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Γ 
Οοδ θορσθή 

Γ 
Ιεσθή θορσθή 

Δ 
Νη ζηήκολες 

δηαθρίλοληαη 

Ε 
Άλζε αλοητηά 

Ζ 
Ξηώζε ηφλ πεηάιφλ 

 
 
1. ΘΝΟΛΔΝ 
Η αζζέλεηα πξνζβάιεη όια ηα ππξελόθαξπα. Σηε βεξηθνθηά πην ζεκαληηθή είλαη 

ε πξνζβνιή ηωλ νθζαικώλ, ηωλ θύιιωλ θαη ηωλ θαξπώλ. 
Γηαπηζηώζεης: Οη ζεξκνθξαζίεο θαη νη πγξαζίεο επλννύλ ηελ αζζέλεηα. 
  Πσκπηώκαηα: Ο κύθεηαο πξνθαιεί αξρηθά θόθθηλεο θειίδεο ζηα θύιια, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα γίλνληαη θαζηαλέο θαη μεξαίλνληαη ζην θέληξν. Οη λεθξνί ηζηνί 
πέθηνπλ, νπόηε ζρεκαηίδνληαη νπέο, «ηξύπεο από ζθάγηα». Παξόκνηεο 
θειίδεο (ζπρλά βπζηζκέλεο) εκθαλίδνληαη ζηνπο θαξπνύο, νη νπνίεο θαη 
εμειίζζνληαη ζε θαζηαλά δεξκαηώδε ιέπηα.  
Πνιιέο θνξέο πάλω ζηηο θειίδεο εκθαλίδεηαη έθθξηζε θόκενο.             

Νδεγίες: Λα γίλεη προιεπηηθή επέκβαζε ζηελ πηώζε ηφλ πεηάιφλ. 

Φση/ηηθά 
προχόληα: 

Θηξάκ, Κάπηαλ, Νηηζηαλόλ.                                        

2. ΚΝΛΗΙΗΑ 
Γηαπηζηώζεης: Οη ππεξπξώηκεο θαη πξώηκεο πνηθηιίεο βξίζθνληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα 

επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 
Σαο ππελζπκίδνπκε όηη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο ηα δέλδξα 
πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα γηα ηελ κνλίιηα. 
 

Φση/θά  
 προχόληα: 

Βιέπε δειηίο 5/ 4-2-14. 
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Β.ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ - ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ 
1.ΚΝΛΗΙΗΑ - EΜΩΑΠΘΝΠ 

Νδεγίες- 
Φση/θά 
προχόληα: 

 
Βιέπε δειηίο 5/ 4-2-14. 

 
2.ΩΗΓΗΝ 
Ο κύθεηαο πξνζβάιιεη θύιια βιαζηνύο θαη θαξπνύο ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο 
αλάπηπμήο ηνπο. Η αζζέλεηα είλαη πην ζπρλή ζε ππθλνύο νπωξώλεο εππαζώλ 
πνηθηιηώλ θαη ζε θπηώξηα. Ρο τροληθό δηάζηεκα ποσ κεζοιαβεί από ηο 
ηέιος ηες πηώζες ηφλ πεηάιφλ κέτρη λα αρτίζεη ε ζθιήρσλζε ηοσ 
πσρήλα, είλαη θαζορηζηηθό γηα ηελ αζζέλεηα. 
 

Γηαπηζηώζεης: 
Νδεγίες: 

Νη σπερπρώηκες ποηθηιίες βρίζθοληαη ζε ζηάδηο εσαίζζεηο ζηελ 
αζζέλεηα. Νη θαηρηθές ζσλζήθες δελ εσλοούλ ηολ κύθεηα. Λα 
κελ γίλεη επέκβαζε. Θα ελεκερφζείηε ζε επόκελο δειηίο. 
 

 
Γ. ΘΔΟΑΠΗΑ - ΒΠΠΗΛΗΑ 
ΚΝΛΗΙΗΑ - ΘΝΟΛΔΝ 

Νδεγίες: Πε θηήκαηα ποσ δελ έγηλε θζηλοπφρηλή επέκβαζε κε ταιθούτο 
ζθεύαζκα, ζσληζηάηαη υεθαζκός κέτρη ηο ζηάδηο Γ (τρήζε 
εγθεθρηκέλοσ γηα ηελ θαιιηέργεηα ταιθούτοσ ζθεσάζκαηος) γηα 
προζηαζία από ηης παραπάλφ αζζέλεηες. 

 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ. 
Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr). 
 

 
Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 
 

H. ΦΝΠΘΑΟΖΠ 
 


