2. Η τοξικότητα στους ωφέλιµους οργανισµούς της ̟εριοχής, 
3. Η τοξικότητα σε θερµόαιµα ζώα, τον άνθρω̟ο και τις µέλισσες 
4. Η ̟ρόκληση µόλυνσης στο ̟εριβάλλον 
5. Ο αριθµός των ε̟εµβάσεων ̟ου ε̟ιτρέ̟ονται ετησίως µε το ίδιο σκεύασµα ή την ίδια δραστική ουσία 
6. Οι ̟οσότητες της δραστικής ουσίας ̟ου ε̟ιτρέ̟ονται ετησίως ανά µονάδα εδάφους 
7. Η εκλεκτικότητα δράσης 
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1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΩΡΩΝΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Ε̟ιλογή της κατάλληλης το̟οθεσίας για την 
εγκατάσταση ενός ο̟ωρώνα ροδακινιάς. 
Α.  Η το̟οθεσία να µην έχει βεβαρηµένο ιστορικό σε ̟αγετούς.  

Β. Να α̟οφεύγονται ̟εριοχές ό̟ου ̟αρατηρείται υψηλή σχετική 
υγρασία κατά την ̟ερίοδο της ανθοφορίας ή/και της ωρίµανσης. 

Γ. Να α̟οφεύγονται ̟εριοχές µε ισχυρούς ανέµους και µεγάλη 
̟ιθανότητα χαλαζό̟τωσης.  

Τα ̟αρα̟άνω εκτιµώνται τόσο α̟ό εµ̟ειρικά δεδοµένα της 
συγκεκριµένης ̟εριοχής όσο και α̟ό µετεωρολογικά δεδοµένα 
̟ροηγούµενων ετών.  

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ Η ε̟ιλογή της κατάλληλης το̟οθεσίας 
για την εγκατάσταση του ο̟ωρώνα 
ροδακινιάς συνεισφέρει στην 
ευρωστία των δένδρων και στην 
α̟οφυγή ̟ροσβολών µε ̟ολλούς 
τρό̟ους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
α. Μείωση δευτερογενών ̟ροσβολών 
α̟ό ̟ληγές ή κατα̟όνηση εξαιτίας 
̟εριβαλλοντικών συνθηκών ό̟ως 
̟αγετός και χαλάζι  
β. Μείωση ̟ροσβολών εξαιτίας της 
χρονικής ασυµβατότητας των 
βλαστικών σταδίων των δένδρων µε 
τις ̟εριόδους ανά̟τυξης των εχθρών 
και ασθενειών 
γ. Α̟οφυγή εγκατάστασης ο̟ωρώνα 
σε ̟εριοχές ̟ου έχουν ιδανικές 
συνθήκες για την ανά̟τυξη 
συγκεκριµένων εχθρών και ασθενειών 
(̟.χ. µονίλια σε υγρές ̟εριοχές) ή τα 
µολύσµατα βρίσκονται ήδη 
εγκατεστηµένα (̟.χ. αδροµυκώσεις σε 
̟εριοχές ό̟ου ε̟ί σειρά ετών 
καλλιεργούνται κη̟ευτικά.)    
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1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΩΡΩΝΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1.2 Έλεγχος ιστορικού του αγροτεµαχίου ό̟ου θα 
εγκατασταθεί ο ο̟ωρώνας  
 
Πριν α̟ό τη φύτευση ̟ραγµατο̟οιείται έλεγχος για το είδος των 
καλλιεργειών ̟ου ανα̟τύχθηκαν τα ̟ροηγούµενα έτη. Σε 
̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτούνται λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
Α. Αµειψισ̟ορά µε εναλλαγή ψυχανθούς - αγροστώδους φυτού 
Β. Χρήση κατάλληλων υ̟οκειµένων, ̟.χ. GF677 σε ̟ερί̟τωση ̟ου 
υ̟ήρχε καλλιέργεια κά̟οιου άλλου είδους ̟υρηνοκάρ̟ου 

ΟΧΙ ΝΑΙ Α̟οφυγή εγκατάστασης σε 
αγροτεµάχια ό̟ου είναι ̟ιθανό να 
υ̟άρχουν αυξηµένοι ̟ληθυσµοί 
̟αθογόνων 
 
Συνεισφορά στην τέλεση ορθών 
καλλιεργητικών ̟ρακτικών για την 
ανά̟τυξη εύρωστων φυτών. 
 

1.3 ∆ιεξαγωγή εδαφολογικής ανάλυσης 
 
Προτείνεται η διεξαγωγή εδαφολογικής ανάλυσης ̟ριν α̟ό την 
εγκατάσταση ενός νέου ο̟ωρώνα 
 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Η εδαφολογική ανάλυση ̟ριν α̟ό 
την εγκατάσταση του ροδακινεώνα 
συνεισφέρει στην αναγνώριση και 
καταγραφή ̟ιθανών ̟ροβληµάτων 
̟ου σχετίζονται µε τις ιδιότητες του 
εδάφους, καθώς και στην ορθή 
ε̟ιλογή του υ̟οκειµένου.  

1.4 Ε̟ιλογή κατάλληλων ̟οικιλιών και 
υ̟οκειµένων 
Η λήψη α̟όφασης σχετικά µε την ̟οικιλία και το υ̟οκείµενο 
̟ου θα καλλιεργηθεί θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται α̟ό τους 
̟αραγωγούς αφού αυτοί έχουν λάβει γνώση σχετικών 
̟ειραµατικών δεδοµένων ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί σε το̟ικές 
συνθήκες.  

ΟΧΙ ΝΑΙ Η καλλιέργεια ̟οικιλιών και 
υ̟οκειµένων των ο̟οίων τα 
χαρακτηριστικά ταιριάζουν µε τις 
το̟ικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες 
συνεισφέρει στην ανά̟τυξη εύρωστων 
φυτών. 
 
Τα υ̟οκείµενα και οι ̟οικιλίες 
̟αρουσιάζουν διαφορετικούς 
βαθµούς  ανεκτικότητας και 
ανθεκτικότητας στα ̟αθογόνα.  
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1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΩΡΩΝΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1.5 Προµήθεια υγιούς και ̟ιστο̟οιηµένου 
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού. 
Η  αγορά και διακίνηση των δενδρυλλίων θα ̟ρέ̟ει να γίνεται 
τηρώντας την εθνική και ευρω̟αϊκή νοµοθεσία αλλά και τα όσα 
σχετικά ̟ροβλέ̟ονται ̟ερί διακίνησης ̟ολλα̟λασιαστικού 
υλικού.  

ΝΑΙ ΝΑΙ Μείωση ̟ιθανότητας διάδοσης 
̟αθογόνων οργανισµών, ιδιαίτερα 
αυτών ̟ου ̟ροσβάλλουν το ριζικό 
σύστηµα και το λαιµό των δένδρων.  
 
Ε̟ι̟λέον η χρήση ̟ιστο̟οιηµένου 
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού 
εξασφαλίζει την ορθή χρήση 
̟οικιλιών και υ̟οκειµένων µε την 
α̟οφυγή λαθών στην ταυτο̟οίηση 
των δενδρυλλίων.  

1.6 Εγκατάσταση κλειστού συστήµατος άρδευσης 
χαµηλών ̟ιέσεων 
 
Ως γενική αρχή συνιστάται η εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης 
κλειστών αγωγών και χαµηλής ̟ίεσης.  
Μέριµνα θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται ώστε οι ̟οσότητες ύδατος ̟ου 
εφαρµόζονται αλλά και οι ακτίνες διαβροχής να είναι τέτοιες ̟ου 
να µην δηµιουργούν συνθήκες ανά̟τυξης ασθενειών ̟ου 
̟ροσβάλλουν το ριζικό σύστηµα και τον κορµό των δένδρων. 
 
 
 
 
 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ Η εφαρµογή της κατάκλισης ως 
µεθόδου άρδευσης ευνοεί τη διασ̟ορά 
των ̟αθογόνων οργανισµών. 
 
Η διαβροχή του λαιµού και του 
κορµού των δένδρων ευνοεί την 
ανά̟τυξη ασθενειών.      
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2. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Εφαρµογή εξορθολογισµένης λι̟αντικής αγωγής 
Η λι̟αντική αγωγή σχεδιάζεται µε βάση: 
Α) Αναλύσεις εδάφους αλλά ιδιαίτερα φυλλοδιαγνωστικές 
αναλύσεις. Οι φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις ̟ραγµατο̟οιούνται 
σε ετήσια ή σε διετή βάση και τηρείται σχετικό αρχείο. Ο χρονικές 
̟ερίοδοι λήψης δειγµάτων καθορίζονται α̟ό τα δεδοµένα του 
αρχείου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί 
αναλύσεις, η λι̟αντική αγωγή καθορίζεται α̟ό ̟αρατηρήσεις 
του ̟αραγωγού, ̟ου καταγράφονται σε αρχείο. Σε ̟ερί̟τωση 
̟ου δεν υ̟άρχουν ̟αρατηρήσεις, σύµφωνα µε εµ̟ειρικά 
δεδοµένα και σε συνεργασία µε εξειδικευµένο ε̟ιστηµονικό 
̟ροσω̟ικό. 
 
Β) Εφαρµογές λι̟αντικής αγωγής και ιδιαίτερα του αζώτου ̟ου 
̟ραγµατο̟οιούνται σε ̟εριόδους αυξηµένης ζήτησης α̟ό τα 
δένδρα Για τις ̟ρώιµες ̟οικιλίες συνιστάται η εφαρµογή του 
ενός-τρίτου µε µισό της συνολικής δόσης ̟ριν την έναρξη 
βλάστησης. Γενικά να εφαρµόζεται λιγότερη ̟οσότητα 
λι̟άσµατος σε ̟ρώιµες σε σύγκριση µε όψιµες ̟οικιλίες, διότι οι 
̟ρώιµες ̟οικιλίες είναι ̟ερισσότερο ζωηρές. Για της µέσης και 
όψιµης ωρίµανσης ̟οικιλίες συνιστάται η εφαρµογή της µισής µε 
δύο-τρίτα της συνολικής δόσης την άνοιξη, για να είναι 
διαθέσιµο κατά την ̟ερίοδο µεγάλης ζήτησης κατά την 
ανοιξιάτικη βλάστηση. 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ Η νεαρή και τρυφερή βλάστηση 
ζωηρών δένδρων είναι ιδιαίτερα 
ευ̟αθής σε ̟ροσβολές. 
Κατα̟ονηµένα φυτά είναι ̟ιο 
ευάλωτα σε ̟ροσβολές. 
 
Η λι̟αντική αγωγή, σε σχέση µε την 
φυτο̟ροστασία θα ̟ρέ̟ει να 
εξασφαλίζει ότι τα φυτά α) δεν είναι 
ιδιαίτερα ζωηρά µε νεαρή και 
τρυφερή βλάστηση β) δεν 
κατα̟ονούνται, καθώς οι δύο 
̟ροηγούµενοι ̟αράγοντες καθιστούν 
τα φυτά ευαίσθητα σε ̟ροσβολές 
 
 
Όψιµες εφαρµογές αζώτου 
καθυστερούν την είσοδο των δένδρων 
στο λήθαργο και τα καθιστούν 
̟ερισσότερο ευ̟αθή σε ̟ρώιµους 
χειµερινούς ̟αγετούς. 
Οι ̟ολλα̟λές λι̟αντικές εφαρµογές 
έχουν ως α̟οτέλεσµα την ̟αραµονή 
των λι̟ασµάτων στην ̟εριοχή της 
ριζόσφαιρας 
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2. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2.2 Ε̟ιµελής καθαρισµός των γεωργικών 
µηχανηµάτων και ̟αρελκόµενων του γεωργικού 
ελκυστήρα 
Το ̟λύσιµο των µηχανηµάτων θα ̟ρέ̟ει να γίνεται είτε σε 
χώρους ̟ου έχουν οριοθετηθεί α̟ό τους το̟ικούς οργανισµούς 
εγγείων βελτιώσεων, είτε σε ιδιωτικούς χώρους. Σε κάθε 
̟ερί̟τωση λαµβάνονται ̟ρολη̟τικά µέτρα ενάντια στη 
διασ̟ορά των υλικών ̟ου ξε̟λένονται. 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Η διασ̟ορά των ̟αθογόνων, 
ιδιαίτερα αυτών ̟ου ̟ροσβάλλουν 
τον λαιµό και το ριζικό σύστηµα των 
δένδρων ̟ραγµατο̟οιείται και µε την 
µεταφορά χώµατος και φυτικού 
υλικού. Ο  ε̟ιµελής καθαρισµός 
µειώνει τις ̟ιθανότητες διασ̟οράς 
των µολυσµάτων 

2.3 ∆ειγµατοληψία φυτικού υλικού για την 
̟αρακολούθηση και καταγραφή των ̟αθογόνων 
 
Οι ̟αραγωγοί/χρήστες ενθαρρύνονται να εκ̟αιδευτούν στην 
αναγνώριση των ̟αθογόνων και στις µεθόδους δειγµατοληψίας 
και καταγραφής. Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας τους θα ̟ρέ̟ει να 
ζητήσουν βοήθεια α̟ό εξειδικευµένο γεω̟όνο. 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Η ̟αρακολούθηση των ̟ληθυσµών 
των ̟αθογόνων α̟οτελεί γενική αρχή 
της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του Ν. 4036  

2.4 Εγκατάσταση ̟αγίδων για την ̟αρακολούθηση 
του ̟ληθυσµού τόσο των εχθρών όσο και των 
ωφέλιµων εντόµων 
 
Οι ̟αραγωγοί ενθαρρύνονται στην ανά̟τυξη δράσεων για την 
εγκατάσταση δικτύου ̟αγίδων είτε σε ατοµικό είτε σε οµαδικό 
ε̟ί̟εδο. Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας, θα ̟ρέ̟ει να αναζητούν 
βοήθεια α̟ό εξειδικευµένο φορέα, ή σύµβουλο µε εγκατεστηµένο 
δίκτυο. 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Η ̟αρακολούθηση των ̟ληθυσµών 
των ̟αθογόνων α̟οτελεί γενική αρχή 
της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του Ν. 4036 
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2. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2.5 Έλεγχος ζηµιών ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό ισχυρούς 
ανέµους ή χαλαζό̟τωση 

Λαµβάνονται όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα (̟.χ. ψεκασµοί µε 
µυκητοκτόνα) για την ε̟ούλωση των ̟ληγών και την 

αναζωογόνηση των δένδρων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ Η ορθή αντιµετώ̟ιση των 
συµ̟τωµάτων των ισχυρών ανέµων 
και της χαλαζό̟τωσης συνεισφέρει 
στην ευρωστία τους και στην 
αντιµετώ̟ιση των εχθρών και 
ασθενειών 

2.6 ∆ιαχείριση ζιζανίων: 
α) Αναγνώριση των ζιζανίων ̟ου είναι εγκατεστηµένα στον 
ο̟ωρώνα και τήρηση αρχείου µε ̟αρατηρήσεις 
β) Το ύψος του χλοοτά̟ητα σε κάθε ̟ερίοδο, εκτός α̟ό τον 
ανταγωνισµό για θρε̟τικά στοιχεία και νερό θα ̟ρέ̟ει να 
ρυθµίζεται σύµφωνα µε β1) την ̟ιθανότητα ̟αγετού, β2) την 
̟τήση της µέλισσας, β3) την ̟ιθανότητα ̟ροσβολής α̟ό έντοµα 
̟ου έχουν ξενιστές την ροδακινιά (̟.χ. κλεωνός κυρίως στη 
νεκταρινιά) 
γ) Η διαχείριση των ζιζανίων ανάµεσα στις γραµµές συνιστάται 
να γίνεται µε µηχανικά µέσα 
δ) Η διαχείριση των ζιζανίων ε̟ί της γραµµής συνιστάται να 
γίνεται µε µηχανικά µέσα 
ε) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ραγµατο̟οιηθεί ζιζανιοκτονία µε χηµικά 
µέσα να λαµβάνονται υ̟όψη οι σχετικοί ̟εριορισµοί, να γίνεται 
σε ̟εριορισµένη κλίµακα και για την ε̟ίτευξη ειδικών σκο̟ών  
ζ) Η συγκαλλιέργεια ετησίων ψυχανθών ή αγροστωδών, µεταξύ 
των γραµµών κατά το χειµώνα και η ενσωµάτωσή τους στο χώµα 
την άνοιξη µ̟ορεί να εµ̟λουτίσει το έδαφος σε οργανική ουσία 
και να βελτιώσει την δοµή του εδάφους.  

 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΝΑΙ 

Έλεγχος ̟ληθυσµών τόσο των 
ε̟ιβλαβών όσο και των ωφέλιµων 
εντόµων. 
Το α̟λό κόψιµο των χόρτων ε̟ιτρέ̟ει 
τη διατήρηση χαµηλής βλάστησης 
µεταξύ των γραµµών και συγκράτηση 
υγρασίας 
 
Α̟οφυγή ε̟ιβάρυνσης του 
οικοσυστήµατος και των υ̟όγειων 
υδάτων µε ζιζανιοκτόνα και 
διατήρηση της βιο̟οικιλότητας στο 
̟εριβάλλον του ο̟ωρώνα.  
 
Η συγκαλλιέργεια δεν συστήνεται να 
εφαρµοστεί σε ̟εριοχές ̟ου 
̟αρουσιάζονται συχνά ̟αγετοί, γιατί 
η ̟αρουσία φυτών/ ζιζανίων αυξάνει 

τον κίνδυνο ζηµιάς α̟ό ̟αγετό. 
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2. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2.7 Κλάδεµα 
α) Τα κλαδευτικά εργαλεία θα ̟ρέ̟ει να α̟οστειρώνονται ώστε 
να α̟οφεύγεται η µεταφορά των µολυσµάτων 
 
β)Συνιστάται να εκτελούνται θερινά κλαδέµατα ώστε να 
εξασφαλίζεται ο αερισµός και ο φωτισµός της κόµης και να 
α̟οφεύγονται ευνοϊκές για την ανά̟τυξη ̟ροσβολών συνθήκες 
 
γ) Οι µεγάλες τοµές κλαδέµατος θα ̟ρέ̟ει καλύ̟τονται µε 
κατάλληλα υλικά (̟άστες κτλ) για την α̟οφυγή ̟ροσβολών 
 
δ) Το φυτικό υλικό ̟ου αφαιρείται µε το κλάδεµα θα ̟ρέ̟ει 
υφίσταται χειρισµούς ̟ου εξασφαλίζουν την 
αδρανο̟οίηση/καταστροφή των ̟αθογόνων.  

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ροσβολών 

2.8 Αραίωµα 
Ο χρόνος εφαρµογής αλλά και η ένταση αραιώµατος είναι ̟ολύ 
σηµαντικός για τις κονσερβο̟οιήσηµες ̟οικιλίες ροδάκινου διότι 
ε̟ηρεάζει τον βαθµό σχισίµατος του ̟υρήνα κατά τη διάρκεια 
κονσερβο̟οίησης. Συνιστάται το αραίωµα να µην γίνεται ̟ριν τη 
σκλήρυνση του ̟υρήνα  καθώς και να α̟οφεύγεται το αυστηρό 
αραίωµα. 
 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ο χρόνος εφαρµογής αλλά και η 
ένταση του αραιώµατος είναι ̟ολύ 
σηµαντικοί ̟αράγοντες για τις 
κονσερβο̟οιήσιµες ̟οικιλίες 
ροδάκινου διότι ε̟ηρεάζουν τον 
βαθµό σχισίµατος του ̟υρήνα κατά τη 
διάρκεια κονσερβο̟οίησης 

2.9 Α̟οφυγή ζηµιών α̟ό ̟αγετούς 

Μερικοί µέθοδοι ̟αθητικής και ενεργητικής ̟ροστασίας α̟ό τον 
̟αγετό είναι:  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Η ορθή αντιµετώ̟ιση των 
συµ̟τωµάτων του ̟αγετού στα 
δένδρα συνεισφέρει στην ευρωστία 
τους και στην αντιµετώ̟ιση των 
εχθρών και ασθενειών 
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2.9 Α̟οφυγή ζηµιών α̟ό ̟αγετούς (συνέχεια) 

1) Η ε̟ιλογή κατάλληλης το̟οθεσίας του ο̟ωρώνα (̟.χ. 
κλίση εδάφους 1-3%, κοντά σε υδάτινους όγκους). 

2) Η ε̟ιλογή ανθεκτικής ̟οικιλίας.  
3) Να ̟εριορίζονται οι αζωτούχες λι̟άνσεις τον Φθινό̟ωρο. 

Τα δένδρα να είναι εύρωστα και υγιή. 
4) Να κόβονται τα ζιζάνια γιατί εµ̟οδίζουν την συσσώρευση 

θερµοκρασίας α̟ό το έδαφος την ηµέρα και την 
αντανάκλαση της θερµότητας στα δένδρα την νύχτα.  

5) Συνιστάται το ασβέστωµα του κορµού των δένδρων γιατί 
έτσι µειώνεται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ ακραίων 
θερµοκρασιών την ηµέρα και νύχτα.  

6) Στα νεαρά δενδρύλλια ̟ροστασία α̟ό τον ̟αγετό µ̟ορεί 
να δώσει η χρήση κολάρων α̟ό χαρτόνι, φελιζόλ, ̟λαστικά 
µονωτικά, σακούλες κ.α.  

7) Ανεµοφράκτες, µηχανοκίνητες τουρµ̟ίνες για ε̟ιλεκτική 
µεταφορά αέρα (S.I.S. system), τεχνητή βροχή, ανεµοµίκτες, 
σόµ̟ες κ.α. µ̟ορεί να ̟ροσφέρουν ενεργητική ̟ροστασία 
α̟ό τον ̟αγετό. 

8) Ψεκασµοί µε µελάσα 2,5% ή άλλα ενδεικνυόµενα  
σκευάσµατα ̟ριν α̟ό ̟ροβλε̟όµενο ̟αγετό µ̟ορεί ε̟ίσης να 
̟ροσφέρουν ̟ροστασία. 
 
Μετά α̟ό έναν ̟αγετό τα δένδρα ̟ρέ̟ει να ψεκάζονται µε 
χαλκούχα σκευάσµατα ή κατάλληλα µυκητοκτόνα και δεν ̟ρέ̟ει 
να κλαδεύονται. Τα τµήµατα του δένδρου ό̟ου υ̟άρχουν 
σχασίµατα του φλοιού ̟ρέ̟ει να καλύ̟τονται µε κόλλα 
εµβολιασµού για να α̟οφευχθεί η είσοδος ̟αθογόνων. Μετά την 
έλευση του ̟αγετού τα δένδρα αφήνονται αρκετό διάστηµα ώστε 
να εµφανιστεί η ̟ραγµατική ζηµιά υ̟ό µορφή συµ̟τωµάτων 
(ξηράνσεις, σχισίµατα) και µετά ̟ραγµατο̟οιείται κλάδεµα µε 
σκο̟ό την α̟οµάκρυνση των ξεραµένων βλαστών. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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2. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

2.10 Τήρηση αρχείου ̟αρατηρήσεων: 
 

Οι ̟αραγωγοί ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να κρατούν σχετικό 
αρχείο µε: 
α) Το σύνολο των φυτο̟ροστατευτικών ε̟εµβάσεων και 
ενεργειών ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιήσει 
β) Το συνολικό κόστος των ε̟εµβάσεων 
γ) Τις ̟αρατηρήσεις α̟ό τους ο̟τικούς ελέγχους και τους 
ελέγχους των ̟αγίδων 

ΝΑΙ ΝΑΙ Οι ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις α̟οτελούν 
µία α̟ό τις γενικές αρχές της 
ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του υ̟. αριθµ. Ν. 4036  

3. ΣΤΑ∆ΙΟ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ∆ειγµατολη̟τικός έλεγχος βλαστών για εχθρούς: 
 
Κατά την ̟ερίοδο του ληθάργου γίνεται έλεγχος για αυγά 
τετράνυχου και κοκκοειδή. 
Ως ενδεικτική µέθοδος αναφέρεται ο έλεγχος µε µεγεθυντικό 
φακό της βάσης 100 βλαστών ̟ου ̟εριέχουν ξύλο ενός και δύο 
ετών. Καταγράφεται τόσο η ̟αρουσία αυγών τετρανύχου και 
ασ̟ιδίων κοκκοειδών, όσο και ̟ιθανός ̟αρασιτισµός.     

ΝΑΙ ΝΑΙ Εκτίµηση ̟ληθυσµών – σχεδιασµός 
φυτο̟ροστατευτικής αγωγής 
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3. ΣΤΆ∆ΙΟ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

3.2 Χηµικές ε̟εµβάσεις 
Χηµικές ε̟εµβάσεις ̟ραγµατο̟οιούνται κατό̟ιν αναγκαιότητας 
̟ου τεκµαίρεται α̟ό σχετικές ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις και 
ε̟εξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε ε̟ιστηµονικά α̟οδεκτές 
µεθόδους. Τα ̟αρα̟άνω δεδοµένα συνδυάζονται µε ιστορικά-
εµ̟ειρικά δεδοµένα, εφόσον αυτά υ̟άρχουν, για τους 
̟ληθυσµούς ̟αθογόνων σε µια ̟εριοχή. 

NAI ΝΑΙ Οι ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις α̟οτελούν 
µία α̟ό τις γενικές αρχές της 
ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του υ̟. αριθµ. Ν. 4036  
 

3.2.1 Ενδεικτικοί Ψεκασµοί 
 Χαλκός (υδροξείδια χαλκού κτλ)   
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: Ιστορικά δεδοµένα εµφάνισης 
ασθενειών στον ο̟ωρώνα ή / και στην ̟εριοχή. 
Οι ̟αρα̟άνω ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και η αξιο̟ιστία 
τους θα ̟ρέ̟ει να ελέγχεται στις το̟ικές συνθήκες 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

α. Έλεγχος ασθενειών 
 
 
 
 

4. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ (διόγκωση οφθαλµών – ̟τώση 
̟ετάλων) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Το̟οθέτηση και ̟αρακαλούθηση φεροµονικών 
και χρωµατικών ̟αγίδων 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ληθυσµών των 
συγκεκριµένων εχθρών. 

4.2 Ο̟τικοί Έλεγχοι-∆ειγµατοληψίες βλαστών 
ανθέων 

ΝΑΙ ΝΑΙ Καταγραφή ̟ληθυσµών ανάρσιας, 
καρ̟όκαψας, φυλλοδέτη  
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4. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ (διόγκωση οφθαλµών – ̟τώση 
̟ετάλων) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

4.3. Αφαίρεση και κάψιµο των ̟ροσβεβληµένων 
κλάδων 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος εξώασκου, µονίλιας, 
συτόσ̟ορας, φουζίκοκουµ 

4.4. Εφαρµογή της µεθόδου ̟αρεµ̟όδισης σύζευξης 
Η το̟οθέτηση των διαχυτήρων ελεγχόµενης φεροµόνης να 
γίνεται ο̟ωσδή̟οτε ̟ριν την έναρξη ̟τήσεων των εντόµων, και 
να ̟αρακολουθούνται οι ̟ληθυσµοί των εντόµων µε φεροµονικές 
̟αγίδες για την ̟ερί̟τωση ανάγκης να γίνει ε̟έµβαση µε χηµικά 
σκευάσµατα. 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος λε̟ιδό̟τερων 

4.5 Εφαρµογή εντοµολογικής κόλλας ή κολλητικών 
ταινιών δι̟λής όψης στους κορµούς των δένδρων  

 
Στάδιο εφαρµογής: Στάδιο Η. – Πτώση ̟ετάλων  
Τα έντοµα συνήθως αναρριχώνται κατά την ̟τώση των ̟ετάλων. 
Με την συγκεκριµένη εφαρµογή ̟αρατηρείται και η ένταση της 
̟ροσβολής. Σε ̟ερί̟τωση µαζικής ̟ροσβολής συνιστάται 
ψεκασµός 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ  Έλεγχος κλεωνού, ιδιαίτερα στη 
νεκταρινιά 

4.6 Χηµικές ε̟εµβάσεις 
Χηµικές ε̟εµβάσεις ̟ραγµατο̟οιούνται κατό̟ιν αναγκαιότητας 
̟ου τεκµηριώνεται α̟ό σχετικές ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις και 
ε̟εξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε ε̟ιστηµονικά α̟οδεκτές 
µεθόδους. Τα ̟αρα̟άνω δεδοµένα συνδυάζονται µε ιστορικά-
εµ̟ειρικά δεδοµένα, εφόσον αυτά υ̟άρχουν, για τους 
̟ληθυσµούς ̟αθογόνων σε µια ̟εριοχή. 

 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Οι ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις α̟οτελούν 
µία α̟ό τις γενικές αρχές της 
ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του υ̟. αριθµ. Ν. 4036  
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4. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ (διόγκωση οφθαλµών – ̟τώση 
̟ετάλων) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

4.6.1 Ενδεικτικοί Ψεκασµοί 
α) Στάδιο Β. – Έναρξη διόγκωσης οφθαλµών. Ορυκτέλαια + 
κατάλληλα εντοµοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 

1. Φυλλοδέτης, ανάρσια, καρ̟όκαψα. δειγµατοληψία σε 
βλαστούς µε όριο ανεκτής ̟υκνότητας 8%. 

2. Αφίδες. Παρουσία ̟αρθενογεννητικών ατόµων 
δια̟ιστωµένη κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε βλαστούς 

3. Τετράνυχοι. Παρουσία χειµερινών οµάδων αυγών 
δια̟ιστωµένη κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε βλαστούς 

4. Κοκκοειδή. Παρουσία ασ̟ιδίων σε ̟οσοστό άνω του 20-
24% σε 100 βλαστούς 

Οι ε̟εµβάσεις µε λάδια δεν ̟ρέ̟ει να γίνονται όταν οι ελάχιστες 
θερµοκρασίες είναι µικρότερες α̟ό 4ο C. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έλεγχος φυλλοδέτη, ανάρσιας, 

καρ̟όκαψας, αφίδων, τετρανύχου 

και κοκκοειδών 

β. Στάδιο Β. – Έναρξη διόγκωσης οφθαλµών. Κατάλληλα 
µυκητοκτόνα 
Ενδεικτικά µετεωρολογικά δεδοµένα ε̟εµβάσεων 
Εξώασκος: Θερµοκρασίες >10ο C και < 20ο C. Σε θερµοκρασίες <7ο 
C δεν ανα̟τύσσεται. Συνεχείς βροχο̟τώσεις 
Κορύνεο: Θερµοκρασίες >9ο C και <27ο C, βέλτιστη θερµοκρασία: 
18ο C, συνεχείς βροχο̟τώσεις 
Η ε̟ιτυχία του συγκεκριµένου ψεκασµού εξαρτάται ισχυρά α̟ό 
την ορθή χρονική ̟ερίοδο εφαρµογής και για τον λόγο αυτό οι 
̟αραγωγοί ενθαρρύνονται να ελέγχουν λε̟τοµερώς το στάδιο 
έκ̟τυξης των οφθαλµών 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έλεγχος εξώασκου και κορύνεου 
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4.6.1 Ενδεικτικοί Ψεκασµοί (συνέχεια) 
β. Στάδιο Γ. -  Ρόδινη κορυφή. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Ενδεικτικά µετεωρολογικά δεδοµένα ε̟εµβάσεων: 
Εξώασκος: Θερµοκρασίες >10ο C και < 20ο C. Σε θερµοκρασίες <7ο 
C δεν ανα̟τύσσεται. Συνεχείς βροχο̟τώσεις 
Μονίλια: Θερµοκρασίες >5ο C και < 27ο C. Βροχο̟τώσεις 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έλεγχος εξώασκου, µονίλιας, 
φουσίκοκουµ, συτόσ̟ορας 

γ. Στάδια ∆, Ε, Ζ. – Εµφάνιση στεφάνης – Άνθιση. Κατάλληλα 
µυκητοκτόνα 
Ενδεικτικά Μετεωρολογικά δεδοµένα ε̟εµβάσεων: Θερµοκρασίες 
> 5ο C και <27ο C. Έντονες βροχο̟τώσεις 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος µονίλιας 

δ. Στάδιο Η. – Πτώση ̟ετάλων. Κατάλληλα εντοµοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: Όρια ̟υκνότητας θρί̟α: ̟αρουσία 
τελείων ή νυµφών στο 5% των ανθέων ό̟ως δια̟ιστώνεται 
ύστερα α̟ό την εξέταση δύο ανθέων α̟ό 50 δένδρα.  

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος θρί̟α, κλεωνού 

δ. Κατάλληλα εντοµοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις:  
α. Φυλλοδέτης: Όριο ανεκτής ̟υκνότητας 0,5% ό̟ως εκτιµάται 
κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε ανθοταξίες 
β. Ανάρσια: Παρουσία ̟ρονυµφών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος φυλλοδέτη, ανάρσιας 

ε. Κατάλληλα αφιδοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: Παρουσία µικρών α̟οικιών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος αφίδων 

ζ. Κατάλληλα ακαρεοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
α. Μετεωρολογικά δεδοµένα: 160 dd>7ο C α̟ό 15/02 
β. Εκκόλαψη 50% των χειµερινών αυγών ό̟ως ̟αρατηρείται σε 
δειγµατοληψίες βλαστών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος τετρανύχων 

Στάδιο Η. – Πτώση ̟ετάλων.  Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Θερµοκρασίες >9ο C και <27ο C. 
Έντονες βροχο̟τώσεις ή σχετική υγρασία >90% 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος κορύνεου 

Στάδιο Θ- Πτώση κάλυκα Βρέξιµο θείο ή κατάλληλα ωιδιοκτόνα 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Θερµοκρασίες >21ο C και 36ο C, 
Βέλτιστο: 21-27ο C. Σε θερµοκρασίες >36ο C δεν ανα̟τύσσεται. 
Βροχο̟τώσεις ή υψηλή σχετική υγρασία. Στα νεκταρίνια 
ε̟ιβάλλονται οι ̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί ακόµα και όταν δεν 
σηµειώνονται βροχο̟τώσεις 
Οι ̟αρα̟άνω ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και η αξιο̟ιστία 
τους θα ̟ρέ̟ει να ελέγχεται στις το̟ικές συνθήκες 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος ωιδίου 
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5. ΠΕΡΑΣ ΑΝΘΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

5.1 ∆ειγµατοληψίες καρ̟ών – καταγραφή 
̟αρατηρήσεων 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ροσβολών 

5.2 Συλλογή α̟οτελεσµάτων α̟ό συλλήψεις σε 
φεροµονικές και χρωµατικές ̟αγίδες 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Έλεγχος ̟ληθυσµών εντόµων 

5.3 ∆ειγµατοληψία φύλλων για φυλλοδιαγνωστικές 
αναλύσεις 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
Έλεγχος ευρωστίας των δένδρων 

5.4 Αφαίρεση ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών κατά το 
αραίωµα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Έλεγχος ωιδίου 

5.5 Χηµικές ε̟εµβάσεις 
Χηµικές ε̟εµβάσεις ̟ραγµατο̟οιούνται κατό̟ιν αναγκαιότητας 
̟ου τεκµαίρεται α̟ό σχετικές ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις και 
ε̟εξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε ε̟ιστηµονικά α̟οδεκτές 
µεθόδους. Τα ̟αρα̟άνω δεδοµένα συνδυάζονται µε ιστορικά-
εµ̟ειρικά δεδοµένα, εφόσον αυτά υ̟άρχουν, για τους 
̟ληθυσµούς ̟αθογόνων σε µια ̟εριοχή. 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ Οι ε̟ιτό̟ιες ̟αρατηρήσεις α̟οτελούν 
µία α̟ό τις γενικές αρχές της 
ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του υ̟. αριθµ. Ν. 4036  

5.5.1 Ενδεικτικοί Ψεκασµοί     

α. Στάδιο Ι. - Καρ̟ίδιο Βρέξιµο θείο ή άλλο κατάλληλο 
ωιδιοκτόνο 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Υψηλή σχετική υγρασία, 
θερµοκρασίες γύρω στους 21ο C. 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος ωιδίου 

β. Στάδιο Ι - Καρ̟ίδιο. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Υψηλή σχετική υγρασία 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος µονίλιας 
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5.5.1 Ενδεικτικοί Ψεκασµοί (συνέχεια) 
γ. Κατάλληλα εντοµοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
Φυλλοδέτης: Ηµεροβαθµοί: 360 dd>6,2ο C α̟ό 15/2, όριο 
ανεκτής ̟υκνότητας 2% κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε βλαστούς, 
συλλήψεις ̟αγίδων: 20 άτοµα/̟αγίδα/εβδοµάδα 
Ανάρσια: όριο ανεκτής ̟υκνότητας: 3-5 ̟ροσβεβληµένοι 
βλαστοί/δένδρο, συλλήψεις ̟αγίδων: 7 
άτοµα/̟αγίδα/εβδοµάδα  
Καρ̟όκαψα: όριο ανεκτής ̟υκνότητας: >5 ̟ροσβεβληµένοι 
βλαστοί/δένδρο, συλλήψεις ̟αγίδων: 10 
άτοµα/̟αγίδα/εβδοµάδα 

 
 

ΟΧΙ 

 
 

ΝΑΙ 

Έλεγχος φυλλοδέτη, ανάρσιας, 
καρ̟όκαψας 1ης ̟τήσης 

δ. κατάλληλα αφιδοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
όριο ανεκτής ̟υκνότητας: ̟αρουσία µικρών α̟οικιών 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος αφίδων 

ε. κατάλληλα ακαρεοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
όριο ανεκτής ̟υκνότητας: 5 φύλλα > 5 ακάρεα/φύλλο κατό̟ιν 
δειγµατοληψίας µε µέγεθος δείγµατος 50 φύλλα/ο̟ωρώνα 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος τετρανύχων 

ζ. Κατάλληλα εντοµοκτόνα 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις: 
Φυλλοδέτης: α. Ηµεροβαθµοί: 200 dd> 6,2ο C α̟ό την αρχή της 
̟τήσης (50% ̟τήσης ή 10% εκκόλαψη των αυγών), όριο ανεκτής 
̟υκνότητας 2% κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε βλαστούς, β. 
Ηµεροβαθµοί: 330 dd> 6,2ο C α̟ό την αρχή της ̟τήσης (90% 
̟τήσης ή 50% εκκόλαψη των αυγών), όριο ανεκτής ̟υκνότητας 
3-4% κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε βλαστούς, γ.  Ηµεροβαθµοί: 380 
dd> 6,2ο C α̟ό την αρχή της ̟τήσης (90% ̟τήσης ή 90% 
εκκόλαψη των αυγών), όριο ανεκτής ̟υκνότητας 5-8% κατό̟ιν 
δειγµατοληψίας σε βλαστούς, όριο ανεκτής ̟υκνότητας σε 
καρ̟ούς 1%, συλλήψεις ̟αγίδων: 20 άτοµα/̟αγίδα/εβδοµάδα 
Ανάρσια: Ηµεροβαθµοί: 400 dd>10ο C και όταν οι καρ̟οί 
αλλάζουν χρώµα, 300 dd>10ο C α̟ό την αρχή της ̟τήσης, όριο 
ανεκτής ̟υκνότητας: ̟αρουσία ̟ρονυµφών σε δειγµατοληψία 
καρ̟ών, συλλήψεις ̟αγίδων: 7 άτοµα/̟αγίδα/εβδοµάδα 
Καρ̟όκαψα: Ηµεροβαθµοί: α. 500-600 dd>7,2ο C α̟ό την αρχή 
της ̟τήσης, β. 400 dd >7,2ο C εάν οι καρ̟οί έχουν ̟άρει χρώµα,  

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

Έλεγχος φυλλοδέτη, ανάρσιας και 
καρ̟όκαψας 2ων και υ̟όλοι̟ων 

̟τήσεων 
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5.5.1 Ενδεικτικοί Ψεκασµοί (συνέχεια) 
γ. 500 dd >7,2ο C εάν οι καρ̟οί δεν έχουν ̟άρει χρώµα, όριο 
ανεκτής ̟υκνότητας: ̟αρουσία ̟ρονυµφών σε καρ̟ούς, 
συλλήψεις ̟αγίδων: 10 άτοµα/̟αγίδα/εβδοµάδα  

 
 

 
 

 

η. κατάλληλα ακαρεοκτόνα 
Οι ̟αρα̟άνω ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και η αξιο̟ιστία 
τους θα ̟ρέ̟ει να ελέγχεται στις το̟ικές συνθήκες 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έλεγχος τετρανύχων 

6. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

6.1. Στάδιο 75% ̟τώσης των φύλλων.  
Εφαρµογή ουρίας 0,5% µε ψεκασµό 
Τα σκευάσµατα ̟ου χρησιµο̟οιούνται θα ̟ρέ̟ει να έχουν 
έγκριση για ψεκασµό 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις:  
Ιστορικό ασθενειών ο̟ωρώνα ή και ̟εριοχής 
Οι ̟αρα̟άνω ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και η αξιο̟ιστία 
τους θα ̟ρέ̟ει να ελέγχεται στις το̟ικές συνθήκες 
 
 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ταχεία α̟οσύνθεση των φύλλων και 
καταστροφή των µολυσµάτων. 
Πλήρωση α̟οθηκών αζώτου των 
δένδρων ώστε το στοιχείο να είναι 
διαθέσιµο µε την έναρξη της 
βλάστησης της ε̟όµενης χρονιάς. 

6.2. Στάδιο 75% ̟τώσης των φύλλων.  
Εφαρµογή βορδιγάλειου ̟ολτού ή άλλων χαλκούχων 
σκευασµάτων 
Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις:  
Ιστορικό ασθενειών ο̟ωρώνα ή και ̟εριοχής 
Οι ̟αρα̟άνω ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και η αξιο̟ιστία 
τους θα ̟ρέ̟ει να ελέγχεται στις το̟ικές συνθήκες 
 
 
 

ΟΧΙ ΟΧΙ Έλεγχος βακτηρίων και µυκήτων 
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ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

  

Πτώση κάλυκα 

Εµφάνιση στεφάνης Εµφάνιση στηµόνων Άνθιση 

Πτώση ̟ετάλων Καρ̟ίδιο 

Κοιµώµενος οφθαλµός 

(Χειµερία νάρκη) 

Έναρξη διόγκωσης 
οφθαλµών 

Εµφάνιση κάλυκα 


