
 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                               27 /14-5-13   
 
                
ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ 

εξπνπζώλ ησλ δύν θνθθνεηδώλ.   
 

Οδεγίεο: ηνπο νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, 
λα γίλεη επέκβαζε ζηηο εμήο εκεξνκελίεο: 
α) Πξώηκεο πεξηνρέο:  Από 20 έσο 24 Μάε 
β) Όςηκεο πεξηνρέο: Από 25 σο 29 Μάε. 
Πεξηνρή Ήξαο 22 έσο 26 Μάε 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Θεξηλόο πνιηόο, Ππξηπξνμηθέλ, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι, Φνζκέη . 
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.ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Οη εθθνιάςεηο ησλ απγώλ ηνπ εληόκνπ είλαη ζε εμέιημε. Οη εθθνιαθζείζεο 
πξνλύκθεο θηλνύληαη ζηε βιάζηεζε.  
                                                             

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ηελ πεξζηλή ρξνληά ππήξραλ πξνζβνιέο, λα γίλεη 
θαηαπνιέκεζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θόθθηλε 
ςώξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηα ζέπαια ηνπ θάιπθα θιείζνπλ πάλσ 
ζηνλ θαξπό. Ο ςεθαζκόο ελαληίνλ απηήο ηεο γεληάο είλαη 
θαζνξηζηηθόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ. Οη επόκελεο 
επεκβάζεηο, απιά κεηώλνπλ ηνπο ππάξρνληεο πιεζπζκνύο. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Θεξηλόο πνιηόο, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι, Φνζκέη.       ► 

                                                                
 

 



 
 
 
3.ΚΗΡΟΠΛΑΣΗ 

Γηαπηζηώζεηο: 
Γελ έρεη μεθηλήζεη ε εθθόιαςε. Αλακέλεηαη ηηο επόκελεο εκέξεο. 

Οδεγίεο: 

 

ε νπσξώλεο πξώηκσλ πεξηνρώλ πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, λα γίλεη 
επέκβαζε από  25 έσο 29 Μάε. ηηο όςηκεο πεξηνρέο, ε επέκβαζε λα 
γίλεη κέζα ζην πξώην πελζήκεξν ηνπ Ινπλίνπ. 
Κηήκαηα πνπ έρνπλ ηαπηόρξνλε πξνζβνιή από Κεξνπιάζηε θαη 
Κόθθηλε ςώξα, λα πξνηηκεζεί ε επέκβαζε ελαληίνλ ηνπ θεξνπιάζηε 
γηαηί θάλεη ηελ κεγαιύηεξε δεκηά απηή ηελ επνρή.  

Φπη/θά 
Πξντόληα: 

 
Θεξηλόο πνιηόο, Φελνμπθάξκπ.                                                       
 

 

4.ΙΔΡΤΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ ΣΧΝ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΧΝ 

Γηαπηζηώζεηο: 
Οη πξνζβνιέο είλαη ζπνξαδηθέο. Από δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε 
έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ λεαξώλ πξνλπκθώλ. 

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο θαη δελ ππάξρεη ην σθέιηκν 
αξπαθηηθό, λα γίλεη επέκβαζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ θόθθηλε ςώξα. Πξηλ απνθαζίζεηε γηα επέκβαζε, θαιό είλαη λα 
ζπκβνπιεπηείηε γεσπόλν γηα λα ειεγρζεί ε ύπαξμε ηνπ σθέιηκνπ 
αξπαθηηθνύ.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 
Θεξηλόο πνιηόο, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι. 

 
5.ΚΟΚΚΟ    (Coccus hesperidum) 
Γηαπηζηώζεηο: Υπάξρνπλ  ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο ζε νπσξώλεο ηεο Αξραίαο Δπηδαύξνπ θαη ζην 

Γξέπαλν Αξγνιίδαο. Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  
 

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο κε έληνλεο πξνζβνιέο λα γίλεη επαλάιεςε ηεο 
επέκβαζεο από 20 σο 24 Μάε. 
Μπνξείηε λα πξνζθνκίδεηε ζηελ ππεξεζία καο δείγκαηα γηα έιεγρν. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Θεξηλόο πνιηόο.                                                                                              
 

 
6.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίεο: 
 

Να ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία ζε όςηκα πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 
Βιέπε δειηίν 23/2-5-13 

 

 
7. ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ - ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ 
Γηαπηζηώζεηο: 
Οδεγίεο: 

Γελ έρεη μεθηλήζεη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ δύν  εληόκσλ. Θα ελεκεξσζείηε ζε 
επόκελν δειηίν. 

 

 

 

 

 



 

 
 
8. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΧΗ ΣΗ 
ΛΔΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) –  
ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΛΔΜΟΝΙΑ (Eriophyes sheldoni) 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζησκέλα ηα άθαξεα  δεκηνπξγνύλ έληνλεο 

πξνζβνιέο θαη δελ έγηλε πξναλζηθόο ςεθαζκόο λα γίλεη επέκβαζε. 

Φπη/θά 
πξντόληα Θεξηλά ιάδηα . 

 
ΗΜΔΙΧΔΙ: 1.  Να απνθεύγνληαη νη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί θαη λα πξνηηκνύληαη 

ζθεπάζκαηα πνπ δελ δεκηώλνπλ ηα σθέιηκα έληνκα θαη αθάξεα, πνπ 
απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηα. 
2. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ                  
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
3. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

   
                                                            Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                             
                                                                           Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 
         


