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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Α. Οι οδηγίες ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας  και καλλιέργειας στην δαµασκηνιά συντάχθηκαν µε βάση:  

• Τις θεσµοθετηµένες αρχές της Ολοκληρωµένης Φυτο̟ροστασίας: Ν. 4036/27-1-2012 (ΦΕΚ Α/8/2012) «∆ιάθεση γεωργικών 
φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 28 και του ∆΄ 
Παραρτήµατος µε τίτλο: «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας», την ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, 
άρθρο 14 και ̟αράρτηµα ΙΙΙ,  καθώς και την ενσωµάτωση του καν. 11707/2009 της 21-10-2009 σχετικά µε την διάθεση 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 55 µε τα ο̟οία  η ορθή χρήση των 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων συµµορφώνεται µε τις «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας» το αργότερο µέχρι 
1-1-2014 

• Τα εγκεκριµένα φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα και µέσα, καθώς και τα ιστορικώς διαθέσιµα ε̟ιστηµονικά, ερευνητικά, 
βιβλιογραφικά και εµ̟ειρικά δεδοµένα και τεχνικές της καλλιέργεια της δαµασκηνιάς στη χώρα µας, µε στόχο την αύξηση 
της ̟αραγωγής, την ̟οιοτική αναβάθµιση και την ασφάλεια ̟αραγόµενων ̟ροϊόντων, στα ̟λαίσια των αρχών της 
Ολοκληρωµένης Φυτο̟ροστασίας, µε ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση του αγροοικοσυστήµατος και της οικονοµικής 
βιωσιµότητας της καλλιέργειας. 

• Τις καθορισθείσες τιµές κατώτερων ορίων ̟ληθυσµιακής ̟υκνότητας των ε̟ιβλαβών οργανισµών στην καλλιέργεια της 
δαµασκηνιάς (όρια ε̟έµβασης) µε βάση τα ο̟οία δικαιολογείται ε̟έµβαση φυτο̟ροστασίας ̟άντοτε σύµφωνα µε τις 
̟ρακτικές ορθής διαχείρισης των ε̟ιβλαβών οργανισµών α̟ό όλους τους εµ̟λεκόµενους. 

• Τα στοιχεία ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα εκδιδόµενα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου Τεχνικά ∆ελτία Γεωργικών 
Προειδο̟οιήσεων (∆ΓΠ) σύµφωνα µε τις καταρτισθείσες οδηγίες εφαρµογής της φυτο̟ροστασίας.  

 
Β. Πίνακας οδηγιών ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας στην καλλιέργεια της δαµασκηνιάς. 

Ο Πίνακας οδηγιών ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας της καλλιέργειας της δαµασκηνιάς α̟οτελείται α̟ό 4 στήλες: 

• Την ̟ρώτη στήλη, στην ο̟οία ̟εριγράφεται η καλλιεργητική ̟ρακτική.  

• Την δεύτερη στήλη, στην ο̟οία  η συγκεκριµένη ̟ρακτική χαρακτηρίζεται Υ̟οχρεωτική ή όχι σύµφωνα µε τις Γενικές 
Αρχές Ολοκληρωµένης Φυτο̟ροστασίας, ̟ου ̟ρέ̟ει να εφαρµόζονται υ̟οχρεωτικά α̟ό τους ̟αραγωγούς και να 
λαµβάνεται υ̟όψη α̟ό τους διανοµείς φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων και τους γεωργικούς συµβούλους κατά την άσκηση 
των ε̟αγγελµατικών τους δραστηριοτήτων. 
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•  Την τρίτη στήλη, στην ο̟οία ̟ροσδιορίζονται οι Ειδικές Κατευθυντήριες Γραµµές Ολοκληρωµένης Φυτο̟ροστασίας για 
την καλλιέργεια της δαµασκηνιάς µε σκο̟ό την εθελοντική άσκηση και εξοικείωση των ̟αραγωγών, µε στόχο την ανά̟τυξη 
κινήτρων εφαρµογής των στα ̟λαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2014-2020.  

• Την τέταρτη στήλη, στην ο̟οία αναφέρεται η Αιτιολόγηση της αναφερόµενης καλλιεργητικής ̟ρακτικής.  

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Τα εγκεκριµένα φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα και µέσα ̟ου αναφέρονται 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 να εφαρµόζονται ̟ροσεκτικά και χωρίς α̟οκλίσεις, όλες οι ̟ληροφορίες και οδηγίες της  ετικέτας του  
και των αναγραφοµένων στη συσκευασία. 

• Οι ̟αραγωγοί - 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 και µέσων 
̟ου θα ε̟ιλέξουν, του τρό̟ου και χρόνου χρησιµο̟οίησης αυτών και ̟αντός χειρισµού ε̟ί της καλλιέργειάς των. 

• 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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Βλαστικά στάδια δαµασκηνιάς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Λήθαργος, 2. ∆ιόγκωση οφθαλµών, 3. Έκ̟τυξη οφθαλµών, 4. Στάδιο ̟ράσινης κορυφής, 
5. Στάδιο ανοιχτό λευκό µ̟ουµ̟ούκι, 6. Άνθηση, 7. Πτώση ̟ετάλων, 8. Καρ̟όδεση. 
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 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ε̟ιλογή καλλιεργητικής ̟ρακτικής 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ
ΕΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑΣ (1) 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈ
ΝΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣ
ΙΑΣ (2) 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1. Γενικές οδηγίες για την καλλιέργεια της δαµασκηνιάς 
 

1.1. Πριν την εγκατάσταση του ο̟ωρώνα 
1.1.1. Ε̟ιλογή ̟εριοχής µε κατάλληλο κλίµα. 

• Για τις Ευρω̟αϊκές ̟οικιλίες δαµασκηνιάς α̟αιτούνται 
̟ερί̟ου 700 έως 1700 ώρες κάτω α̟ό 70C και για τις 
Ια̟ωνικές α̟αιτείται µικρότερος αριθµός ωρών (̟ερί̟ου 
600 έως 1500 ώρες), για να διασ̟αστεί ο λήθαργος των 
οφθαλµών.  

• Η Ια̟ωνική δαµασκηνιά ως ̟ρωιµανθής ̟ροσαρµόζεται 
καλύτερα σε ̟εριοχές µε ή̟ιους χειµώνες και ζεστά 
καλοκαίρια. Οι ̟οικιλίες της Ια̟ωνικής δαµασκηνιάς ως 
̟ρωιµανθείς υ̟όκεινται συχνότερα σε ζηµιές α̟ό 
̟αγετούς της άνοιξης και γι’ αυτό ̟ρέ̟ει να 
α̟οφεύγονται ̟εριοχές µε βεβαρηµένο ιστορικό σε 
̟αγετούς.   

• Περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της 
άνθησης της δαµασκηνιάς ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγονται γιατί 
είναι ιδιαίτερα ευ̟αθής στη φαιά σήψη (Μονίλια).    

• Η δαµασκηνιά είναι ευαίσθητη στους ισχυρούς ανέµους 
και γι’ αυτό θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται υ̟όψη η ̟αρουσία 

 

ΟΧΙ 

 

 

Ι 

 

 

 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

Η ε̟ιλογή της κατάλληλης 
το̟οθεσίας για την εγκατάσταση του 
ο̟ωρώνα δαµασκηνιάς συνεισφέρει 
στην ευρωστία των δένδρων και στην 
α̟οφυγή ζηµιών α̟ό ̟αγετό και 
άλλα.  
 
 
 
 
 
 
 
Α̟οφυγή εγκατάστασης ο̟ωρώνα σε 
̟εριοχές ̟ου έχουν ιδανικές συνθήκες 
για την ανά̟τυξη συγκεκριµένων 
εχθρών και ασθενειών (̟.χ. φαιά 
σήψη - µονίλια σε υγρές ̟εριοχές).  
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ισχυρών ανέµων ό̟ως και η ̟ιθανότητα χαλαζό̟τωσης. 
Τα ̟αρα̟άνω εκτιµώνται τόσο α̟ό εµ̟ειρικά δεδοµένα 
της συγκεκριµένης ̟εριοχής όσο και α̟ό µετεωρολογικά 
δεδοµένα ̟ροηγούµενων ετών. Σε ̟ερί̟τωση ζηµιών α̟ό 
ισχυρούς ανέµους ή χαλαζό̟τωση λαµβάνονται όλα τα 
ενδεδειγµένα µέτρα για την ε̟ούλωση των ̟ληγών και 
την αναζωογόνηση των δένδρων.  

1.1.2. Ε̟ιλογή ̟εριοχής µε κατάλληλο έδαφος -Έλεγχος 
ιστορικού του αγροτεµαχίου ό̟ου θα εγκατασταθεί ο 
ο̟ωρώνας – Εδαφολογική ανάλυση 
 

• Πριν α̟ό τη φύτευση ελέγχεται το είδος των 
καλλιεργειών (κη̟ευτικά, βαµβάκι κ.α.) ̟ου 
ανα̟τύχθηκαν τα ̟ροηγούµενα έτη στο αγροτεµάχιο. Σε 
̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτείται εφαρµόζεται αµειψισ̟ορά µε 
εναλλαγή ψυχανθούς αγροστώδους φυτού. 

• Να γίνεται εδαφολογική ανάλυση µε λήψη 
αντι̟ροσω̟ευτικού δείγµατος εδάφους ̟ριν α̟ό την 
εγκατάσταση του δαµασκηνεώνα  

• Σε φτωχά, ασβεστούχα, αµµώδη και γενικά σε εδάφη ̟ου 
χρειάζονται βελτίωση, ̟ριν τη φύτευση συνιστάται να 
γίνεται βελτίωση της γονιµότητας και της δοµής του 
εδάφους µε εφαρµογή εδαφοβελτιωτικών (CaSO4,FeSO3, 
οργανική ουσία κλ̟) και λι̟ασµάτων.  

• Τα σ̟ουδαιότερα οργανικά λι̟άσµατα είναι η ζωική 
κο̟ριά, η χλωρή λί̟ανση, οι κοµ̟όστες, η ιλύς 
βιολογικού καθαρισµού, καθώς και τα χουµικά 
λι̟άσµατα. 

 
 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
  

 
 
Α̟οφυγή εγκατάστασης σε 
αγροτεµάχια ό̟ου είναι ̟ιθανό να 
υ̟άρχουν αυξηµένοι ̟ληθυσµοί 
̟αθογόνων. 
 
Συνεισφορά στην τέλεση ορθών 
καλλιεργητικών ̟ρακτικών για την 
ανά̟τυξη εύρωστων φυτών. 
 
Η εδαφολογική ανάλυση συνεισφέρει: 
α) Στην αναγνώριση και καταγραφή 
των ̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε 
τις ιδιότητες του εδάφους. β) Στην 
αντιµετώ̟ιση αυτών, και γ) Στην 
ορθή ε̟ιλογή υ̟οκειµένων. 
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1.1.3. Προετοιµασία του ο̟ωρώνα  
• Γενικά κατά την ̟ροετοιµασία του χωραφιού ̟ρος 

φύτευση οι καλλιεργητικές εργασίες ̟ρέ̟ει να γίνονται 
όταν το χωράφι έχει την κατάλληλη υγρασία (είναι στο 
ρόγο του).  

• Μετά το ̟ρώτο (βαθύ) όργωµα, συνήθως ε̟εµβαίνουµε 
µέχρι δύο φορές µε καλλιεργητή και όχι µε φρέζα.  

• Τα µηχανήµατα κατεργασίας του εδάφους ̟ρέ̟ει να 
καθαρίζονται α̟ό ριζώµατα δυσεξόντωτων ζιζανίων 
ό̟ως αγριάδα, κύ̟ερη, ̟ερικοκλάδα και βέλιουρα. 

 

• Σε βαρειά και υγρά εδάφη συνιστάται η διαµόρφωση του 
εδάφους του αγροτεµαχίου σε «σαµάρια», δηλαδή 
αναχώµατα κατά µήκος των γραµµών φύτευσης και 
κατό̟ιν η φύτευση των δέντρων. 

 
 
 
 
 

 
ΝΑΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

Ευκολία κατεργασίας. ∆ιατήρηση 
δοµής του εδάφους. ∆ιάσ̟αση 
αδια̟έραστων στρωµάτων εδάφους 
και α̟οµάκρυνση ξυλωδών 
υ̟ολειµµάτων και ριζών 
̟ροηγουµένων καλλιεργειών ή 
αυτοφυούς βλάστησης µε σκο̟ό την 
α̟οφυγή ανά̟τυξης σηψιρριζιών και 
άλλων εδαφογενών ασθενειών. 
 
Α̟οφυγή διάδοσης ̟ολυετών 
ζιζανίων. 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. 

1.1.4. 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.   
 Η χρήση συστηµάτων στάγδην άρδευσης  εξυ̟ηρετεί την 
εφαρµογή της ε̟ιφανειακής λί̟ανσης µέσω υδρολί̟ανσης.  

 
 

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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Το δίκτυο άρδευσης α̟αιτεί την ύ̟αρξη φίλτρου, 
υδρολι̟αντήρα, βαλβίδων εκτόνωσης και ενδεχοµένως 
βανών (ή ηλεκτροβανών) για την άρδευση του ο̟ωρώνα 
τµηµατικά εξαιτίας της διαθέσιµης ̟ίεσης και ̟αροχής του 
νερού.  
Η αρδευτική δόση, βάθος και εύρος άρδευσης, καθορίζονται 
α̟ό την µηχανική σύσταση και  τα άλλα χαρακτηριστικά  
του εδάφους, αλλά και α̟ό τα χαρακτηριστικά του 
διαθέσιµου αρδευτικού νερού.  
 

1.1.5. 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, 
καθώς και ̟αθογόνων αιτίων 
ιολογικών ασθενειών.  
Η χρήση ̟ιστο̟οιηµένου 
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού 
εξασφαλίζει την ακριβή χρήση 
̟οικιλιών και υ̟οκειµένων και την 
α̟οφυγή λαθών στην ταυτο̟οίηση 
των δενδρυλλίων. 

1.1.6. Ε̟ιλογή κατάλληλων ̟οικιλιών   

• Για την εξασφάλιση της ετήσιας ̟αραγωγής α̟αιτείται, 
µεταξύ άλλων, η ε̟ιτυχής ε̟ικονίαση των δέντρων. Αυτή 
ε̟ιτυγχάνεται µε την φύτευση κατάλληλων ̟οικιλιών – 
ε̟ικονιαστών, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να βρίσκονται 
οµοιόµορφα κατανεµηµένα στον ο̟ωρώνα. 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

1.2. Μετά την εγκατάσταση του ο̟ωρώνα 
1.2.1. Εφαρµογή εξορθολογισµένης λι̟αντικής αγωγής 

• Η λι̟αντική αγωγή, σε σχέση µε την φυτο̟ροστασία θα 
ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ 
 

Η νεαρή και τρυφερή βλάστηση 
ζωηρών δένδρων είναι ιδιαίτερα 
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̟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 

• Η λι̟αντική αγωγή σχεδιάζεται µε βάση: 
Α) Αναλύσεις εδάφους αλλά ιδιαίτερα 
φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις. Οι φυλλοδιαγνωστικές 
αναλύσεις ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιούνται σε διετή ή 
̟ενταετή βάση και να τηρείται σχετικό αρχείο. Οι 
χρονικές ̟ερίοδοι λήψης δειγµάτων και ε̟ανάληψης των 
αναλύσεων καθορίζονται α̟ό τα δεδοµένα του αρχείου 
και α̟ό τα θρε̟τικά ̟ροβλήµατα ̟ου δια̟ιστώνονται. 
Οι λήψεις των εδαφικών δειγµάτων για ανάλυση ̟ρέ̟ει 
να γίνεται µετά την εισαγωγή των δένδρων στο λήθαργο, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρµόδιου εργαστηρίου. 
Β) Οι φωσφορικές λι̟άνσεις θα ̟ρέ̟ει να γίνονται τέλος 
φθινο̟ώρου µε αρχές χειµώνα. Η λί̟ανση ̟ου γίνεται 
αυτή την ̟ερίοδο θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται και α̟ό ̟ολύ 
µικρές ̟οσότητες αζώτου. Με την ̟αρα̟άνω λί̟ανση, θα 
̟ρέ̟ει να εξασφαλίζουµε την α̟αιτούµενη ̟οσότητα 
φωσφόρου για όλη την καλλιεργητική ̟ερίοδο, ενώ για 
το κάλιο θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ακόµη µια λί̟ανση αρχές 
καλοκαιριού.  
Γ) Όσον αφορά στο άζωτο ̟ρέ̟ει η α̟αιτούµενη 
̟οσότητα να δίνεται στην δαµασκηνιά τρεις ή τέσσερις 
φορές το χρόνο. 
 

• Συνιστάται η εφαρµογή ̟ρακτικών ε̟αρκούς ανά̟τυξης 
του ριζικού συστήµατος (εµβολιασµός µε µυκόριζες στην 
εγκατάσταση, ριζο̟οτίσµατα µε αµινοξέα στην ανά̟τυξη 
κ.α), έως και τον 2ο χρόνο α̟ό τη µεταφύτευση, ιδιαίτερα 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΧΙ 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

ευ̟αθής σε ̟ροσβολές. 
 
Όψιµες εφαρµογές αζώτου 
καθυστερούν την είσοδο των δένδρων 
στο λήθαργο και τα καθιστούν 
̟ερισσότερο ευ̟αθή σε ̟ρώιµους 
χειµερινούς ̟αγετούς. 
 
Κατα̟ονηµένα φυτά είναι ̟ιο 
ευάλωτα σε ̟ροσβολές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βέλτιστη εγκατάσταση νεαρών 
δέντρων, ικανο̟οιητική ανά̟τυξη 
ριζικού συστήµατος, µείωση των 
ε̟ι̟τώσεων των «κουρασµένων 
εδαφών» και διασφάλιση 
ικανο̟οιητικής αντοχής σε εχθρούς 
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σε «κουρασµένα» εδάφη.  και ασθένειες. 
    

1.2.2. ∆ιαχείριση ζιζανίων: 

• Η καταστροφή των ζιζανίων του ο̟ωρώνα ̟ρέ̟ει να 
γίνεται µε ελαφριά µηχανικά µέσα και σε ̟ερι̟τώσεις 
ό̟ου δεν είναι εφικτή να εφαρµόζετε χηµική 
κατα̟ολέµηση.  

 

• Κάθε ε̟έµβαση µε ζιζανιοκτόνα ̟ρέ̟ει να αιτιολογείται 
ε̟αρκώς και να γίνεται σε ̟εριορισµένη κλίµακα και για 
την ε̟ίτευξη ειδικών σκο̟ών (διευκόλυνση συγκοµιδής, 
ανταγωνισµός µε καλλιέργεια κ.α) και µόνο ̟εριµετρικά 
του κορµού (χωρίς ε̟αφή µε αυτόν).  

ΝΑΙ ΝΑΙ Το α̟λό κόψιµο των χόρτων 
ε̟ιτρέ̟ει τη διατήρηση χαµηλής 
βλάστησης µεταξύ των γραµµών και 
τη συγκράτηση υγρασίας. 
Μειονέκτηµα είναι ο ανταγωνισµός 
των ζιζανίων και των δένδρων για το 
νερό και τα θρε̟τικά στοιχεία και το 
γεγονός ότι τα ζιζάνια α̟οτελούν 
ξενιστές ασθενειών και εχθρών.   
 

• Για την ̟ροστασία των ε̟ικλινών εδαφών και την 
ταυτόχρονη αντιµετώ̟ιση των ζιζανίων ̟ροτείνεται η 
συγκαλλιέργεια ετησίων ψυχανθών ή αγροστωδών, 
µεταξύ των γραµµών κατά το χειµώνα και η ενσωµάτωσή 
τους στο χώµα την άνοιξη. Η ̟αρα̟άνω εφαρµογή θα 
εµ̟λουτίσει το έδαφος σε οργανική ουσία και θα 
βελτιώσει την δοµή του εδάφους. Όµως δεν συστήνεται 
να εφαρµοστεί σε ̟εριοχές ̟ου ̟αρουσιάζονται συχνά 
̟αγετοί, γιατί η ̟αρουσία φυτών/ ζιζανίων αυξάνει τον 
κίνδυνο ζηµιάς α̟ό ̟αγετό.  

ΟΧΙ 
 

ΝΑΙ Α̟αγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνου 
έστω και εάν φυσάει λίγο ο αέρας. Η 
χηµική ζιζανιοκτονία γίνεται ̟άντα 
µε γάντια, µάσκα και στολή. Καλό 
̟λύσιµο βυτίου και χεριών. Αν 
υ̟άρχουν ανθισµένα χόρτα να µην 
ψεκάζετε τις ώρες ̟ου ̟ετάει η 
µέλισσα. 

1.2.3. Κλάδευµα 
α) Τα κλαδευτικά εργαλεία θα ̟ρέ̟ει να α̟οστειρώνονται 
ώστε να α̟οφεύγεται η µεταφορά των µολυσµάτων. 
 
β) Οι µεγάλες τοµές κλαδέµατος θα ̟ρέ̟ει καλύ̟τονται µε 
κατάλληλα υλικά (̟άστες κτλ) για την α̟οφυγή ̟ροσβολών. 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Έλεγχος ̟ροσβολών 

1.2.4. Ε̟ικονίαση 
Η ε̟ικονίαση υ̟οβοηθείται α̟ό την ύ̟αρξη κυψελών 

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

Τα φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα να 
είναι χαµηλής φυτοτοξικότητας και 
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µελισσών. Συνιστάται η το̟οθέτηση 1 κυψέλης ανά 4 
στρέµµατα. Η το̟οθέτησή τους ̟ρέ̟ει να γίνεται όταν 
υ̟άρχει ε̟αρκής άνθιση (̟ερί̟ου 5%) ̟ου θα ενθαρρύνει 
τις µέλισσες να αρχίσουν να εργάζονται αµέσως κατά τη 
διάρκεια της σύντοµης ̟εριόδου ανθοφορίας. Εάν οι 
µέλισσες εισαχθούν στον ο̟ωρώνα ̟ολύ νωρίς, µ̟ορεί να 
αναζητήσουν άλλες ̟ηγές νέκταρος και µ̟ορεί να 
̟ροσκολληθούν σε αυτές και όχι στα άνθη του 
ε̟ιδιωκόµενου δένδρου. 

να εφαρµόζονται τις α̟ογευµατινές 
ώρες.  

 

1.2.5. Αραίωµα 
Ο χρόνος εφαρµογής αλλά και η ένταση αραιώµατος είναι 
̟ολύ σηµαντικός για την ε̟ίτευξη µεγάλου µεγέθους 
καρ̟ού. 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

1.2.6. 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. 
Θα ̟ρέ̟ει να δοθούν σχετικά ̟ρότυ̟α. 

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

1.2.7. ∆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  

1.2.8. Εγκατάσταση ̟αγίδων για την ̟αρακολούθηση του 
̟ληθυσµού της καρ̟όκαψας της δαµασκηνιάς (Cydia 
funebrana) και των ωφέλιµων εντόµων 

ΝΑΙ ΝΑΙ Η ̟αρακολούθηση των ̟ληθυσµών 
των ̟αθογόνων α̟οτελεί γενική αρχή 
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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. 

της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
∆ του Ν. 4036 

1.2.9 Α̟οφυγή ζηµιών α̟ό ̟αγετούς:  
Μερικοί µέθοδοι ̟αθητικής και ενεργητικής ̟ροστασίας α̟ό 
τον ̟αγετό είναι: 

1) Να ̟εριορίζονται οι αζωτούχες λι̟άνσεις τον 
Φθινό̟ωρο. Τα δένδρα να είναι εύρωστα και υγιή. 

2) Να κόβονται τα ζιζάνια γιατί εµ̟οδίζουν την 
συσσώρευση θερµοκρασίας α̟ό το έδαφος την ηµέρα 
και την αντανάκλαση της θερµότητας στα δένδρα την 
νύχτα.  

3) Συνιστάται το ασβέστωµα του κορµού γιατί να µειώνεται 
η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ ακραίων 
θερµοκρασιών την ηµέρα και νύχτα.  

4) Εφαρµογή λαδιών (Ορυκτέλαια – Παραφινέλαια) µετά το 
τέλος του λήθαργου και ̟αράλληλα µε την 
αντιµετώ̟ιση ζωικών εχθρών, καθυστερεί την άνθιση 
(έµµεση ̟ροστασία). 

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

6) Ανεµοφράκτες, ανεµοµίκτες, τουρµ̟ίνες ε̟ιλεκτικής 
µεταφοράς θερµότητας (S.I.S. system), τεχνητή βροχή 
κ.α.. 
 

Οι χειρισµοί ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνονται σε ̟αγετό̟ληκτα 
δένδρα είναι : Μετά α̟ό έναν ̟αγετό τα δένδρα ̟ρέ̟ει να 
ψεκάζονται µε χαλκούχα σκευάσµατα ή κατάλληλα 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ορθή αντιµετώ̟ιση των 
συµ̟τωµάτων του ̟αγετού στα 
δένδρα συνεισφέρει στην ευρωστία 
τους και στην αντιµετώ̟ιση των 
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µυκητοκτόνα και δεν ̟ρέ̟ει να κλαδεύονται. Τα τµήµατα 
του δένδρου ό̟ου υ̟άρχουν σχισίµατα 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 να γίνει κλάδεµα µε σκο̟ό την 
α̟οµάκρυνση των νεκρών βλαστών. 

εχθρών και ασθενειών 

 
2. Φυτο̟ροστασία 
Για ̟ρακτικούς λόγους οι διάφορες ̟ροσβολές ̟αρατίθενται όχι στην ̟ερίοδο κατά την ο̟οία ανα̟τύσσονται  οι εχθροί (έντοµα, 
ακάρεα) ή τα ̟αθογόνα  ̟ου τις ̟ροκαλούν αλλά στην ̟ερίοδο κατά την ο̟οία λαµβάνουν χώρα οι κύριες ενέργειες για την 
αντιµετώ̟ισή τους. Τα στάδια του βλαστικού κύκλου της δαµασκηνιάς ̟αρουσιάζονται στη σελίδα 4. 

2.1. Στάδιο ληθάργου 

∆ειγµατολη̟τικός έλεγχος βλαστών για εχθρούς: 
Έλεγχος για αυγά τετράνυχου και κοκκοειδή. Ελέγχεται µε 
µεγεθυντικό φακό η βάση 100 βλαστών ̟ου ̟εριέχει 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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Ενδεικτικοί Ψεκασµοί 
α) Χαλκός (υδροξείδια χαλκού κτλ)   
β) Ορυκτέλαια + ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο 
Ο ψεκασµός ̟ραγµατο̟οιείται κατό̟ιν των ̟αρακάτω 
̟αρατηρήσεων: 
� Καρ̟όκαψα. ∆ειγµατοληψία σε βλαστούς µε όριο 

ανεκτής ̟υκνότητας 8%. 
� Αφίδες. Παρουσία ̟αρθενογεννητικών ατόµων 

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

δια̟ιστωµένη κατό̟ιν δειγµατοληψίας σε βλαστούς 
� 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 
 

α. Έλεγχος ασθενειών 
β. Έλεγχος καρ̟όκαψας, αφίδων και 

τετρανύχου και κοκκοειδών 

2.2. Τέλος ληθάργου-̟έρας άνθησης 

Εγκατάσταση φεροµονικών και χρωµατικών ̟αγίδων ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ληθυσµών των 
συγκεκριµένων εχθρών. 

∆ιαχείριση ύψους χλοοτά̟ητα των ζιζανίων 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ληθυσµών ιδιαίτερα των 
αφίδων  
Μειώνεται η ̟ιθανότητα ζηµιών α̟ό 
ανοιξιάτικους ̟αγετούς. 

Ο̟τικοί Έλεγχοι-∆ειγµατοληψίες βλαστών ανθέων 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ Καταγραφή ̟ληθυσµών καρ̟όκαψας  

Αφαίρεση και κάψιµο των ̟ροσβεβληµένων κλάδων ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος εξώασκου, µονίλιας, 
συτόσ̟ορας, φουζίκοκουµ 

Εφαρµογή της µεθόδου ̟αρεµ̟όδισης σύζευξης για το 
λε̟ιδο̟τέρο της καρ̟όκαψας ̟ου ̟ροκαλούν σηµαντικές 
οικονοµικές ζηµιές στη καλλιέργεια της δαµασκηνιάς. Η 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος λε̟ιδό̟τερων 
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το̟οθέτηση των διαχυτήρων ελεγχόµενης φεροµόνης να 
γίνεται ο̟ωσδή̟οτε ̟ριν την έναρξη ̟τήσεων του εντόµου, 
και να ̟αρακολουθούνται οι ̟ληθυσµοί των εντόµων µε 
φεροµονικές ̟αγίδες για την ̟ερί̟τωση ανάγκης να γίνει 
ε̟έµβαση µε χηµικά σκευάσµατα. 
Ενδεικτικοί Ψεκασµοί 
Στάδιο 2. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 

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, optimum: 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 

Πάντα µε α̟ουσία ̟τήσης µέλισσας. 
Έλεγχος εξώασκου και κορύνεου. 

Στάδιο 3. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Μετεωρολογικά δεδοµένα ε̟εµβάσεων 
Εξώασκος: Θερµοκρασίες >10ο C και < 20ο C. Σε 
θερµοκρασίες <7ο C δεν ανα̟τύσσεται. Συνεχείς 
βροχο̟τώσεις 
Φαιά σήψη (Μονίλια): Θερµοκρασίες >5ο C και < 27ο 
C. Βροχο̟τώσεις 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος εξώασκου, µονίλιας, 
φουσίκοκουµ, συτόσ̟ορας. 

Στάδια 3, 4, 5. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Μετεωρολογικά δεδοµένα ε̟εµβάσεων: Θερµοκρασίες 
> 5ο C και <27ο C. Έντονες βροχω̟τώσεις 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος µονίλιας. 

Στάδιο 5. Εφαρµογή εντοµολογικής κόλλας η κολλητικών 
ταινιών δι̟λής όψης στους κορµούς των δένδρων 

Τα έντοµα συνήθως αναρριχώνται κατά την ̟τώση 
των ̟ετάλων. Με την συγκεκριµένη εφαρµογή 

ΟΧΙ ΝΑΙ  Έλεγχος κλεωνού. 
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̟αρατηρείται και η ένταση της ̟ροσβολής. Σε 
̟ερί̟τωση µαζικής ̟ροσβολής συνιστάται ψεκασµός. 

Στάδιο 5. Κατάλληλα εντοµοκτόνα 
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. 

Β. Κατάλληλα αφιδοκτόνα 
Παρουσία µικρών α̟οικιών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος αφίδων. 

Γ. Κατάλληλα ακαρεοκτόνα 
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 6. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Θερµοκρασίες >9ο C και 
<27ο C. Έντονες βροχο̟τώσεις ή σχετική υγρασία 
>90% 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος κορύνεου, µονίλιας. 

Στάδιο 6. Βρέξιµο θείο ή κατάλληλα ωιδιοκτόνα 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Θερµοκρασίες >21ο C και 
36ο C, optimum: 21-27ο C. Σε θερµοκρασίες >36ο C δεν 
ανα̟τύσσεται. Βροχο̟τώσεις ή υψηλή σχετική 
υγρασία. 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος ωιδίου. 

2.3. Πέρας άνθησης-συγκοµιδή 
 

∆ειγµατοληψίες καρ̟ών – καταγραφή ̟αρατηρήσεων ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ροσβολών 

Συλλογή α̟οτελεσµάτων α̟ό συλλήψεις σε φεροµονικές και 
χρωµατικές ̟αγίδες 

ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ̟ληθυσµών εντόµων 

∆ειγµατοληψία φύλλων για φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ευρωστίας των δένδρων 

Αφαίρεση ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών κατά το αραίωµα ΝΑΙ ΝΑΙ Έλεγχος ωιδίου 

 
Ενδεικτικοί Ψεκασµοί  

Στάδιο 7, 8. Βρέξιµο θείο ή άλλο κατάλληλο ωιδιοκτόνο ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος ωιδίου 



 17

Μετεωρολογικά δεδοµένα: Υψηλή σχετική υγρασία, 
θερµοκρασίες γύρω στους 21ο C. 

Στάδιο 7, 8. Κατάλληλα µυκητοκτόνα 
Μετεωρολογικά δεδοµένα: Υψηλή σχετική υγρασία 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος µονίλιας 

κατάλληλα αφιδοκτόνα: όριο ανεκτής ̟υκνότητας, 
̟αρουσία µικρών α̟οικιών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος αφίδων 

κατάλληλα ακαρεοκτόνα: όριο ανεκτής ̟υκνότητας, 5 φύλλα 
> 5 ακάρεα/φύλλο κατό̟ιν δειγµατοληψίας µε µέγεθος 
δείγµατος 50 φύλλα/ο̟ωρώνα 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος τετρανύχων 

 
Παρακολούθηση των ̟τήσεων των ενηλίκων εντόµου Μύγας 
Μεσογείου (Ceratitis capitata, Wiedemann). Παρακολούθηση 
µε τη χρήση ̟αγίδων τύ̟ου MCPhail  µε τροφικό ελκυστικό 
(οξικό αµµώνιο και τριµεθυλαµίνη) µε ελκυστικό της ουσίες 
οξικό αµµώνιο και τριµεθυλαµίνη  ή φεροµονικές ̟αγίδες 
τύ̟ου Jackson µε ελκυστικό την ̟αραφεροµόνη trimedlure.  
Οι ̟αγίδες αναρτώνται στους ο̟ωρώνες λίγες εβδοµάδες 
̟ριν οι καρ̟οί γίνουν ε̟ιδεκτικοί ̟ροσβολής.  
Έλεγχος καρ̟ών α̟ό την έναρξη της ωρίµανσης και µετά 
για την δια̟ίστωση της ̟αρουσίας νυγµάτων ωοτοκίας και 
̟ροσβολών.    
 
Χηµική κατα̟ολέµηση  
Α̟ό την έναρξη ωρίµανσης και µετά διενέργεια 
δολωµατικών ψεκασµών και εφόσον υ̟άρχουν συλλήψεις 
ενηλίκων στις ̟αγίδες. 
 
Καλλιεργητικά µέτρα  
Συλλογή και καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών ̟ου 
̟έφτουν στο έδαφος ή είναι ̟άνω στα δένδρα. Καταστροφή 
των καρ̟ών αυτοφυών φυτών ή φυτών χωρίς οικονοµική 

 
ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

 
ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

 
Για ανίχνευση της ̟αρουσίας του 
εντόµου, καθορισµού του ε̟ι̟έδου 
των ̟ληθυσµών του και 
̟ροσδιορισµό του χρόνου διενέργειας 
ε̟εµβάσεων (ψεκασµών) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α̟οτελεσµατική ̟ροστασία καρ̟ών-
ελαχιστο̟οίηση δυσµενών 
ε̟ιδράσεων σε ωφέλιµους 
οργανισµούς.  
 
 
Μειώνει σε σηµαντικό βαθµό το 
ε̟ί̟εδο των ̟ληθυσµών του εντόµου 
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σηµασία στην ̟εριοχή της καλλιέργειας.  
 
Βιοτεχνολογικές µέθοδοι  
Μέθοδος της µαζικής ̟αγίδευση  
 
 
 
 
Μαζική εξα̟όλυση στείρων εντόµων   
 
 
 

 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 

ΟΧΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

και κατά συνέ̟εια τα ε̟ί̟εδα 
̟ροσβολής της καλλιέργειας.  
 
Συνήθως ̟αρουσιάζει ικανο̟οιητικά 
α̟οτελέσµατα όταν εφαρµόζεται σε 
µεγάλη έκταση και σε σχετικά χαµηλά 
ε̟ί̟εδα ̟ληθυσµού των εντόµων. Η 
̟υκνότητα και το είδος των ̟αγίδων 
̟ροσδιορίζεται για κάθε ̟ερί̟τωση.  
 
Μ̟ορεί να εφαρµοστεί µόνο σε ̟άρα 
̟ολύ µεγάλες εκτάσεις. Αφορά σε 
µεγάλα ̟εριφερειακά ̟ρογράµµατα 
αντιµετώ̟ισης ̟ολλές φορές σε 
συνδυασµό και µε άλλα µέτρα 
κατα̟ολέµησης.  

 
2.4. Μετά τη συγκοµιδή 

 

2.4.1. Στάδιο 75% ̟τώσης των φύλλων. 
Εφαρµογή βορδιγάλειου ̟ολτού ή άλλων χαλκούχων 
σκευασµάτων (καλό λούσιµο των δένδρων µε 120 κιλά 
ψεκαστικού υγρού ανά στρέµµα). 

ΟΧΙ ΝΑΙ Έλεγχος βακτηρίων και µυκήτων. 
Ε̟ανάληψη µε ψεκασµούς ελαφριάς 
κάλυψης, ανά 15-20 ηµέρες, ό̟ου 
έχουν εντο̟ιστεί βακτηριώσεις. 

2.4.2. Ε̟άλειψη του λαιµού και του κορµού των δέντρων µε 
βορδιγάλειο ̟ολτό  
Στις αρχές του Χειµώνα, για την α̟οτρο̟ή της εισόδου 
̟αθογόνων µικροοργανισµών στα δέντρα, συνιστάται να 
γίνεται ε̟άλειψη του λαιµού και του κορµού των δέντρων 
µε βορδιγάλειο ̟ολτό.  
 

ΟΧΙ ΝΑΙ Η εφαρµογή αυτή βελτιώνει την 
αντοχή των δέντρων στις ασθένειες 
και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
του Χειµώνα.  
 

2.4.3 Κλάδεµα   Τα χαλκούχα σκευάσµατα 
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• Αµέσως µετά τα φθινο̟ωρινά ή Χειµωνιάτικα 
κλαδεύµατα, συνιστάται να γίνεται εφαρµογή χαλκούχου 
σκευάσµατος στην ανώτερη συνιστώµενη δόση.  

• Οι µεγάλες τοµές του κλαδεύµατος ̟ρέ̟ει σε κάθε 
̟ερί̟τωση, να καλύ̟τονται µε κατάλληλη ̟ροστατευτική 
αλοιφή.  

ΟΧΙ 
 
 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 

̟αρουσιάζουν εξαιρετική 
̟ροστατευτική δράση βοηθώντας 
στην αντιµετώ̟ιση µυκητολογικών 
και βακτηριολογικών ̟ροσβολών ̟ου 
µ̟ορεί να µολύνουν τα δέντρα µέσω 
των τοµών του κλαδεύµατος.  
Οι ̟ληγές α̟οτελούν σηµεία εισόδου 
̟αθογόνων µικροοργανισµών.  

 


