
 

 

 

 

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 

Πλεποθοπίερ: Α. Μπαλυμένος                                               39 /9-7-15   
 
ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γιαπιζηώζειρ: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ 

εξπνπζώλ ησλ δύν θνθθνεηδώλ.   
 

Οδεγίερ: ηοςρ οπυπώνερ πος μεηά από έλεγσο διαπιζηώνονηαι πποζβολέρ, 
να γίνει επέμβαζε ζηιρ εξήρ εμεπομενίερ: 
α) Ππώιμερ πεπιοσέρ:  Από 13 έυρ 16 Ιοςλίος 
β) Ότιμερ πεπιοσέρ: Από 17 έυρ 20 Ιοςλίος . 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 
 

 Θεξηλόο πνιηόο, Γειηακεζξίλ, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, Φισξππξηθόο, 
Φισξππξηθόο-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.ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Γιαπιζηώζειρ: Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
Οδεγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν πποζβολέρ, να γίνει ζςνδςαζμένε 

καηαπολέμεζε με ηεν κόκκινε τώπα. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

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

 
3.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίερ: 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Ο θίλδπλνο πξνζβνιώλ είλαη κεγάινο. Nα ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία ζε 
αζπγθόκηζηεο όςηκεο πνηθηιίεο πνξηνθαιηώλ θαη καληαξηλώλ. Οη επεκβάζεηο λα 
επαλαιακβάλνληαη αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπ θ.π πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 
Βιέπε δειηίν 26 /14-5-15. 

 
4.ΚΟΚΚΟ    (Coccus hesperidum) 
Γιαπιζηώζειρ: Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
Οδεγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν  πποζβολέρ να γίνει επέμβαζε ζηιρ 

εμεπομενίερ πος αναθέπονηαι ζηεν κόκκινε τώπα. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Θεξηλόο πνιηόο. 

 
5.ΛΔΚΑΝΙΟ  
Οδεγίερ: ε οπυπώνερ πος ςπάπσοςν  πποζβολέρ να γίνει επέμβαζε ζηιρ 

εμεπομενίερ πος αναθέπονηαι ζηεν κόκκινε τώπα.         
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Θεξηλόο πνιηόο, Γειηακεζξίλ, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, Φισξππξηθόο, 
Φισξππξηθόο-κεζύι.                                             ► 



 
6.ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ - ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ 
Οδεγίερ: Βλέπε δεληίο 35 /23-6-15.                         

 
 
7. ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 
Οδεγίερ: Τπάπσοςν ζποπαδικέρ πποζβολέρ. Δπέμβαζε απαιηείηαι όπος 

ςπάπσοςν πποζβολέρ (ύπαπξε κινεηών μοπθών ζηο 20-30% ηυν 
θύλλυν).  

Φςη/κά 
πποφόνηα: 

 
Βλέπε  δεληίο 35/23-6-15.                                            

 
8. ΑΦΙΓΔ 

 

Γιαπιζηώζειρ: 
 

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη νη αθίδεο είλαη θνξείο ηώζεσλ (Τξηζηέηζα). Υπάξρνπλ 
ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο ζην λέν θύκα βιάζηεζεο, όπσο θαη έληνλε δξάζε 
σθειίκσλ παξαζίησλ θαη αξπαθηηθώλ. 
  

Οδεγίερ: ε οπυπώνερ  πος μεηά από έλεγσο διαπιζηώνονηαι πποζβολέρ, να 
γίνει επέμβαζε, ζςνεκηιμώνηαρ και ηεν δπάζε ηυν υθελίμυν. ηιρ 
μανηαπινιέρ πποκαλείηαι άμεζε δεμιά.  
 

Φςη/κά 
πποφόνηα: 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Αζεηακηπξίλη, Γειηακεζξίλ, Θηακεζνμάκ, 
Λάκληα ζπαινζξίλ,  Νηηκεζνέηη, Πηξηκηθάξκπ, Ππξεζξίλο, {Ππκεηξνδίλ μόνο 
ζηεν ποπηοκαλιά}, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο κεζύι. 
 

 
ΗΜΔΙΧΔΙ: 1.  Να αποθεύγονηαι οι ππολεπηικοί τεκαζμοί και να πποηιμούνηαι 

ζκεςάζμαηα πος δεν δεμιώνοςν ηα υθέλιμα αππακηικά και παπάζιηα, 
πος  βπίζκονηαι ζε δπαζηεπιόηεηα. 
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) 

   
                                                            Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                             
                                                                           Σ. ΣΟΛΗ 


