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ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
1.ΕΡΙΧΔΗ ΑΛΕΤΡΧΔΗ
Δηαπηζηώζεηο: Τν έληνκν βξίζθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηα. Από δείγκαηα πνπ εμεηάζακε
δηαπηζηώζακε παξαζηηηζκό από ην ωθέιηκν ζε επίπεδα κεγαιύηεξα ηνπ
70%.
Οδεγίεο:

Μελ θάλεηε άζθνπεο επεκβάζεηο. Σν έληνκν κπνξεί λα ειεγρζεί από
ην παξάζηηό ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εληνπίδεηε έληνλεο
πξνζβνιέο, κπνξείηε λα πξνζθνκίδεηε δείγκαηα ζηελ ππεξεζία καο
γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παξαζηηηζκνύ.

2.ΜΤΓΑ ΜΕΟΓΕΙΟΤ
Οδεγίεο:
Επεηδή νη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη απμεκέλνη, απαηηείηαη ηα
όςηκα πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα πνπ δελ έρνπλ ζπγθνκηζζεί, λα
είλαη πξνζηαηεπκέλα.
Φπη/θά
πξντόληα:

Γειηακεζξίλ, Φνζκέη γηα πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα θαη ηα βηνινγηθά
ζθεπάζκαηα κε βάζε δωληαλά ζπόξηα ηνπ κύθεηα Bauveria basiana κόλν
ζηε καληαξηληά.

3. ΣΕΣΡΑΝΤΥΟΙ
Οδεγίεο:
Τπάξρνπλ πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο νπσξώλεο. Υξεηάδνληαη ζπρλνί θαη
πξνζεθηηθνί έιεγρνη. Επέκβαζε απαηηείηαη όπνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο
δειαδή 3 θηλεηέο κνξθέο αλά θύιιν λέαο βιάζηεζεο ή θηλεηέο
κνξθέο ζην 20-30% ησλ θύιισλ.
Φπη/θά
πξντόληα:
Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.
4. ΑΦΙΔΕ
Δηαπηζηώζεηο:

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη νη αθίδεο είλαη θνξείο ηώζεωλ (Τξηζηέηζα). ►

Οδεγίεο:

ε νπσξώλεο πνπ εληνπίδεηε πξνζβνιέο ηδηαίηεξα ζην Ν. Αξγνιίδαο,
λα γίλεηαη άκεζα επέκβαζε.

Φπη/θά
πξντόληα:

Άιαηα ιηπαξώλ νμέωλ, Θεξηλά ιάδηα, Αζεηακηπξίλη, Γειηακεζξίλ, Θηακεζνμάκ,
Νηηκεζνέηη, Πηξηκηθάξκπ, Ππξεζξίλο, {Ππκεηξνδίλ κόλν ζηελ πνξηνθαιηά},
Τα- Φινπβαιηλέηη, Χιωξππξηθόο, Χιωξππξηθόο κεζύι.

ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΔΙΑ - ΟΡΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΥΕ
1.ΚΑΡΠΟΚΑΦΑ
Δηαπηζηώζεηο: H πηήζε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε πψεινύο
πιεζπζκνύο.
Οδεγίεο:
Φπηνπξ/θά
πξντόληα:

Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ ζηηο κειηέο θαη αριαδηέο
ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ κε:
Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεωλ) -3 κέξεο, Γειηακεζξίλ
-7 κέξεο ,(Δκακεθηίλ κπελδνέηη-κόλν ζηε κειηά -3 κέξεο),(Δηνθελπξόμκόλν ζηε κειηά -7 κέξεο), Θηαθινπξίλη -14 κέξεο, Ιληνμαθάξκπ -10
κέξεο, Μπέηα ζπθινπζξίλ -7 κέξεο, Σπηλνζάλη -14 κέξεο, Σπθινπζξίλ
-7 κέξεο, Φνζκέη -28 κέξεο, Χιωξππξηθόο -30 κέξεο, Χιωξππξηθόο
κεζύι -21 κέξεο.
ΠΡΟΟΥΗ ΣΗΝ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΝ ΚΕΤΑΜΑΣΧΝ
ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΑΥΛΑΔΙΑ.

2. ΜΤΓΑ ΜΕΟΓΕΙΟΤ
Δηαπηζηώζεηο: Οη πιεζπζκνί είλαη πψεινί θαη ν θίλδπλνο πξνζβνιώλ κεγάινο.
Οδεγίεο:

Φπηνπξ/θά
πξντόληα:
ΗΜΕΙΧΕΙ

Άκεζε έλαξμε επεκβάζεσλ κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ ζηηο πνηθηιίεο
κειηάο Γθόιληελ θαη Σδνλαγθόιλη πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηηο
πξνζβνιέο. Η πξνζηαζία λα ζπλερηζηεί σο ηελ ζπγθνκηδή.
Να ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία ζηα αριάδηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ.

Γειηακεζξίλ.

1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ.
2. Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν
(www.minagric.gr)
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