
 

 

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                                     46 /1-9-16   
 
ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ εξπνπζώλ 

ησλ δύν θνθθνεηδώλ.   
Οδεγίεο: ηνπο νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, λα 

γίλεη επέκβαζε ζηηο εμήο εκεξνκελίεο: 
α) Πξώηκεο πεξηνρέο:  Από 1 έσο 4 επηέκβξε. 
β) Όςηκεο πεξηνρέο: Από 5 σο 9 επηέκβξε. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 Θεξηλόο πνιηόο, Γειηακεζξίλ,  Σπηξνηεηξακάη, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-
κεζύι. Ο ζεξηλόο πνιηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζθέηνο, ή ζε ζπλδπαζκό κε 
έλα από ηα ππόινηπα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. Απηήλ ηελ επνρή ιόγσ 
ζπλύπαξμεο όισλ ησλ βηνινγηθώλ ζηαδίσλ ησλ θνθθνεηδώλ πξνηείλεηαη ν 
ζπλδπαζκόο. 
Τα δέληξα πνπ ζα ςεθαζηνύλ κε ζθέην ζεξηλό πνιηό πξέπεη λα είλαη ζε θαιή 
ζξεπηηθή θαηάζηαζε, πνηηζκέλα θαη ε επέκβαζε λα γίλεη πξσηλέο ώξεο ή αξγά ην 
απόγεπκα. 

 
2.ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Οη εθθνιάςεηο  είλαη ζε εμέιημε. Υπάξρνπλ πξνζβνιέο θαη ζε θάπνηνπο νπσξώλεο 
ζνβαξέο.                                                          

Οδεγίεο: ηνπο νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο λα γίλεη θαηαπνιέκεζε από 
1 σο 4 επηέκβξε άζρεηα κε ηελ πξσηκόηεηα ηεο πεξηνρήο.  
Ο ςεθαζκόο πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλνο, κε έκθαζε ζην εζσηεξηθό 
ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 Θεξηλόο πνιηόο, Σπηξνηεηξακάη, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι .                                                                                      

 

3. ΙΔΡΤΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ  
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, λα γίλεη έιεγρνο γηα ηελ 

παξνπζία ηνπ σθέιηκνπ αξπαθηηθνύ, ην νπνίν εθόζνλ ππάξρεη, ζα 
ειέγμεη ηνπο πιεζπζκνύο ηεο Ιζέξπαο.  Όπνπ απαηηείηαη επέκβαζε, 
απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
θόθθηλε ςώξα.         

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Ιζέξπα:  Θεξηλόο πνιηόο, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι. 
                                

 
4.ΚΟΚΚΟ    (Coccus hesperidum) 
Γηαπηζηώζεηο: Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Οη πξνζβνιέο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά.                                                        
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ  πξνζβνιέο λα γίλεη επέκβαζε ζηηο 

εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θόθθηλε ςώξα. ► 



Απαηηείηαη πξνζνρή επεηδή νη λύκθεο ηνπ Pulvinaria Floccifera 
δύζθνια δηαθξίλνληαη από ηνλ θόθθν θαη ε όπνηα επέκβαζε απηήλ ηελ 
επνρή είλαη ρσξίο απόηέιεζκα. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Θεξηλόο πνιηόο, Σπηξνηεηξακάη. 
 

 
5.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίεο: 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Ο θίλδπλνο πξνζβνιώλ είλαη κεγάινο. Nα ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία ζε 
αζπγθόκηζηεο όςηκεο πνηθηιίεο πνξηνθαιηώλ θαη καληαξηληώλ.  
Βιέπε δειηίν 22 /5-5-16. 

 
6.ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 
Γηαπηζηώζεηο: Τπάξρνπλ ζνβαξέο πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο νπσξώλεο θαη νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο επλννύλ ηνπο ηεηξαλύρνπο. 
Οδεγίεο: Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηνπο νπσξώλεο. Δπέκβαζε ρξεηάδεηαη  ζε 

νπσξώλεο πνπ δηαπηζηώλεηε θηλεηέο κνξθέο ζην 20-30% ησλ θύιισλ 
ή 3 θηλεηέο κνξθέο αλά θύιιν λέαο βιάζηεζεο.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Ακπακεθηίλ, Αζεθνπηλνζύι, Δμηζηαδόμ, Δηνμαδόι, 
Μηικπεκεθηίλ (ζε πνξηνθαιηά θαη Μαληαξηληά), Μπηθελαδέηη,  Σπηξνληηθινθέλ, 
Τεκπνπθελππξάλη,  Φελπηξνμηκέηη, Θεξηλά ιάδηα. 

 
7. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΧΗ ΣΗ 
ΛΔΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ (Aceria Sheldoni) 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο λα γίλεη θαηαπνιέκεζε.  
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Θεξηλόο πνιηόο, Ακπακεθηίλ (γηα ην παξακνξθσηηθό άθαξη). 
 

 
8. ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ  
Γηαπηζηώζεηο: 
Οδεγίεο: 

Σν έληνκν βξίζθεηαη ζε έληνλε δξαζηεξηόηεηα. Σα λεαξά δέλδξα, 
θπηώξηα θαη εκβόιηα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα κε επαλάιεςε 
ησλ επεκβάζεσλ αλάινγα κε ην ΦΠ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 
Γειηίν 31/8-6-16 .   

 
9. ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ 
Οδεγίεο: Ιζρύνπλ ηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην 31/8-6-16  

δειηίν. ε πεξηπηώζεηο πνπ έρεηε πξνζβνιή, κπνξείηε λα ζηέιλεηε 
δείγκαηα ζηελ ππεξεζία καο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παξαζηηηζκνύ.                       

 
10. ΑΦΙΓΔ 
Οδεγίεο: αο ππελζπκίδνπκε όηη νη αθίδεο είλαη θνξείο ηώζεσλ (Σξηζηέηζα).ε 

νπσξώλεο  πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, λα γίλεη 
επέκβαζε.   

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Αζεηακηπξίλη, Γειηακεζξίλ, Θηακεζνμάκ, 
Λάκληα ζπαινζξίλ,  Νηηκεζνέηη, Πηξηκηθάξκπ, Ππξεζξίλο, {Ππκεηξνδίλ κόλν 
ζηελ πνξηνθαιηά}, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο κεζύι. 

ΗΜΔΙΧΔΙ: 1.  Σαο ζπκίδνπκε όηη ε επέκβαζε ηεο Άλνημεο (πξηλ ην θιείζηκν ηνπ θάιπθα), 
είλαη ε θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ςεπδόθνθθν.  
2. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
3. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

                                                            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                             
                                                                           Σ. ΣΟΛΗ                                                     


