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   ΑΥΙΑΓΗΑ 
1.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Γηαπηζηώζεηο : 
 

Οη αριαδηέο βξίζθνληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο 
από θνπδηθιάδην. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ, 
κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξέο κνιύλζεηο. Χξόλνο επώαζεο έλα 
δεθαπελζήκεξν.  
 

Οδεγίεο: Δπέκβαζε ζηηο αριαδηέο όισλ ησλ πεξηνρώλ ρξεζηκνπνηώληαο 
ζθεύαζκα θαη κε ζεξαπεπηηθή δξάζε, κόιηο νη θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ.  
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

1. Πξνζηαηεπηηθή δξάζε:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Μαλθνδέκπ 
(όρη ζε θξπζηάιιη θαη Κόζηα), Μεηηξάκ  (όρη ζε Κόζηα), Νηηζηαλόλ(έρεη 
θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε), Νηνληίλ(έρεη θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε εάλ 
εθαξκνζηεί 30-36 ώξεο κεηά ηε κόιπλζε), ραιθνύρν ζθεύαζκα σο ην  
ζηάδην Γ3-Δ.  
2. Πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε: 
Bacillus subtilis –strain QST 713, Θεηνθαλέηη-κεζύι {1 επέκβαζε αλά 
θαι. πεξίνδν},Κξεζόμηκ-κεζύι, Μπθινκπνπηαλίι, 
Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+ Ππξηκεζαλίι, Νηηζηαλόλ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+Potassium phosphonates (όρη ζε 
Κξπζηάιιη θαη Κνληνύια), Νηηθελνθνλαδόι, Πελζηνππξάλη, 
Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπτλθνλαδόι, ππξνληηλίι, Ππξηκεζαλίι 
ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, ππξνληηλίι +Σεκπνπθνλαδόι, 
Σεκπνπθνλαδόι, Σξηθινμηζηξνκπίλ, Σξηθινμηζηξνκπίλ+ Κάπηαλ, 
Φελκπνπθνλαδόι, Φινπνππξάκ+Σεκπνπθνλαδόι.  

 
2.ΒΑΘΣΖΡΗΑΘΟ ΘΑΦΗΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ην βαθηήξην θαη πέξζη ππήξραλ 

πξνζβνιέο. 
Οδεγίεο:  
 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

 Άκεζε επέκβαζε κόιηο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ.  
ΔΠΗΒΑΙΙΟΛΣΑΗ ζπλερείο επηζθέςεηο ζηα δελδξνθνκεία γηα 
ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό πξνζβνιώλ. 
 ΣΑ ΠΡΟΒΔΒΙΖΚΔΛΑ ΚΔΡΖ ΛΑ ΑΦΑΗΡΟΤΛΣΑΗ ΑΚΔΑ ΚΔ 
ΚΔΡΟ ΤΓΗΟΤ ΗΣΟΤ ΘΑΗ ΛΑ ΘΑΗΓΟΛΣΑΗ  
Κπνξείηε λα επέκβεηε σο εμήο: 
1.  ην  ζηάδην (Γ3-Δ)  πξνιεπηηθή επέκβαζε κε ραιθνύρν ζθεύαζκα 
ή Λακηλαξίλ (εληζρύεη ηελ αληίζηαζε ηνπ θπηνύ ζην βαθηεξηαθό 
θάςηκν) ή Φνζεηύι –Αι .        ►                                                 



2. ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο (10% άλζεζε) πξνιεπηηθά κε 
Aureobasidium pulluans DSM 14940.            
 
Γηα ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο απηήο ηεο επέκβαζεο ζα 
πξέπεη λα κεησζεί ην ΡΗ ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο, ελώ ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ λα είλαη κηθξόηεξε από 30ν C. 
Αλ ππάξμεη εκθάληζε πξνζβνιήο λα γίλεη επέκβαζε κε Bacillus subtilis 
–strain QST 713. 
  

3. ΟΠΙΟΘΑΚΠΖ 
Σα αθκαία ζειπθά σνηνθνύλ επάλσ ζηα άλζε ηεο αριαδηάο (ζηε βάζε ηνπ 
θάιπθα). Οη λεαξέο πξνλύκθεο, πνπ εθθνιάπηνληαη ζε ιίγεο κέξεο, δηεηζδύνπλ 
ζην εζσηεξηθό ησλ κηθξώλ θαξπώλ απ’ όπνπ θαη ηξέθνληαη. 
πκπηώκαηα: Οη πξνζβεβιεκέλνη λεαξνί θαξπνί παξνπζηάδνπλ παξακνξθώζεηο, 

ζθνηεηλέο θειίδεο θαη ηειηθά πέθηνπλ. 
Οδεγίεο:  ε νπσξώλεο πνπ ππάξρεη δεδνκέλν πξνζβνιώλ, λα γίλεη 

επέκβαζε ζηελ πηώζε ησλ πεηάισλ. 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Δειηακεζξίλ. 

                                                                                                             

 
ΖΚΔΗΧΔΗ:  ηα κπθεηνθηόλα γηα ην θνπδηθιάδην λα γίλεηαη 

ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ(θαη δηαθνξεηηθόο 
ηξόπνο δξάζεο ηεο δ.ν) ζην πξόγξακκα επεκβάζεσλ, 
γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο. 

 Κελ μεπεξλάηε ηνλ κέγηζην αξηζκό εθαξκνγώλ αλά 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 Τπάξρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο κε ζεξαπεπηηθή δξάζε νη 
νπνίεο θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνιεπηηθά πρ 
Θεηνθαλέηη κεζύι θ.α      

  Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ   
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ. 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ εληνπίδεηε ύπνπηα ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο 
από βαθηεξηαθό θάςηκν, παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώλεηε 
άκεζα.  

 Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 
 

                                                     Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
Σ. ΣΟΙΖ 


