
 

 

 

 
Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                                                                                                      48/7-8-14 

ΑΜΠΔΛΙ  
1. ΔΤΓΔΜΙΓΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Η 3ε πηήζε ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε αξαηέο ζπιιήςεηο.     

                                                    
Οδεγίεο: ηνπο ακπειώλεο πξώηκσλ θαη κεζνπξώηκσλ  πεξηνρώλ, λα γίλεη 

επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ.  
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βάθηιιν Θνπξηγγίαο κε πξνζζήθε 1% δάραξεο θαη επαλάιεςε κεηά από 10-12 
κέξεο,{Ππξεζξίλο -2 κέξεο}, {Άιθα ζππεξκεζξίλ, Δειηακεζξίλ, Εκακεθηίλ- 
κπελδνεηη, Λάκδα Σπαινζξίλ -7 κέξεο}, {Ιληνμαθάξκπ -10 κέξεο},  
{Εηνθελπξόμ, Εζθελβαιεξέηη, Μπέηα Σπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Σππεξκεζξίλ -
14 κέξεο}, {Χισξππξηθόο -20 κέξεο}, {Χισξππξηθόο κεζύι -21 κέξεο}. 
 Σν ςεθαζηηθό πγξό λα θαηεπζύλεηαη ζηα ζηαθύιηα θαη λα 
δηαζπείξεηαη ζην ζύλνιν ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Η εθαξκνγή ηνπ 
ςεθαζηηθνύ πγξνύ λα είλαη ακθίπιεπξε.  
                                                                                                                              

 

2. ΒΟΣΡΤΣΗ- ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Οδεγίεο:  Οη επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο(βξνρόπησζε , πγξαζία) κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα από ηνλ βνηξύηε θαη όςηκε 
πξνζβνιή από πεξνλόζπνξν. Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ 
δειηίνπ. 
Ο θαιόο αεξηζκόο ησλ πξέκλσλ (μεθύιιηζκα) θαη ε απνθπγή 
ππεξβνιηθώλ θαη αθαλόληζησλ πνηηζκάησλ βνεζνύλ ζηελ πξόιεςε 
ησλ πξνζβνιώλ. 
                        

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν 42/8-7-14. Η ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο 
(ζπληζηάηαη απηή ηελ επνρή) ζθιεξαίλεη ηελ επηδεξκίδα θαη απμάλεη ηελ αληνρή 
ησλ ξαγώλ. 
 

3.ΩΙΓΙΟ 
Οδεγίεο: Κίλδπλνο πξνζβνιώλ γηα ηηο ξόγεο ππάξρεη κέρξη ην ζηάδην ηνπ 

γπαιίζκαηνο (πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα 8%). Βιαζηνί, πνδίζθνη 
θαη άμνλεο ησλ ζηαθπιηώλ, είλαη εππαζείο θαζ όιε ηελ 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Δπεηδή ππάξρνπλ πξνζβνιέο,  λα ζπλερηζηεί 
ε πξνζηαζία ζηνπο ακπειώλεο ησλ όςηκσλ πεξηνρώλ.          ► 



 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν 42/8-7-14.  
 

ΗΜΔΙΩΔΙ: 
 

 Οη εκέξεο πνπ αλαθέξνληαη δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη 
ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβήζεη από ηελ 
ηειεπηαία επέκβαζε έσο ηε ζπγθνκηδή. 

 Οη επεκβάζεηο θνληά ζηε ζπγθνκηδή εκπεξηέρνπλ θηλδύλνπο 
εύξεζεο ππνιεηκκάησλ άλσ ησλ επηηξεπόκελσλ νξίσλ ζηα 

ζηαθύιηα. Να ηεξνύληαη απζηεξά ηα ρξνληθά όξηα 
κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο. 

 Η ελαιιαγή σηδηνθηόλσλ (δηαθνξεηηθή νκάδα θάζε θνξά) 
είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε 
ηνπ σηδίνπ 

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

 Όια ηα δειηία καο ηα βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr  
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ                                   
 
               Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


