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ΜΟΝΙΛΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ  

(Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena) 
 

• Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της 
Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές 
από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι 
πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη. 

• Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί 
να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των 
μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος. 

• Τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί 
να προσβληθούν από την Μονίλια.  

• Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις στις ποικιλίες που 
βρίσκονται στο στάδιο C.  

 
• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο): Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarumD747 (6), Boscalid + 
Pyraclostrobin (3), Captan (4), Copper hydroxide (3), Copper oxychloride (4), Cyprodinil (2), 
Cyprodinil + Fludioxonil (1), Cyprodinil +Tebuconazole (1), Difenoconazole (2), Fenbuconazole 
(4), Fluopyram + Tebuconazole (2), Mancozeb (4), Myclobutanil (2), Penthiopyrad (1), Prochloraz 
(3), Tebuconazole (3), Tebuconazole + Trifloxystrobin (2), Thiophanate-methyl (1). 

 
 

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για  τα οποία έχει εκδοθεί  άδεια κυκλοφορίας από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.  

• Τα  κενά  μέσα  συσκευασίας (σακίδια,  σακούλες)  μαζί  με  τα  κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 
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Πράσινη κορυφή  

Δαμασκηνιά στάδιο C 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
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