
 

 

 
Πιεξνθνξίεο: A. Μπαισκέλνπ                                                   24/19-5-17 
   

ΑΜΠΕΛΙ  
1. ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Δηαπηζηώζεηο-
Οδεγίεο: 

 Ο θαηξόο ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
πξνβιήκαηα.  
ε ακπειώλεο πνπ είραλ ήδε εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα , λα γίλεη άκεζα 
επέκβαζε. ηα ππόινηπα ακπέιηα εληείλεηε ηνπο ειέγρνπο γηα ην 
επόκελν πελζήκεξν ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο θαη δεθαήκεξν ζηηο 
όςηκεο. Όπνπ εληνπηζηεί πξνζβνιή λα επέκβεηε ακέζσο.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Βιέπε δειηίο 15/6-4-17. 

 
2. ΩΙΔΙΟ 
Οδεγίεο: αο ζπκίδνπκε όηη ηα ζηάδηα ηεο άλζεζεο θαη θαξπόδεζεο είλαη 

επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα θαη ηα ακπέιηα πξέπεη λα 
είλαη πξνζηαηεπκέλα. Η επέκβαζε λα είλαη ζρνιαζηηθή θαη λα δίλεηαη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ακπειώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιώλ θαη 
επαίζζεηεο πνηθηιίεο.   

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε  δειηίο 8/9-3-17. 

 Οη επεκβάζεης κε θάζε δραζηηθή οσζία αλά θαιιηεργεηηθή περίοδο, λα 
κελ σπερβαίλοσλ ηης αλαγραθόκελες ζηελ εηηθέηα ηοσ ζθεσάζκαηος. 

 Να γίλεηαη ελαιιαγή ηφλ δραζηηθώλ οσζηώλ ζηο πρόγρακκα ηφλ 
επεκβάζεφλ γηα λα αποθεστζεί ε δεκηοσργία αλζεθηηθόηεηας. 

 Να γίλεηαη θαιή θάισυε όιφλ ηφλ εσαίζζεηφλ οργάλφλ ηοσ ακπειηού. 
Οη εθαρκογές λα γίλοληαη πρφηλές ή απογεσκαηηλές ώρες.                                                                          

3.ΕΤΔΕΜΙΔΑ 

4.ΘΡΙΠΕ 
Οδεγίεο: Η περίοδος ηες άλζεζες κέτρη θαη ηελ θαρπόδεζε, είλαη ε θρηζηκόηερε περίοδος 

γηα ηελ πρόθιεζε δεκηώλ κεγάιες οηθολοκηθής ζεκαζίας από ηε δραζηερηόηεηα 
ηφλ ζρηπώλ. 
Έιεγρνο ησλ αλζνηαμηώλ γηα λα δηαπηζησζεί ε παξνπζία εληόκσλ. ε 
επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο πνπ ζα δηαπηζησζνύλ πςεινί πιεζπζκνί, λα 
γίλεη επέκβαζε.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Ακπακεθηίλ, Beauveria bassiana strain ATCC 74040, Λάκπληα ζσαιοζρίλ, 
Μεζηοθάρκπ, Μπέηα- ζσθιοσζρίλ, Σπηλοζάλη, T-Φιοσβαιηλεηη, Φορκεηαλέηη. 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ: 1. Μελ σπερβαίλεηε ηης αλαγραθόκελες δόζεης ηφλ ζθεσαζκάηφλ.                                                                     
2. Μελ αλακηγλύεηε περηζζόηερα από δύο ζθεσάζκαηα ζηο ίδηο υεθαζηηθό 

Δηαπηζηώζεηο: Αλακέλεηαη ην επόκελν δηάζηεκα ε έλαξμε πηήζεο ηνπ εληόκνπ γηα 
ηηο πξώηκεο πεξηνρέο. Θα ζαο ελεκεξώζνπκε ζε επόκελν δειηίν.                                          



δηάισκα.                                         
3. Οη άθαηρες θαη τφρίς ιόγο επεκβάζεης, επηβαρύλοσλ οηθολοκηθά θαη 

δεκηώλοσλ ηο περηβάιιολ. 
4. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαρκόδεηε πηζηά ηης οδεγίες τρήζες ποσ 

αλαγράθοληαη ζηελ εηηθέηα ηφλ θσηοπροζηαηεσηηθώλ προχόληφλ.  
5. Όια ηα δειηία κας ηα βρίζθεηε ζηο δηαδίθησο (www.minagric.gr)  

     

                                                           Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Σ. ΣΟΛΗ 


