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  ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
 
1.ΚΗΡΟΠΛΑΣΗ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Υπάξρνπλ ζπνξαδηθέο  πξνζβνιέο. Από δεηγκαηνιεςίεο δηαπηζηώζεθε ε 
έλαξμε ησλ εθθνιάςεσλ. 
  

Οδεγίεο: 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζηώλεηε πξνζβνιέο, λα γίλεη επέκβαζε σο 
εμήο:    Άκεζα κε Φελνμπθάξκπ            ή 
από 18 έσο 22  Απγνύζηνπ  κε: Θεξηλό πνιηό, Σπηξνηεηξακάη. 
 

2. ΦΤΛΛΟΡΤΚΣΗ (Φπιινθλίζηεο) 
Οδεγίεο: 
 

Σν έληνκν βξίζθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηα. Αλάγθε πξνζηαζίαο έρνπλ 
ηα λεαξά δέλδξα, θπηώξηα θαη εκβόιηα. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

1.Πνξηνθαιηά: Χεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Ακπακεθηίλ, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ 
{Φινξαληξαληιηπξόι - κόλν ζε δέλδξα πνπ δελ έρνπλ εηζέιζεη ζε 
θαξπνθνξία}, 
2.Μαληαξηληά : Χεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Ακπακεθηίλ, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ, 
Τεκπνπθελνδάηλη, { Φινξαληξαληιηπξόι - κόλν ζε δέλδξα πνπ δελ έρνπλ 
εηζέιζεη ζε θαξπνθνξία}.  
3.Λεκνληά: Χεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ Ακπακεθηίλ, 
Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ,{ Φινξαληξαληιηπξόι - κόλν ζε δέλδξα πνπ 
δελ έρνπλ εηζέιζεη ζε θαξπνθνξία}.  
4.Φπηώξηα πνξηνθαιηάο, καληαξηληάο, ιεκνληάο :Αζεηακηπξίλη                                                   
Σν Θηακεζνμάκ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη  κε ξηδνπόηηζκα ζε λέα κε 
παξαγσγηθά δέλδξα (1 γξακ αλά δέλδξν).                                                

 
3. ΔΡΙΩΓΗ ΑΛΔΤΡΩΓΗ 
Οδεγίεο: Η δξάζε ηνπ σθειίκνπ είλαη απνηειεζκαηηθή. Να κελ γίλνληαη 

επεκβάζεηο. Βιέπε δειηίν 35/23-6-15 
 
4.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίεο: Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη πςεινί. Σα όςηκα πνξηνθάιηα  πνπ 

δελ έρνπλ ζπγθνκηζηεί πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα.  
 
ΠΡΟΟΥΗ:  Όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζεξηλόο πνιηόο, ηα δέλδξα ζα πξέπεη λα είλαη 

πνηηζκέλα θαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε. Ο ςεθαζκόο λα είλαη 
επηκειεκέλνο κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθόηεηα ζην εζσηεξηθό ηεο θόκεο. 

                                                                      ► 



 

 
 Πξνζνρή ζηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο όςηκεο πνηθηιίεο πνξηνθαιηάο. 
 Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.              
 Οη άθαηξεο θαη κε ιάζνο δξαζηηθέο νπζίεο επεκβάζεηο 

δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ ερζξώλ θαη 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ παξαγσγή.  

 Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν 
(www.minagric.gr 
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