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Α. ΒΔΟΗΘΝΘΗΑ 
1. ΘΝΟΛΔΝ 

Νδεγίεο: Πηηο  όςηκεο πνηθηιίεο λα γίλεη επέκβαζε ζηελ πηώζε ησλ 
πεηάισλ. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: Θηξάκ, Κάπηαλ, Νηηζηαλόλ. 

 
Β.ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ - ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ 
1.ΚΝΛΗΙΗΑ 

Νδεγίεο: Οη κεζνπξώηκεο θαη όςηκεο πνηθηιίεο βξίζθνληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα 
επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. Να ζπλερηζηεί ε 
πξνζηαζία. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Βιέπε δειηίν 6/ 6-2-13. 

 
2.ΔΜΩΑΠΘΝΠ 

Γηαπηζηώζεηο: Yπάξρνπλ  ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 
Νδεγίεο: Παο ππελζπκίδνπκε όηη ε πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί από ηελ 

έθπηπμε ηνπ αθξαίνπ θπιινθόξνπ νθζαικνύ θαη κέρξη ηα 
θύιια λα απνθηήζνπλ ην ηειηθό κέγεζνο είλαη θξίζηκε γηα ηελ 
αζζέλεηα. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: Ζηξάκ {ξνδαθηληά}, Θηξάκ {ξνδαθηληά, δακαζθεληά}. 

 
 

2.ΩΗΓΗΝ 
 Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ην ηέινο ηεο πηώζεο ησλ 
πεηάισλ κέρξη λα αξρίζεη ε ζθιήξπλζε ηνπ ππξήλα, είλαη θαζνξηζηηθό γηα 
ηελ αζζέλεηα. 
 

                                                                                       ► 

 



Νδεγίεο: Ρελ θξίζηκε πεξίνδν ηα δέλδξα πξέπεη λα είλαη 
πξνζηαηεπκέλα. Να γίλεη ε πξώηε επέκβαζε ζηηο αξρέο ηνπ 
ζηαδίνπ ηνπ ζρηζίκαηνο ηνπ θάιπθα θαη ε επόκελε, κεηά ηελ πηώζε 
ηνπ θάιπθα θαη πξηλ αξρίζεη ε ζθιήξπλζε ηνπ ππξήλα. Σε ηδηαίηεξα 
εππαζείο πνηθηιίεο ρξεηάδνληαη επηπιένλ επεκβάζεηο, αλάινγα κε ηελ 
ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Θείνλ, {Μπνππηξηκέηη κόλν ζε ξνδαθηληά}, 
Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, {Πελθνλαδόι, κόλν ζε 
ξνδαθηληά}, Μπθινκπνπηαλίι, Τεκπνπθνλαδόι. 

 
Γ. ΘΔΟΑΠΗΑ - ΒΠΠΗΛΗΑ 
1. ΚΝΛΗΙΗΑ  

Βιαζηηθά Πηάδηα Θεξαζηάο 
 

 
    

Γ 
Δκθάληζε 

αλζνθόξσλ 
νθζαικώλ 

Γ 
Νη αλζνθόξνη 

νθζαικνί 
μερσξίδνπλ 

Δ 
Γηαθξίλνληαη 
νη ζηήκνλεο 

Ε 
Άλζε αλνηρηά 

Ζ 
Ξηώζε 

πεηάισλ 

 
Νδεγίεο: Πηνπο νπσξώλεο πξώηκσλ πνηθηιηώλ λα γίλεη επέκβαζε κε ηελ 

ιήςε ηνπ δειηίνπ.  
Φπη/θά 
πξντόληα 

Θηξάκ, Θηνθαλέηη–κεζύι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν), 
Κάπηαλ, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ, Πξνρινξάδ, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν),  {Χαιθνύρν ζθεύαζκα -κόλν κέρξη ην ζηάδην Γ}.  
Ρα δέληξα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα από ηελ κνλίιηα, θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο .                                      

 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ: 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) 

 
Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 
 

H. ΦΝΠΘΑΟΖΠ 
 


