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ΚΖΙIA-ΑΥΙΑΓΗΑ – ΘΤΓΧΛΗΑ (ΟΡΔΗΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 
1. ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Ξεθίλεζε ε πηήζε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ εληόκνπ θαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

Σηηο πεδηλέο πεξηνρέο βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε ρακειέο ζπιιήςεηο. 
 

Οδεγίεο- 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

ε κειηέο θαη αριαδηέο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ κπνξείηε λα επέκβεηε 
επηιέγνληαο έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

1. Κέρξη  9 Ηνπιίνπ κε: Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι,Φελνμπθάξκπ, 
Χινξαληξαληιηπξόι. 
2. Από 10 κέρξη ηηο 13 Ηνπιίνπ κε:  
 Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ δηαιύκαηνο 6-8  θαη 
επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο Μεζνμπθελνδάηλη, Νηηθινπκπελδνπξόλ. 
3.Από 14 σο 17 Ηνπιίνπ κε: 
Δειηακεζξίλ,(Εκακεθηίλ κπελδνέηη, Εηνθελπξόμ-κόλν ζηε κειηά), 
Θηαθινπξίλη, Ιληνμαθάξκπ, Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, 
Σπηλνζάλη, Τ-Φινπβαιηλέηη, Φνζκέη, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο κεζύι. 

 
ηηο θπδσληέο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ κπνξείηε λα επέκβεηε σο εμήο: 

1. Από 10 κέρξη ηηο 13 Ηνπιίνπ κε:  
 Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ δηαιύκαηνο 6-8  θαη 
επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο. 
2.Από  14 σο 17 Κάε κε: 

Δειηακεζξίλ,  Χισξππξηθόο, Χισιππξηθόο κεζύι. 
 
ηηο νπσξώλεο ησλ πξώηκσλ πεξηνρώλ λα γίλεη επαλάιεςε ηεο 
επέκβαζεο άκεζα. 

 
2. ΛΑΡΘΖ - ΔΗΑ 
  
Οδεγίεο:  Λα γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ θαξπόθαςα. 

 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Λάξθε:Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι, Θηαθινπξίλη, Μεζνμπθελνδάηλη, 
Μπέηα ζπθινπζξίλ,  Νηηθινπκπελδνπξόλ, Σπηλνζάλη,  Τ-θινπβαιηλέηη, 
Φελνμηθάξκπ,  Φνζκέη, Χινξαληξαληιηπξόι, Χισξππξηθόο. 
έζηα: Χισξππξηθόο. 

 

 

3.ΘΟΘΘΗΛΟ ΣΔΣΡΑΛΤΥΟ 
Οδεγίεο:  Οη επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηνπο ηεηξαλύρνπο. 

Διέγρεηε ηνπο νπσξώλεο. Από 20 ζπγθεθξηκέλα δέλδξα ζπιιέγεηε 5 
θύιια θαη εθόζνλ βξείηε πάλσ από 10 αθάξεα / θύιιν ηόηε 
ρξεηάδεηαη επέκβαζε.                                                                                 
                                                                          ► 



 

 

 
Φπη/θά 
Πξντόληα: 

  Θεξηλά ιάδηα, Ακπακεθηίλ(2) , Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι(1-2), 
Αζεθνπηλαζίι(1), Εηνμαδόι(1),  Μηικπεκεθηίλ (2)Μπηθελαδέηη (1) 
Σπηξνληηθινθέλ (1) Τεκπνπθελππξάλη(1) 
 

ΠΡΟΟΥΖ Ο αξηζκόο δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ 
αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο κελ 
ππεξβαίλεηαη ηηο δνζνινγίεο θαη ηνλ κέγηζην αξηζκό εθαξκνγώλ.  
Η ζπρλή ρξήζε ππξεζξηλώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε άιισλ ερζξώλ εληείλεη ηηο 
πξνζβνιέο (αύμεζε ζηε γνληκόηεηα ησλ ηεηξαλύρσλ)  

 

4. ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζηώλεηε ελεξγέο θειίδεο ηνπ κύθεηα, λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία.  Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηνλ κύθεηα.                                                                      
ΖΚΔΗΧΔΗ:  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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