
 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ  
Γ/ΝΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΔΛ/ΟΤ ΓΤΣ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ & 
ΙΟΝΙΟΤ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΧΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ 

Πληποθοπίερ: Α. Μπαλυμένος                                               48 /18-8-15   
 
ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γιαπιζηώζειρ: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ 

εξπνπζώλ ησλ δύν θνθθνεηδώλ.   
Οδηγίερ: ηοςρ οπυπώνερ πος μεηά από έλεγσο διαπιζηώνονηαι πποζβολέρ, 

να γίνει επέμβαζη ζηιρ εξήρ ημεπομηνίερ: 
α) Ππώιμερ πεπιοσέρ:  Από 20 έυρ 23 Αςγούζηος 
β) Ότιμερ πεπιοσέρ: Από 24 έυρ 28 Αςγούζηος 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 
 

 Θεξηλόο πνιηόο, Δειηακεζξίλ, Σπηξνηεηξακάη, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-
κεζύι, Φνζκέη (κόλν ζε πνξηνθαιηά θαη Γθξέηπ θξνύη). Επεηδή 
ζπλππάξρνπλ απηή ηελ επνρή όια ηα βηνινγηθά ζηάδηα θαιό είλαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζκόο ζεξηλνύ πνιηνύ κε έλα από ηα ππόινηπα 
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 
Η ρξήζε ζεξηλνύ πνιηνύ πξνππνζέηεη όηη ηα δέλδξα  είλαη ζε θαιή ζξεπηηθή 
θαηάζηαζε, πνηηζκέλα θαη ε επέκβαζε λα γίλεη πξσηλέο ώξεο ή αξγά ην 
απόγεπκα. 

 
2.ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Γιαπιζηώζειρ: Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
Οδηγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ, να γίνει ζςνδςαζμένη 

καηαπολέμηζη με ηην κόκκινη τώπα. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

 Θεξηλόο πνιηόο, Σπηξνηεηξακάη, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι, 
Φνζκέη (κόλν ζε πνξηνθαιηά θαη Γθξέηπ θξνύη) .                                                                                      

 
3.ΚΟΚΚΟ    (Coccus hesperidum) 
Γιαπιζηώζειρ: Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
Οδηγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν  πποζβολέρ να γίνει επέμβαζη ζηιρ 

ημεπομηνίερ πος αναθέπονηαι ζηην κόκκινη τώπα. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Θεξηλόο πνιηόο. 

 
4.ΙΔΡΤΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ ΣΧΝ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΧΝ 

Γιαπιζηώζειρ: 
 Η έμνδνο ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ είλαη ζε εμέιημε.  

Οδηγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ, να γίνει έλεγσορ για ηην 
παποςζία ηος υθέλιμος αππακηικού, ηο οποίο εθόζον ςπάπσει, θα 
ελέγξει ηοςρ πληθςζμούρ ηηρ Ιζέπςαρ.  Όπος απαιηείηαι επέμβαζη, 
αςηή να ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ ημεπομηνίερ πος αναθέπονηαι ζηην 
κόκκινη τώπα. 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 

 Θεξηλόο πνιηόο, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι .       ►     



 
 
5. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΧΗ ΣΗ 
ΛΔΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ (Aceria Sheldoni) 
Οδηγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ να γίνει καηαπολέμηζη.  

 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Θεξηλόο πνιηόο, Ακπακεθηίλ (γηα ην παξακνξθσηηθό άθαξη). 
 

 
6.ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ - ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ - ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ  
Οδηγίερ: Βλέπε δεληίο 45 /10-8-15.                         

 
 
 
ΗΜΔΙΧΔΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ                  

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

   
                                                            Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                             
                                                                           Σ. ΣΟΛΗ 


