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ΑΜΠΕΛΙ  
1.ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α 

2. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ 
∆ιαπιστώσεις-
Οδηγίες: 

 Οι χθεσινές καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, υγρασία) µπορεί να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα σε όλες τις περιοχές. Άµεση επέµβαση 
µε την λήψη του δελτίου. Σας θυµίζουµε ότι  οι συχνοί  συστηµατικοί 
έλεγχοι των αµπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισµό προσβολών, είναι 
επιβεβληµένοι.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Βλέπε δελτίο 17/17-4-15. 
 

 
 
3. ΩΙ∆ΙΟ 
Οδηγίες: Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές. Να συνεχιστεί η 

προστασία. Οι επεµβάσεις να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε την διάρκεια 
δράσης των χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων. Οι επέµβαση να είναι 
σχολαστική και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αµπελώνες µε ιστορικό 
προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες. 
     

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Βλέπε δελτίο 14/7-4-15.                                         ► 
                                                                         

 
 

∆ιαπιστώσεις: Η 2η πτήση του εντόµου βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές µε 
αραιές συλλήψεις.   
                                            

Οδηγίες: Ανάγκη προστασίας έχουν οι επιτραπέζιες ποικιλίες. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι στις όψιµες περιοχές και σε ποικιλίες οινοποιήσιµες δεν 
απαιτείται επέµβαση παρά µόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις που 
υπάρχει δεδοµένο προσβολών  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Βάκιλλο Θουριγγίας µε προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη µετά από 10-12 
µέρες, Άλφα-Συπερµεθρίν, ∆ελταµεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, 
Εµαµεκτίν-µπενζοέιτ, Ιντοξακάρµπ, Λάµντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν,  
Πυρεθρίνς, Σπινοσάντ, Συπερµεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - µεθύλ. 
Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να 
διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά 
αποφύλλωση είναι χρήσιµη. Η εφαρµογή του ψεκαστικού υγρού να 
είναι αµφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών µηχανηµάτων να 
είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού 
υγρού. 
 



 
 
4. ΧΑΛΑΖΙ 
Οδηγίες:    
 

Μετά από χαλαζόπτωση και µέσα στο πρώτο 24ωρο, να 
επεµβαίνετε µε χαλκούχο σκεύασµα. Προσοχή στις 
φυτοτοξικότητες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόµενες δόσεις των 
σκευασµάτων. 

2. Μην αναµιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσµατα στο ίδιο 
ψεκαστικό διάλυµα. 

3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεµβάσεις, επιβαρύνουν 
οικονοµικά και ζηµιώνουν το περιβάλλον. 

4. Να διαβάζετε και να εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης 
που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών 
προιόντων.  

5. Όλα τα δελτία µας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο 
(www.minagric.gr) 

 
 
      
                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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