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ΛΑΥΑΝΟ –ΜΠΡΟΚΟΛΟ – ΚΟΤΝΟΤΠΙΓΙ 
ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΔΝΔΙΩΝ 

 Καηαζηξνθή θαη απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο 
ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή. 

 Καιό όξγσκα πξηλ από ηελ θύηεπζε (ηνπιάρηζηνλ έλα δεθαήκεξν 
πξηλ) γηα θαηαζηξνθή πξνλπκθώλ θαη θπηώλ μεληζηώλ. 

 Καηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ 
ρσξαθηνύ (ζπλήζσο από απηά πξνέξρνληαη νη πξώηεο πξνζβνιέο). 

 Ακεηςηζπνξά όπνπ είλαη εθηθηό. 
 πρλνί επηηόπηνη πξνζεθηηθνί έιεγρνη ησλ θαιιηεξγεηώλ γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκό πξνβιεκάησλ. 
 
 
 ΔΝΣΟΜΑ 
1. Αγξόηηδεο & ηδεξνζθνύιεθα 

   

Agrotis ipsilon Agrotis segetum Agriotes lineatus 
 Οη Αγξόηηδεο γελλνύλ ηα απγά ηνπο ζε θπηά πιαηύθπιια  θαη ζε ππνιείκκαηα 
θαιιηεξγεηώλ. Οη πξνλύκθεο ηξέθνληαη ηελ λύθηα θαη πξνζβάινπλ θπξίωο ην ιαηκό ηνπ 
θπηνύ.Τα ζηδεξνζθνύιεθα πξνζβάινπλ πεξηζζόηεξν ηηο αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο ζε 
εδάθε πινύζηα ζε νξγαληθή νπζία.  

Οδεγίεο: Έιεγρνο γηα εληνπηζκό πξνζβνιώλ θαη έιεγρνο γηα ηελ 
ύπαξμε πξνλπκθώλ θνληά ζην ιαηκό ησλ θπηώλ. 

 

Φπη/θα 
πξντόληα 

ηδεξνζθνύιεθα : Δζνπξνθόο (πξνθπηξωηηθά ζε ιάραλν & 
θνπλνππίδη), Χιωξππξηθόο (πξνθπηξωηηθά). 
Αγξόηηδεο : Δζνπξνθόο (πξνθπηξωηηθά ζε ιάραλν & θνπλνππίδη), 
Ιληνμαθάξκπ (ζε θνπλνππίδη & κπξόθνιν), Γειηακεζξίλ, Λάκληα 
ζπαινζξίλ, Σππεξκεζξίλ, Χιωξππξηθόο(πξνθπηξωηηθά). 
Πξνζνρή: Σν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ηειεπηαία επέκβαζε 
σο ηελ ζπγθνκηδή, κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη γηα ηελ ίδηα 
δξαζηηθή νπζία , αλάινγα κε ην ζθεύαζκα .   ► 



 
2. Πηεξίδα  

   

Απγά Pieris brassicae Πξνλύκθεο P. brassicae Pieris rapae 

H Pieris brassicae ελαπνζέηεη ηα απγά ηεο ζε νκάδεο ζηελ θάηω επηθάλεηα ηωλ θύιιωλ 
ελώ ε Pieris rapae κεκνλωκέλα. Τξέθνληαη θαη ηα δύν είδε από ηα θύιια. Η Πηεξίδα 
είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ερζξνύο ηωλ ζηαπξαλζώλ.  

 Οδεγίεο: Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηελ θαιιηέξγεηα γηα εληνπηζκό απγώλ ή 
πξνλπκθώλ. Δπέκβαζε όπνπ εληνπίδνληαη πξνζβνιέο. 

Φπη/θα 
πξντόληα: 

Λάραλν: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο -(0 κέξεο), Αιθα ζππεξκεζξίλ -(7 
κέξεο), Γειηακεζξίλ -(7 κέξεο), Δκακεθηίλ κπελδνέηη -( 3 
κέξεο),Δηνθελπξόμ -(7 κέξεο) Ιληνμαθάξκπ -( 3 εκέξεο), Θηαθινπξίλη- 
(14 κέξεο),Λάκληα ζπαινζξίλ- (7 κέξεο), Μεηαθινπκηδόλ -( 3 εκέξεο), 
Σππεξκεζξίλ- (3 κέξεο), Νηηθινπκπελδνπξόλ -(21 κέξεο) 
Χινξαληξαληιηπξόι + Λάκληα ζπαινζξίλ - (7 κέξεο) 
Κνπλνππίδη: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο -(0 κέξεο),  Γειηακεζξίλ -(7 κέξεο), 
Δκακεθηίλ κπελδνέηη -( 3 κέξεο), Ιληνμαθάξκπ -( 3 εκέξεο), Λάκληα 
ζπαινζξίλ + Θηακεζνμάκ- (3 κέξεο),Λάκληα ζπαινζξίλ- (7 κέξεο), 
Μπέηα ζπθινπζξίλ -( 7 εκέξεο), Σππεξκεζξίλ- (3 κέξεο),  
Χινξαληξαληιηπξόι - (1 κέξα),Χινξαληξαληιηπξόι + Λάκληα ζπαινζξίλ - 
(3 κέξεο). 
Μπξόθνιν:   Γειηακεζξίλ -(7 κέξεο),  Ιληνμαθάξκπ -( 3 εκέξεο), 
Λάκληα ζπαινζξίλ + Θηακεζνμάκ- (3 κέξεο),Λάκληα ζπαινζξίλ- (7 
κέξεο), Μπέηα ζπθινπζξίλ -( 7 εκέξεο), Σππεξκεζξίλ- (3 κέξεο),  
Χινξαληξαληιηπξόι - (1 κέξα),Χινξαληξαληιηπξόι + Λάκληα ζπαινζξίλ - 
(3 κέξεο). 

 
3. Πινπηέιια 

   
Plutella xylostella 

Πξνζβάιιεη ην θύιιν ζηελ θάηω επηθάλεηα θαη ε πάλω παξακέλεη ζπλήζωο αλέπαθε. 

Οδεγίεο: Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηελ θαιιηέξγεηα γηα εληνπηζκό 
πξνλπκθώλ. Δπέκβαζε όπνπ εληνπίδνληαη πξνζβνιέο. 

 

Φπη/θα 
πξντόληα: 

Τα αλαθεξόκελα ζηελ πηεξίδα πνπ έρνπλ έγθξηζε θαη γηα Πινπηέιια.  
                                                                             ► 



4. Αθίδεο (Brevicoryne brassicae) 

 
 

Οδεγίεο Δπηηόπηνη έιεγρνη δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα μεθηλώληαο ηνλ έιεγρν από 
ζεκεία πνπ ζπλνξεύνπλ κε νκνεηδήο θαιιηέξγεηεο. Ο έιεγρνο λα γίλεηαη ζε 
ζρέδην δηγθ-δαγθ. Όηαλ ππάξρνπλ  αθίδεο ζε 1-2% ησλ θπηώλ 
πξέπεη λα γίλεηαη επέκβαζε. Κξίζηκν ζηάδην ειέγρνπ πξηλ ην 
ζρεκαηηζκό ηεο θεθαιήο.   

Φπη/θα 
πξντόληα: 

Γειηακεζξίλ -(7 κέξεο), Πηξηκηθάξκπ -(3 κέξεο), Σπηξνηεηξακάη -(3  
κέξεο). 

 

5. Θξίπεο 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΑΥΑΝΟΤ ΑΠΟ ΘΡΙΠΑ 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Σππεξκεζξίλ  

ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Οη  πξνιεπηηθόη ςεθαζκνί δελ έρνπλ λόεκα γηα ηα 
έληνκα. 

2.  Καιό είλαη ζην πξόγξακκα ησλ ςεθαζκώλ λα γίλεηαη 
ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ (δηαθνξεηηθόο ηξόπνο 
δξάζεο) γηα λα κελ δεκηνπξγνύληαη αλζεθηηθνί 
πιεζπζκνί. 

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

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