
 

 

 
Πιεξνθνξίεο: A. Κπαισκέλνπ                                                   30/ 03-06-13 
   

ΑΚΠΔΙΗ  
1.ΔΤΓΔΚΗΓΑ 

 

 

2. ΦΔΤΓΟΘΟΘΘΟ 
Οδεγίεο: Διέγμηε ηα ακπέιηα κε κεγάιε πξνζνρή, θπξίσο θάησ από ηα 

ξπηηδώκαηα, θαη ζε πξέκλα πνπ θπθινθνξνύλ κπξκήγθηα. ε 
ακπειώλεο πνπ πέξζη ππήξραλ πξνζβνιέο θαη δελ έγηλε ζσζηή 
θαηαπνιέκεζε, ζα ππάξρνπλ θαη θέηνο. 
Όπνπ δηαπηζηώλεηε ηελ ύπαξμε ηνπ εληόκνπ, λα γίλεη επηκειεκέλνο 
ςεθαζκόο από 7 σο 12 Ηνπλίνπ.  Σν ςεθαζηηθό πγξό λα πεξλάεη κέζα 
ζηα ξπηηδώκαηα. Όπνπ είλαη εθηθηό, έλα μεθινύδηζκα ηνπ θνξκνύ 
βνεζά ζηελ θαιύηεξε θαηαπνιέκεζε. 
                        

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο – κεζύι                                    ► 

Γηαπηζηώζεηο: Ζ 2ε πηήζε ηνπ εληόκνπ μεθίλεζε ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο 
πεξηνρέο.   
                                            

Οδεγίεο: Δπέκβαζε ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, επηιέγνληαο έλαλ από ηνπο 
παξαθάησ ηξόπνπο:  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Α. Άκεζα κε Φελνμηθάξκπ .  
Β. Κέρξη ηηο 7 Ηνπλίνπ κε ξπζκηζηέο αλάπηπμεο εληόκσλ: 
Μεζνμπθελνδάηλη, Τεκπνπθελνδάηλη, Χινξαληξαληιηπξόι. 
Γ. Από 7 κέρξη 12 Ηνπλίνπ κε: 
 Βάθηιιν Θνπξηγγίαο κε πξνζζήθε 1% δάραξεο θαη επαλάιεςε κεηά από 10-
12 κέξεο, Άιθα-Σππεξκεζξίλ, Γειηακεζξίλ, Δζθελβαιεξέηη, Δηνθελπξόμ, 
Δκακεθηίλ-κπελδνέηη, Ιληνμαθάξκπ, Λάκδα-Σπαινζξίλ, Μπέηα -Σπθινπζξίλ,  
Ππξεζξίλο, Σπηλνζάλη, Σππεξκεζξίλ, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο - κεζύι. 
Σν ςεθαζηηθό πγξό λα θαηεπζύλεηαη ζηα ζηαθύιηα θαη λα 
δηαζπείξεηαη ζην ζύλνιν ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Κηα ειαθξηά 
απνθύιισζε είλαη ρξήζηκε. Ζ εθαξκνγή ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ λα 
είλαη ακθίπιεπξε. Ζ ηαρύηεηα ησλ ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ λα 
είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαιή δηαζπνξά ηνπ ςεθαζηηθνύ 
πγξνύ. 
Γηα ηηο όςηκεο πεξηνρέο ζα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν δειηίν. 



 

 
3. ΧΗΓΗΟ 
Οδεγίεο: Λα ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία. Οη επεκβάζεηο λα επαλαιακβάλνληαη 

αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα δξάζεο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ 
ζθεπαζκάησλ.  
     

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Α. Κε πξνιεπηηθή ή θπξίσο πξνιεπηηθή δξάζε: Αδνμπζηξνκπίλ, 
Γηηηαλζξαθηθό Κάιην, Σθόλε ζεηαθηνύ ή βξέμηκν ζεηάθη, (βνεζά θαη ζηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ αθάξεσλ), Θείν + Ομπρισξηνύρνο ραιθόο,   
Μεπηπιληηλνθάπ,  Πξνθνπηλαδίλη. 
Β. Κε πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε:       
Αδνμπζηξνκπίλ+Φνιπέη,Κπλνμηθέλ, Μπθινκπνπηαλίι, Μεηξαθελόλ,  
Μπνππηξηκέηη, Νηηκεζνκόξθ+ Ππξαθινζηξνκπίλ, Πελθνλαδόι, Πξνπηλέκπ+ 
Τξηαληηκελόι, Σπηξνμακίλ, Σππξνθνλαδόι,Σπθινπθελακίλη+Νηηθελνθνλαδόι, 
Τεκπνπθνλαδόι, Τξηαληηκελόι, Τξηθινμηζηξνκπίλ, Φελκπνπθνλαδόι, 
Φνιπέη+Τξηαληηκελόι, Ampelomyces quisqualis (ΑQ 10) παξάζηην ηνπ 
σίδηνπ, ζε ρακειέο δόζεηο έρεη πξνιεπηηθή δξάζε θαη ζε πςειέο δόζεηο 
ζεξαπεπηηθή δξάζε. 

 Οη επεκβάζεηο κε θάζε δξαζηηθή νπζία αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, λα 
κελ ππεξβαίλνπλ ηηο αλαγξαθόκελεο ζηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. 

 Να γίλεηαη ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ζην πξόγξακκα ησλ 
επεκβάζεσλ γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία αλζεθηηθόηεηαο. 

 Οη παξεκπνδηζηέο βηνζύλζεζεο εξγνζηεξόιεο, λα κελ ελαιιάζζνληαη 
κεηαμύ ηνπο θαη  νη επεκβάζεηο κε ηα αλσηέξσ λα κελ ππεξβαίλνπλ 
ηηο (2) αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 Να γίλεηαη θαιή θάιπςε όισλ ησλ επαίζζεησλ νξγάλσλ ηνπ 
ακπειηνύ. Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ώξεο.  

                                                                         
4. ΠΔΡΟΛΟΠΟΡΟ 
Οδεγίεο: Οη ρζεζηλέο θαηξηθέο ζπλζήθεο  ήηαλ επλντθέο γηα κόιπλζε ζε όιεο 

ηηο πεξηνρέο. Πηζαλή εκθάληζε θειίδσλ πεξνλνζπόξνπ ζην 
πελζήκεξν. Λα γίλεη επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε δειηίν 26/13-5-13. 

 

5. ΥΑΙΑΕΗ 
Οδεγίεο:    
 

Κεηά από ραιαδόπησζε θαη κέζα ζην πξώην 24σξν, λα 
επεκβαίλεηε κε ραιθνύρν ζθεύαζκα. Πξνζνρή ζηηο 
θπηνηνμηθόηεηεο. 

ΖΚΔΗΧΔΗ: 
1. Λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα. Έλα ζθεύαζκα 

ζεσξείηαη εγθεθξηκέλν όηαλ ε θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ. 

2. Κελ ππεξβαίλεηε ηηο αλαγξαθόκελεο δόζεηο ησλ ζθεπαζκάησλ. 
3. Κελ αλακηγλύεηε πεξηζζόηεξα από δύν ζθεπάζκαηα ζην ίδην ςεθαζηηθό 

δηάιπκα. 
4. Οη άθαηξεο θαη ρσξίο ιόγν επεκβάζεηο, επηβαξύλνπλ νηθνλνκηθά  θαη δεκηώλνπλ 

ην πεξηβάιινλ. 
5. Λα δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνηόλησλ.  
6. Όια ηα δειηία καο ηα βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

     Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ  ΓΗΔΤΘΤΛΖ                                                                                                                                                                    
ΖΙΗΑ ΦΟΤΘΑΡΖ 


