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   ΑΥΙΑΓΗΑ- ΚΖΙΗΑ  
1.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Γηαπηζηώζεηο : 
 

ε όιεο ηηο πεξηνρέο νη κειηέο θαη αριαδηέο βξίζθνληαη ζε 
βιαζηηθά ζηάδηα επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από θνπδηθιάδην. Ο 
θαηξόο πνπ επηθξαηεί από ρζεο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα   
ζνβαξή κόιπλζε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Πηζαλή εκθάληζε 
θειίδσλ 16 Απξίιε ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο θαη 23 Απξίιε  ζηηο 
όςηκεο νξεηλέο πεξηνρέο.  
 

Οδεγίεο: Δπέκβαζε ζε κειηέο θαη αριαδηέο όισλ ησλ πεξηνρώλ 
ρξεζηκνπνηώληαο ζθεύαζκα θαη κε ζεξαπεπηηθή δξάζε.  
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Α. ΑΥΙΑΓΗΑ:  
1. Πξνζηαηεπηηθή δξάζε:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Μαλθνδέκπ 
(όρη ζε θξπζηάιιη θαη Κόζηα), Μεηηξάκ  (όρη ζε Κόζηα), Νηηζηαλόλ(έρεη θαη 
ζεξαπεπηηθή δξάζε), Νηνληίλ(έρεη θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε εάλ 
εθαξκνζηεί 30-36 ώξεο κεηά ηε κόιπλζε). 
2. Πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε: 
Θεηνθαλέηη-κεζύι {1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν},  
Μπθινκπνπηαλίι, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπϊλθνλαδόι, Σππξνληηλίι, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Τξηθινμηζηξνκπίλ, Τξηθινμηζηξνκπίλ+ 
Κάπηαλ, Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι. 
Β.ΚΖΙΗΑ:  
1. Πξνζηαηεπηηθή δξάζε:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Λακηλαξίλ, 
Μαλθνδέκπ (όρη ζε Golden) , Μεηηξάκ, Νηηζηαλόλ(εηδηθά γηα ην 
θνπδηθιάδην έρεη θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε), Νηνληίλ-έρεη θαη ζεξαπεπηηθή 
δξάζε εάλ εθαξκνζηεί 30-36 ώξεο κεηά ηε κόιπλζε,  Πξνπηλέκπ. 
2. Πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε: 
Θεηνθαλέηη-κεζύι, Κάπηαλ+ Τξηθινμηζηξνκπίλ, Κξεζόμηκ-κεζύι, 
Μπθινκπνπηαλίι, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηθελνθνλαδόι, Ππξηκεζαλίι, 
Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπϊλθνλαδόι, Σππξνθνλαδόι, Σππξνληηλίι, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Τεκπνπθνλαδόι, Τεκπνπθνλαδόι+ 
Τξηθινμηζηξνκπίλ, Τξηθινμηζηξνκπίλ, Φελκπνπθνλαδόι, 
Φνιπέη+Τξηαληηκελόι, Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι. 
 

 



2.ΒΑΘΣΖΡΗΑΘΟ ΘΑΦΗΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: Οη πξνζβνιέο εθέηνο είλαη ειάρηζηεο θαη ζπνξαδηθέο. Οη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ην βαθηήξην. 
 

Οδεγίεο:  
 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

 ηα δέλδξα πνπ εληνπίδνληαη πξνζβνιέο, ηα πξνζβεβιεκέλα 
κέξε λα αθαηξνύληαη άκεζα, κε αξθεηό κέξνο πγηνύο ηζηνύ. Λα 
αθνινπζεί επέκβαζε κε Bacillus subtilis –strain QST 713 ή 
Φνζεηύι αι. 
  ΔΠΗΒΑΙΙΟΛΣΑΗ ζπλερείο επηζθέςεηο ζηα δελδξνθνκεία γηα ηνλ 
έγθαηξν εληνπηζκό ηπρόλ πξνζβνιώλ.   
Σν Ιακηλαξίλ εληζρύεη ηελ αληίζηαζε ηνπ θπηνύ ζην βαθηεξηαθό 
θάςηκν.    
 

 
3. ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ 
Οδεγίεο: Γελ έρεη μεθηλήζεη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ. Θα ελεκεξσζείηε ζε 

επόκελν δειηίν. 
 

  
 
ΖΚΔΗΧΔΗ: 1. ηα κπθεηνθηόλα γηα ην θνπδηθιάδην λα γίλεηαη ελαιιαγή 

ησλ νκάδσλ ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο. 

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

3. ε πεξηπηώζεηο πνπ εληνπίδεηε ύπνπηα ζπκπηώκαηα 
πξνζβνιήο από βαθηεξηαθό θάςηκν, παξαθαινύκε λα καο 
ελεκεξώλεηε άκεζα.  

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

 

Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ Γ/ΛΖ 
 
 

Ζ. ΦΟΤΘΑΡΖ 


