
 

 

Πληποθοπίερ: Α. Κπαλυμένος                                               33/ 21-6-16   
        
          
ΑΥΙΑΓΗΑ-ΘΤΓΧΛΗΑ 
1.ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ   
Γιαπιζηώζειρ:   Η δεύηεξε πηήζε ηνπ εληόκνπ μεθίλεζε ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο 

πεξηνρέο.    
Οδηγίερ  
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

ηιρ ασλαδιέρ ηυν ανυηέπυ πεπιοσών μποπείηε να επέμβεηε 
επιλέγονηαρ έναν από ηοςρ παπακάηυ ηπόποςρ: 

1.Άμεζα με: Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι (14 ημ.), 
Νηηθινπκπελδνπξόλ(30 ημ.), Φελνμπθάξκπ (30 ημ.), 
Χινξαληξαληιηπξόι (14 ημ.). 
2. Κέσπι 24 Ηοςνίος με:  
 Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ δηαιύκαηνο 6-8  
θαη επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο, Μεζνμπθελνδάηλη (14 ημ.), 
Τεκπνπθελνδάηλη (14 ημ.). 
3.Από 25  υρ 29 Ηοςνίος με: 
Γειηακεζξίλ (7 ημ.), Θηαθινπξίλη (14 ημ.), Ιληνμαθάξκπ (10 ημ.), 
Λάκληα Σπαινζξίλ (7 ημ.), Μπέηα ζπθινπζξίλ (7 ημ.), Σπηλνζάλη 
(14 ημ.), Τ-Φινπβαιηλέηη (30 ημ.), Φνζκέη(28 ημ.), Χισιππξηθόο 
κεζύι (21 ημ.). 

 ηιρ κςδυνιέρ ηυν ππώιμυν και μεζοππώιμυν πεπιοσών μποπείηε 
να επέμβεηε υρ εξήρ: 

1. Κέσπι 24 Ηοςνίος με:  
 Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ  ςεθαζηηθνύ 
δηαιύκαηνο 6-8  θαη επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο. 
2. Από 25  υρ 29 Ηοςνίος με: 

Γειηακεζξίλ,  Χισιππξηθόο κεζύι, Χισιππξηθόο. 
ηιρ ασλαδιέρ και κςδυνιέρ ηυν οπεινών πεπιοσών αναμένεηαι η 
έναπξη ηηρ δεύηεπηρ πηήζηρ ηιρ επόμενερ μέπερ. Θα 
ενημεπυθείηε ζε επόμενο δεληίο. 

 
2.ΦΤΙΙΑ  
Γιαπιζηώζειρ:  Σηηο δεηγκαηνιεςίεο δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε λπκθώλ ηειεπηαίσλ 

ζηαδίσλ,  ιίγεο λέεο ελαπνζέζεηο απγώλ θαη αθκαία.  
Οδηγίερ: 
 

Όπος ςπάπσοςν πποζβολέρ (10 νύμθερ ανά βλαζηό), να γίνει 
ζςνδςαζμένη καηαπολέμηζη με ηην καππόκατα με πποζθήκη 
θεπινού λαδιού ζε δένδπα ποηιζμένα και με ιδιαίηεπη πποζοσή 
ζηιρ θεπμοκπαζίερ. 
 Λα γίνεηαι εναλλαγή ηυν δπαζηικών οςζιών  και να ηηπείηαι 
αςζηηπά ο απιθμόρ ηυν επεμβάζευν ανά καλλιεπγηηική πεπίοδο, 
για κάθε δπαζηική οςζία.                                                 ►  

 



                                                                                                                                                                                 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Αθξηλαζξίλ, Ακπακεθηίλ (δξά θαη ζε 
ειηθησκέλεο λύκθεο Ν5), Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι (δξά ζε απγά 
θαη λύκθεο),  Ικηληαθινπξίλη, Γειηακεζξίλ,  Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα 
ζπθινπζξίλ, Νηηθινπκπελδνπξόλ (δξά ζε απγά θαη λύκθεο),     
Σπηλνζάλη,  Σπηξνηεηξακάη (δξα ζε λύκθεο), Τ-Φινπβαιηλέηη, Φνζκέη, 
Φελνμπθάξκπ (δξά ζε απγά θαη  λύκθεο), Χισιππξηθόο κεζύι.                                                                                                        

 
ΑΥΙΑΓΗΑ - ΚΖΙΗΑ 
1. ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Οδηγίερ: ε οπυπώνερ με πποζβολέρ να ζςνεσιζηεί η πποζηαζία. Ο 

κύθεηαο ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 24ν C αδξαλνπνηείηαη. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.                                                                                                 

 
2. ΒΑΘΣΖΡΗΑΘΟ ΘΑΦΗΚΟ 
Οδηγίερ: Λα γίνονηαι ζςσνόηαηα επιηόπιοι έλεγσοι. Όηαν διαπιζηώνεηε 

πποζβολέρ να λαμβάνονηαι ηα αναθεπόμενα ζε πποηγούμενο 
δεληίο καλλιεπγηηικά μέηπα. 

 
3. ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ-ΚΖΙΗΑ 
Οδηγίερ: Ζ έναπξη ηηρ πηήζηρ αναμένεηαι ηιρ επόμενερ ημέπερ. 

 Θα ενημεπυθείηε ζε επόμενο δεληίο. 
 

ΖΚΔΗΧΔΗ:  Κε βάζη ηον Θαν (ΔΔ)2016/60 έγινε ηποποποίηζη ηηρ 
έγκπιζηρ ηυν ΦΠ με δπαζηική οςζία ηο σλυππςπιθόρ. ε 
ασλαδιέρ απαγοπεύεηαι η σπήζη ηος μεηά ηην άνθηζη.  

 Πποζοσή ζηην ςπολειμμαηική διάπκεια ηος ζκεςάζμαηορ 
πος θα σπηζιμοποιηθεί ζε ππώιμερ ποικιλίερ. Οη κέξεο πνπ 
αλαθέξνληαη δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη ην ρξνληθό 
δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία 
επέκβαζε σο ηελ ζπγθνκηδή. 

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

 Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 
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