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ΔΛΙΑ
1. ΠΤΡΗΝΟΣΡΗΣΗ
Οδεγίεο:
Καηαπνιέκεζε ζπληζηάηαη
κόλν ζε πεξηπηώζεηο
κεησκέλεο αλζνθνξίαο(30-40% ηεο θαλνληθήο) θαη
εθόζνλ παξαηεξεζνύλ ζεκαληηθέο πξνζβνιέο. Όπνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επέκβαζε, λα γίλεη ζην θξόθηαζκα
( ζηάδην F).
Φπηνπξ/θά
Bacillus thuringiensis - Ελδείθλπηαη θαη γηα βηνινγηθέο
πξντόληα:
θαιιηέξγεηεο. Η επέκβαζε λα γίλεη όηαλ έρεη αλνίμεη ην 5% ησλ
αλζέσλ
θαη
λα
επαλαιεθζεί
ζε
7-10
εκέξεο.
Δηδηθά ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ν ςεθαζκόο ηεο
αλζόβηαο γεληάο ηνπ ππξελνηξήηε θξίλεηαη αλαγθαίνο, ζε
θηήκαηα πνπ παξνπζηάδεηαη πξνζβνιή, δεδνκέλνπ όηη ε
αληηκεηώπηζε ηεο θαξπόβηαο γεληάο ηνπ εληόκνπ κε
ζθεπάζκαηα ηνπ Βάθηιινπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή.

Δειηακεζξίλ, Λάκδα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ,
Νηηθινπκπελδνπξόλ, Φισξππξηθόο κεζύι.

2.ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ
Οδεγίεο:

Φπηνπξ/θά
πξντόληα:

Να γίλεη θαηαπνιέκεζε κόλν όπνπ ε αλζνθνξία είλαη
κηθξή θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο πξνζβνιέο ηαμηαλζηώλ
(πάλσ από 30% πξνζβεβιεκέλεο ηαμηαλζίεο).

Δειηακεζξίλ, Θεξηλά ιάδηα. Να ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ην
εληνκνθηόλν θαη δηαβξεθηηθό, ώζηε ην ςεθαζηηθό δηάιπκα λα
δηαπεξλά ηα θεξώδε λεκάηηα θαη λα βξίζθεη ηηο λύκθεο.

3. ΑΚΑΡΔΑ
Πξνζβάιινπλ ηνπο βιαζηνύο θαη ηα θύιια πνπ εκθαλίδνπλ παξακνξθώζεηο, θαη
πξνθαινύλ πηώζε ησλ αλζέσλ θαη ησλ θαξπώλ, αθνύ ν ζρεκαηηζκόο ησλ ηαμηαλζηώλ
ζπκπίπηεη κε ηε κέγηζηε πιεζπζκηαθή ηνπο ππθλόηεηά.
Γηαπηζηώζεηο: Υπάξρνπλ πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο ειαηώλεο. Ο βαζκόο

Οδεγίεο:
Φπη/θά
πξντόληα:

πξνζβνιήο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ
πιεζπζκνύ θαη ηελ πεξηνρή.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο, ζε ειαηώλεο πνπ ππάξρνπλ
πξνζβνιέο (5-10 άηνκα αλά ηαμηαλζία), λα γίλεη
επέκβαζε πξηλ ηελ αλζνθνξία (θιεηζηή ηαμηαλζία).

Θεξηλά ιάδηα.

4.ΠΑΡΛΑΣΟΡΙΑ
Τν θνθθνεηδέο εγθαζίζηαηαη ζε θύιια, θιαδίζθνπο, θιάδνπο, θνξκό θαη θαξπνύο.
Όηαλ ν πιεζπζκόο είλαη ππθλόο νη θιαδίζθνη έρνπλ κεησκέλε αλάπηπμε θαη ηειηθά
μεξαίλνληαη. Σηνπο θαξπνύο δεκηνπξγνύληαη θειίδεο, αλνηρηόρξσκεο ή
ζθνηεηλόρξσκεο θαη παξακνξθώζεηο πνπ κεηώλνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία.
Γηαπηζηώζεηο:

Από επηηόπηνπο ειέγρνπο δηαπηζηώζεθε όηη δελ έρεη
μεθηλήζεη ε έμνδνο ησλ εξπνπζώλ.

Οδεγίεο:

Να κελ γίλεη επέκβαζε ζα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν
δειηίν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν
(www.minagric.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
Η. ΦΟΤΚΑΡΗ

