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Γ3 Γ Γ3 Δ Δ2 

BBCH SCALE 9 10 53 54 55 59 

 

 

Γηαπηζηώζεηο:  Οη κνιύλζεηο ηεο λέαο βιάζηεζεο, αξρίδνπλ κε ηελ εκθάληζή ηεο  (βιαζηηθό 
ζηάδην Γ-Γ3 – πξάζηλε θνξπθή) θαη πξνέξρνληαη από αζθνζπόξηα πνπ 
αλαπηύζζνληαη ην ρεηκώλα ζηα πεζκέλα ζην έδαθνο πξνζβεβιεκέλα θύιια. 
Γηα λα βιαζηήζνπλ ηα αζθνζπόξηα πάλσ ζηηο εππαζείο πξάζηλεο 
επηθάλεηεο θαη λα γίλεη κόιπλζε, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε νη επηθάλεηεο 
απηέο λα είλαη βξεγκέλεο.  
 

Οδεγίεο: Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ.   
 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Α. Πξνζηαηεπηηθή δξάζε:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Λακηλαξίλ, 
Μαλθνδέκπ (όρη ζε Golden) , Μεηηξάκ, Νηηζηαλόλ (εηδηθά γηα ην θνπδηθιάδην έρεη 
θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε), Νηνληίλ-έρεη θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε εάλ εθαξκνζηεί 
30-36 ώξεο κεηά ηε κόιπλζε,  Πξνπηλέκπ. 
Β. Πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε: 
Bacillus subtilis strain QST 713,Θεηνθαλέηη-κεζύι, Κάπηαλ+ Τξηθινμηζηξνκπίλ, 
Κξεζόμηκ-κεζύι, Μπθινκπνπηαλίι, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ,  
Νηηζηαλόλ+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+Potassium phosphonates, 
Νηηθελνθνλαδόι, Πελζηνππξάλη, Ππξηκεζαλίι, Nηηζηαλόλ+Ππξηκεζαλίι 
Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπϊλθνλαδόι, Σππξνθνλαδόι, Σππξνληηλίι, Σππξνληηλίι+ 
Τεκπνπθνλαδόι, Τεκπνπθνλαδόι, Τεκπνπθνλαδόι+Τξηθινμηζηξνκπίλ, 
Τξηθινμηζηξνκπίλ, Φελκπνπθνλαδόι, Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι, 
Φινπμαππξνμάλη, Φινπηξηαθόι, Χαιθόο. 
 
                                                                                                                   ► 



-Κελ μεπεξλάηε ηνλ κέγηζην αξηζκό εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν. 
- Λα γίλεηαη ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ(θαη δηαθνξεηηθόο 
ηξόπνο δξάζεο ηεο δ.ν) ζην πξόγξακκα επεκβάζεσλ. 
- Τπάξρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο κε ζεξαπεπηηθή δξάζε νη νπνίεο θαιό 
είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνιεπηηθά πρ Θεηνθαλέηη κεζύι θ.α      
 

 
2.ΑΛΘΟΛΟΚΟ 
Τν έληνκν γελλά ηα απγά ηνπ κέζα ζηα θιεηζηά άλζε θαη ε πξνλύκθε ηξώεη ηνπο ζηήκνλεο θαη 
ηνλ ύπεξν ηνπ άλζνπο. Τν άλζνο δελ αλνίγεη, μεξαίλεηαη θαη παίξλεη ρξώκα θαζηαλό. 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο 

πξνζβνιέο, λα γίλεη ςεθαζκόο σο ην βιαζηηθό ζηάδην Δ2. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Δειηακεζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Χιωξππξηθόο.   

 

 

3.ΚΑΣΟΦΔΗΡΑ 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ παξαηεξνύληαη πξνζβνιέο λα γίλεη επέκβαζε. 

Απαηηείηαη θαιή δηαβξνρή ηεο θόκεο θαη θπξίσο ησλ βιαζηώλ θαη ηεο 
βάζεο ηνπ θνξκνύ.        

Φπη/θά 
πξντόληα: Κινζηαληληίλ, Σπηξνηεηξακάη, Χιωξππξηθόο. Θεξηλά ιάδηα, 
 
4. ΣΔΣΡΑΛΤΥΟΗ 
Οδεγίεο: 
 
 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

ε νπσξώλεο πνπ ππήξραλ πέξπζη ζνβαξέο πξνζβνιέο (1000 απγά ζε 
βιαζηό θαξπνθόξνπ μύινπ ελόο κέηξνπ), κπνξεί λα γίλεη άκεζα 
επέκβαζε σο εμήο:  
 α) ζηα βιαζηηθά ζηάδηα Δ-Δ2 κε Δμηζηαδόμ, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε 
επέκβαζε κε Θινθεληεδίλ. 

ή 
β) ζηελ πιήξε πηώζε ησλ πεηάισλ κε: Ακπακεθηίλ, 
Αθξηλαζξίλ+Ακπακεθηίλ, Ακπακεθηίλ+Υινξαληξαληιηπξόι, Δηνμαδόι, 
Κηικπεκεθηίλ πθινπκεηνθέλ, εθόζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί θακία 
επέκβαζε από ηηο πξνεγνύκελεο. 
 

ΖΚΔΗΧΔΗ: 1.Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηελ εηηθέηα ηωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ. 
2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 
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