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ΚΝΛΗΙΗΑ
Η επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο από ηελ αζζέλεηα, μεθηλάεη από ην ζηάδην Γ
( Ρνδ κπνπκπνύθη ) θαη ζπλερίδεηαη ζε όιε ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο, κέρξη ηελ
πηώζε ησλ πεηάισλ.
Βξνρεξόο, ςπρξόο (Σα>5Ο C) θαη λεθνζθεπήο θαηξόο είλαη θαη’ εμνρήλ επλντθόο γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνιύλζεσλ.
Γιαπιζηώζεις: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ αζζέλεηα.
Νδηγίες :
Άμεζος ψεκαζμός ζηις σπερπρώιμες ποικιλίες. Πηις πρώιμες
και όψιμες, να γίνει ψεκαζμός όηαν θηάζοσν ζηο εσαίζθηηο
ζηάδιο Γ.
Ρα δένηρα πρέπει να είναι προζηαηεσμένα από ηην μονίλια,
καθ’ όλη ηη διάρκεια ηης άνθηζης .
Φση/κά
προϊόνηα :

Θηξάκ, Θεηνθαλέηη–κεζύι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν),
Θπξνληηόλ, Ιάπηαλ, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι,
Νηηζηαλόλ, Πξνπηθνλαδόι, Πξνρινξάδ, ππξνληηλίι,
ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν),
Tεκπνπθνλαδόι+Σξηθινμηζηξνκπίλ, Φινπνππξάκ+Σεκπνπθνλαδόι,
{Χαιθνύρν ζθεύαζκα -κόλν κέρξη ην ζηάδην Γ}.

Β.ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ – ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ
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1.ΚΝΛΗΙΗΑ
Νδηγίες:
Η επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο από ηελ αζζέλεηα μεθηλάεη από ην ξνδ
κπνπκπνύθη (ζηάδην Γ) θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ θαη
ζπλεπώο, απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ηα δέλδξα πξέπεη λα είλαη
πξνζηαηεπκέλα.
Άμεζη επέμβαζη ζηις σπερπρώιμες ποικιλίες.
Φση/κά
Ζηξάκ(.όρη ζηελ λεθηαξηληά), Θεηνθαλέηη –κεζύι (1 επέκβαζε αλά
προϊόνηα: θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν), Θηξάκ(.όρη ζηελ λεθηαξηληά), Θπξνληηόλ, Ιάπηαλ,

Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι , Νηηζηαλόλ,
Νηηθελνθνλαδόι-(από ηελ πιήξε άλζεζε BBCH 65 ), Πξνπηθνλαδόι,
Πξνρινξάδ -όρη ζηελ λεθηαξηληά (κέρξη ηελ πηώζε πεηάισλ ζηε ξνδαθηληά),
ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν),
ππξνθνλαδόι(.όρη ζηελ λεθηαξηληά) , Tεκπνπθνλαδόι+Σξηθινμηζηξνκπίλ
Φινπνππξάκ+ Σεκπνπθνλαδόι , {Χαιθνύρν ζθεύαζκα -κόλν κέρξη ην
ζηάδην Γ}.

2.ΔΜΩΑΠΘΝΠ
Νδηγίες:
Η πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί από ηελ έθπηπμε ηνπ αθξαίνπ θπιινθόξνπ
νθζαικνύ θαη κέρξη ηα θύιια λα απνθηήζνπλ ην ηειηθό κέγεζνο είλαη
θξίζηκε γηα ηελ αζζέλεηα. Σα δέλδξα πξέπεη λα είλαη θαιά πξνζηαηεπκέλα
ζ’απηή ηελ πεξίνδν εθόζνλ νη ζεξκνθξαζίεο ππεξβαίλνπλ ηνπο 7Ο C.
Φση/κά
προϊόνηα:
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ:

ΞΟΝΠΝΣΖ

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.
 Ιαηά ηνλ πξώην ςεθαζκό γηα ηελ κνλίιηα, λα πξνηηκάηαη ε
ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο.
 Επεηδή έρνπλ παξαηεξεζεί αλζεθηηθά ζηειέρε ζε δηάθνξεο
θαηεγνξίεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, θαιό είλαη λα
εναλλάζζονηαι ζηε ζεηξά ησλ ςεθαζκώλ, γηα ηελ απνθπγή
δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο.
 Μεηά από βξνρόπησζε ζπληζηάηαη ε επαλάιεςε ηνπ
ςεθαζκνύ.
 Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ.
Όια ηα δειηία καο ηα βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr).
Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ
ΠΡ. ΡΠΝΙΖ

