
 

Πιεροθορίες: A. Μπαιφκέλοσ                                                            34/18-06-14 
                          

 ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΦΤΛΛΟΡΤΚΣΗ (Φσιιοθλίζηες) 
Γηαπηζηώζεης: Ξεθίλεζε ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο.  

Σν πξώην θαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ παξαγσγή θύκα βιάζηεζεο, έρεη «ςεζεί». 
Οδεγίες: Α. Γέλδρα ποσ βρίζθοληαη ζε παραγφγηθή ειηθία: 

Καιιηεργεηηθά κέηρα: 
α) απνθπγή ζεξηλώλ αδσηνύρσλ ιηπάλζεσλ. 
β) αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ιαίκαξγσλ βιαζηώλ. 
γ) πεξηνξηζκόο ησλ αξδεύζεσλ ζηηο απνιύησο αλαγθαίεο. 
Υεκηθές επεκβάζεης δελ τρεηάδοληαη 
 
Β. ηα λεαρά δέλδρα, θσηώρηα θαη εκβόιηα: 
Δθόζνλ δηαπηζηώζεηε έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εληόκνπ ( ύπαξμε 
ζηνώλ ), λα μεθηλήζεηε επεκβάζεηο επαλαιακβαλόκελεο  αλάινγα κε ηελ 
ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεηε. 
 

Φση/θά 
προχόληα: 

1.Πορηοθαιηά: Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Ακπακεθηίλ, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ 
{Υινξαληξαληιηπξόι - κόλο ζε δέλδρα ποσ δελ έτοσλ εηζέιζεη ζε 
θαρποθορία}, 
2.Μαληαρηληά : Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Ακπακεθηίλ, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ, 
Σεκπνπθελνδάηλη, { Υινξαληξαληιηπξόι - κόλο ζε δέλδρα ποσ δελ έτοσλ 
εηζέιζεη ζε θαρποθορία}.  
3.Λεκοληά: Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ Ακπακεθηίλ, 
Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ,{ Υινξαληξαληιηπξόι - κόλο ζε δέλδρα ποσ 
δελ έτοσλ εηζέιζεη ζε θαρποθορία}.  
4.Φσηώρηα πορηοθαιηάς, καληαρηληάς, ιεκοληάς :Αζεηακηπξίλη                                                   
Σν Θηακεζνμάκ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη  κε ξηδνπόηηζκα ζε λέα κε 
παξαγσγηθά δέλδξα (1 γξακ αλά δέλδξν).                                            

 
2. ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίες: 
Φση/θά 
προχόληα: 

Να ζσλετηζηούλ οη  υεθαζκοί ζηα όυηκα πορηοθάιηα θαη  καληαρίληα 
ποσ δελ έτοσλ ζσγθοκηζζεί.                                             ► 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.    



                                                                                                           
 
 
3. ΔΡΙΩΓΗ ΑΛΔΤΡΩΓΗ 
Οδεγίες: Γελ ζσληζηάηαη θακία τεκηθή επέκβαζε. Όηαλ δηαπηζηώλεηε 

προζβοιές λα επηθοηλφλείηε κε ηης αρκόδηες σπερεζίες. 
Ιζρύνπλ ηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θπιινθλίζηε.  

 
4.ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 
Πξνζβάιινπλ θύιια, βιαζηνύο θαη θαξπνύο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζθεπαζκάησλ (ππξεζξηλνεηδώλ) ε νπνία εληείλεη ηηο πξνζβνιέο, ιόγσ ηνπ όηη ηα 
ζθεπάζκαηα απηά επηθέξνπλ αύμεζε ζηε γνληκόηεηα ησλ ηεηξαλύρσλ.  
Γηαπηζηώζεης: Τπάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο κε ζπλύπαξμε όισλ ησλ βηνινγηθώλ 

ζηαδίσλ. 
Οδεγίες: Να γίλεη επέκβαζε ζε οπφρώλες ποσ σπάρτοσλ προζβοιές (3 

θηλεηές κορθές αλά θύιιο λέας βιάζηεζες ή θηλεηές κορθές ζηο 
20-30% ηφλ θύιιφλ).  

Φση/θά 
προχόληα: 

Ακπακεθηίλ, Αζεθνπηλνζύι, Δηνμαδόι, Μηικπεκεθηίλ, Ππξηληακπέλ (κόλν 

ζηελ πνξηνθαιηά), πηξνληηθινθέλ (ζε πνξηνθαιηά θαη ιεκνληά), 
Σεκπνπθελππξάλη,  Θεξηλά ιάδηα. 
*Αζεθνπηλνζύι, Μηικπεκεθηίλ, πηξνληηθινθέλ ρξήζε κηα θνξά ζηελ ίδηα 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 
                                                                                                                     
ΗΜΔΙΩΔΙ 

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

2. Όια ηα δειηία κας βρίζθοληαη ζηο δηαδίθησο   
       (www.minagric.gr)                                  

                                                                                      
                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ                                                                         
                                                                                 Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


