
 

 

 
Πληποθοπίερ: Α. Κπαλυμένος                                     36/15-7-13 
           
 ΚΖΙΗΑ-ΑΥΙΑΓΗΑ  
1.ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ 
Γιαπιζηώζειρ: H  πηήζε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε 

πςεινύο πιεζπζκνύο.  
 

Οδηγίερ:  
 
Φςηοππ/κά 
πποφόνηα: 

Άμεζη επέμβαζη με ηην λήτη ηος δεληίος ζηιρ μηλιέρ και ασλαδιέρ 
όλυν ηυν πεπιοσών με: 

Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) -3 μέπερ, 
Δειηακεζξίλ -7 μέπερ ,(Εκακεθηίλ κπελδνέηη-κόλν ζηε κειηά -3 
μέπερ),(Εηνθελπξόμ-κόλν ζηε κειηά -7 μέπερ), Θηαθινπξίλη -14 
μέπερ, Ιληνμαθάξκπ -10 μέπερ, Μπέηα ζπθινπζξίλ -7 μέπερ, 
Σπηλνζάλη -14 μέπερ, Σπθινπζξίλ -7 μέπερ, Φνζκέη -28 μέπερ, 
Χισξππξηθόο -30 μέπερ, Χισξππξηθόο  κεζύι -21 μέπερ. 

 
2. ΛΑΡΘΖ – ΔΗΑ (ΚΖΙΗΑ) 
Οδηγίερ:  Λα γίνει ζςνδςαζμένη καηαπολέμηζη με ηην καππόκατα. 

 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Λάπκη: Ακπακεθηίλ, Θηαθινπξίλη,Λάκδα –Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, 
Μεζνμπθελνδάηλη, Νηηθινπκπελδνπξόλ, Σπηλνζάλη, Σπθινπζξίλ, 
Φελνμπθάξκπ,  Φνζκέη, Χινξαληξαληιηπξόι, Χισξππξηθόο . 
έζια: Χισξππξηθόο.                                                       

 
3. ΚΤΓΑ ΚΔΟΓΔΗΟΤ(ΑΥΙΑΓΗΑ )   
 
Γιαπιζηώζειρ: Οη πιεζπζκνί είλαη πςεινί θαη ν θίλδπλνο πξνζβνιώλ κεγάινο γηα ηα 

αριάδηα ησλ πξώηκσλ πεξηνρώλ.  
 

Οδηγίερ:  
 

Άμεζη επέμβαζη με ηην λήτη ηος δεληίος ζηιρ ασλαδιέρ  ηυν 
ππώιμυν πεπιοσών. Ζ πποζηαζία να ζςνεσιζηεί υρ ηην ζςγκομιδή. 
ηιρ ασλαδιέρ ηυν ότιμυν πεπιοσών, η πποζηαζία να ξεκινήζει από 
ηιρ 25 Ηοςλίος. 

Φςηοππ/κά 
πποφόνηα: 

Δειηακεζξίλ. 
 

 
4.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ (ΚΖΙΗΑ-ΑΥΙΑΓΗΑ)   
Οδηγίερ; Βλέπε πποηγούμενο δεληίο.                                          ► 



 
  

5. ΠΗΘΡΖ ΘΖΙΗΓΧΖ (ΚΖΙΗΑ)  
Δίναι μη παπαζιηική αζθένεια πος οθείλεηαι ζε ανεπαπκή εθοδιαζμό ηυν καππών με 
αζβέζηιο.                                                                                               
Η έιιεηςε αζβεζηίνπ ζηνπο θαξπνύο πξνέξρεηαη από ηνλ αληαγσληζκό θπξίσο αδώηνπ, θαιίνπ, 
καγλεζίνπ Η «αζζέλεηα»  είλαη ζνβαξόηεξε ζε θαξπνύο λεαξώλ δέλδξσλ κε κηθξή θαξπνθνξία 
θαη ζε κεγάινπ κεγέζνπο θαξπνύο.  
 
Οδηγίερ: Όπος ςπάπσει δεδομένο εμθάνιζηρ ηηρ «αζθένειαρ» από ηην 

πποηγούμενη σπονιά, να γίνει τεκαζμόρ με εγκεκπιμένα 
ζκεςάζμαηα αζβεζηίος με πποζθήκη διαβπεκηικού. 
 Να γίλεη θαιή δηαβξνρή ησλ δέλδξσλ θαη ν ςεθαζκόο λα επαλαιεθζεί 
κεηά από 15  εκέξεο. 
Πποζοσή ζηιρ οδηγίερ σπήζηρ ηυν ζκεςαζμάηυν για ηην 
αποθςγή δημιοςπγίαρ εγκαςμάηυν ζηοςρ καππούρ. 
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ςεθαζκώλ απμάλεηαη, αλ ζπγρξόλσο 
απνθεύγνληαη ζπλζήθεο πνπ απμάλνπλ ηελ εππάζεηα ησλ θαξπώλ, όπσο, 
αθαλόληζηα πνηίζκαηα, απόηνκε έθπηπμε δσεξήο βιάζηεζεο, πινύζηα 
αδσηνύρνο θαη θαιηνύρνο ιίπαλζε θαη ζπγθνκηδή θαξπώλ ζε πνιύ πξόσξν 
ζηάδην σξίκαλζεο. 

ΖΚΔΗΧΔΗ 1.  ΠΡΟΟΥΖ ζηην ςπολειμμαηική διάπκεια ηυν  
ζκεςαζμάηυν πος θα σπηζιμοποιηθούν ζηιρ ασλαδιέρ. 

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

3. Όλα ηα δεληία μαρ βπίζκονηαι ζηο διαδίκηςο   
       (www.minagric.gr)  
                                 

                                                            Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ       
 
                                                                               Ζ. ΦΟΤΘΑΡΖ                                                                         


