
 

 
Πλεποθοπίερ:                                                        40/1-7-14 
      

   ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ 
Γιαπιζηώζειρ: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε όηη ε έμνδνο ησλ λεαξώλ 

εξπνπζώλ ησλ δύν θνθθνεηδώλ είλαη ζε εμέιημε.   
Οδεγίερ: ηοςρ οπυπώνερ πος μεηά από έλεγσο διαπιζηώνονηαι  

πποζβολέρ,  να γίνει επέμβαζε ζηιρ εξήρ εμεπομενίερ: 
α) Ππώιμερ πεπιοσέρ: 5 έυρ 9 Ιοςλίος. 
β) Ότιμερ πεπιοσέρ: 10 υρ 14 Ιοςλίος. 
 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 
 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλόο πνιηόο, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, 
Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι, Φνζκέη (κόλν ζε πνξηνθαιηά θαη 
Γθξέηπ θξνύη) . Ο ζεξηλόο πνιηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζθέηνο, ή ζε 
ζπλδπαζκό κε έλα από ηα ππόινηπα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 
Τα δέληξα πνπ ζα ςεθαζηνύλ κε ζθέην ζεξηλό πνιηό πξέπεη λα είλαη ζε 
θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, πνηηζκέλα θαη ε επέκβαζε λα γίλεη πξσηλέο 
ώξεο ή αξγά ην απόγεπκα. 
 

 

2.ΨΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Οδεγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ, να γίνει ζςνδςαζμένε 

καηαπολέμεζε με ηεν κόκκινε τώπα. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

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

 
3.ΚΟΚΚΟ    (Coccus hesperidum) 
 Mνηάδεη κε ην Λεθάλην είλαη κηθξόηεξν ζε κέγεζνο πην πεπιαηπζκέλν θαη θηηξηλνθάζηαλν. 
Πξνζβάιιεη θαη άιια νπσξνθόξα θαη θαιισπηζηηθά. Σηα κειηηώδε εθθξίκαηά ηνπ αλαπηύζζεηαη 
θαπληά.  
Γιαπιζηώζειρ: 
 

 Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  
 

Οδεγίερ: ε οπυπώνερ πος μεηά από έλεγσο  διαπιζηώνονηαι πποζβολέρ, να 
γίνει επέμβαζε από 5 έυρ 9 Ιοςλίος. 
 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 

 
Θεξηλόο πνιηόο.                                                             ►                                                                                             

 



 
4.ΛΔΚΑΝΙΟ 
Γιαπιζηώζειρ: 
 

Σηνπο ειέγρνπο καο δηαπηζηώζεθε έμνδνο λεαξώλ εξπνπζώλ ζε πνζνζηό 
70-80%. 
 

Οδεγίερ: 
 

ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ να γίνει επέμβαζε από 5 
έυρ 9 Ιοςλίος. 
 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 
 

Θεξηλόο πνιηόο, Δειηακεζξίλ, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, 
Φελνμπθάξκπ, ρισξππξηθόο, ρισξππξηθόο-κεζύι. 
                                                                                                   
                                                                                   
 

5.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίερ: 
 

Ο κίνδςνορ είναι αςξεμένορ. Να ζςνεσιζηεί ε πποζηαζία ζε 
ότιμα ποπηοκάλια και μανηαπίνια. 
                                                                                                                                                                 

 
6. ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ - ΔΡΙΩΓΗ ΑΛΔΤΡΩΓΗ 
Οδεγίερ: Βλέπε δεληίο 34/18-6-14. 

 
 

 
ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Να διαβάδεηε και να εθαπμόδεηε πιζηά ηιρ οδεγίερ πος                              

αναγπάθονηαι ζηεν εηικέηα ηυν θςηοπποζηαηεςηικών 
πποφόνηυν. 

 
2. Όλα ηα δεληία μαρ ςπάπσοςν ζηο διαδίκηςο 

(www.minagric.gr) 
 

 
                                                      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
                                                                  
 
                                                                   Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


