
 

 

Πιεξνθνξίεο: Α. Κπαισκέλνπ                                               26 /13-5-13                  
 

Α.ΒΔΡΗΘΟΘΗΑ-ΡΟΓΑΘΗΛΗΑ-ΛΔΘΣΑΡΗΛΗΑ-ΓΑΚΑΘΖΛΗΑ 
1.ΑΛΑΡΗΑ 
Γηαπηζηώζεηο
Οδεγίεο: 

Σπλερίδεηαη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ κε πςεινύο πιεζπζκνύο.  
ηνπο νπσξώλεο ησλ παξαπάλσ ππξελνθάξπσλ λα γίλεη επέκβαζε 
από 19 σο 23 Κάε . 
 

Φπη/θά  
πξντόληα: 

1.Βεξηθνθηά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα),{ Γειηακεζξίλ, 
Μπέηα ζπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη 7 εκέξεο },{Ιληνμαθάξκπ 10 εκέξεο }, 
{Χινξαληξαληιηπξόι 14 εκέξεο}. 
2.Ρνδαθηληά:Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), {Γειηακεζξίλ, 
Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Μπέηα-ζπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Σπθινπζξίλ 7 κέξεο }, 
{Ιληνμαθάξκπ 10 κέξεο }, { Χινξαληξαληιηπξόι 14 κέξεο },{Χισξππξηθόο 
κεζύι  21 εκέξεο }, {Χισξππξηθόο  20 θαη 30 κέξεο αλάινγα κε ην 
ζθεύαζκα}, {Νηηθινπκπελδνπξόλ, 30 κέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή},  
{Τα-Φινπβαιηλέηη 56  εκέξεο }. 
3.Λεθηαξηληά:Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ Μπελδνέηη, Ιληνμαθάξκπ, Μπέηα-
ζπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Σπθινπζξίλ, Χινξαληξαληιηπξόι, Χισξππξηθόο, 
Χισξππξηθόο κεζύι.  
4.Γακαζθεληά: Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (βηνινγηθό ζθεύαζκα), Γειηακεζξίλ, 
Μπέηα ζπθινπζξίλ, Χινξαληξαληιηπξόι, Χισξππξηθόο . 

ΠΡΟΟΥΖ: ηηο  πνηθηιίεο πνπ πιεζηάδνπλ ζηε ζπγθνκηδή  λα δνζεί κεγάιε 
πξνζνρή ζηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί. 
  
 

Β.ΑΚΠΔΙΗ  
1.ΠΔΡΟΛΟΠΟΡΟ 
Γηαπηζηώζεηο: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ δεκηνύξγεζαλ ζπλζήθεο 

κόιπλζεο . 
Οδεγίεο: Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ ζηνπο ακπειώλεο όισλ 

ησλ πεξηνρώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζθεύαζκα θαη κε ζεξαπεπηηθή 
δξάζε.                                     

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Αδνμπζηξνκπίλ+Φνιπέη, Μαλέκπ, Μαλθνδέκπ, Μαλθνδέκπ +Ενμακίλη, 
Μαληηπξνπακίλη, Μαληηπξνπακίλη+Μαλθνδέκπ, Μπελαιαμύι+Μαλθνδέκπ, 
Μπελαιαμύι-κ+Μαλθνδέκπ, Μπελαιαμύι+Χαιθόο, Μεηαιαμύι-κ+Χαιθόο, 
Μεηαιαμύι-κ+Μαλθνδέκπ, Μεηαιαμύι+Χαιθόο, Μεηηξάκ, 
Μπεληζηαβαιηθάξκπ-ηζνπξνπύι+Μαλθνδέκπ, Νηηζηαλόλ, ► 



 

Νηηκεζνκόξθ+Χαιθόο, Νηηκεζνκόξθ+Νηηζηαλόλ, Νηηκεζνκόξθ+Φνιπέη, 
Πξνπηλέκπ, Πξνπηλέκπ+Τξηαληηκελόι, Νηηκεζνκόξθ+Ππξαθινζηξνκπίλ, 
Σπκνμαλίι+Χαιθόο, Σπκνμαλίι+Μαλέκπ, Σπκνμαλίι+Φνζεηύι–
αι+Μαλθνδέκπ, Σπκνμαλίι+Μαλθνδέκπ, Σπκνμαλίι+Φακνμαληόλ, 
Σπκνμαλίι+Χαιθόο, Φακνμαληόλ+Μαλθνδέκπ, Φελακηληόλ+Φνζεηύι-αι, 
Φινπνπηθνιίλη+Φνζεηύι-αι, Φνιπέη, Φνιπέη+Μεηαιαμύι, 
Φνιπέη+Τξηαληηκελόι, Φνιπέη+Φνζεηύι–αι, Φνζεηύι–αι, Φνζεηύι–
αι+Μαλθνδέκπ, Χαιθόο, Χαιθόο+Θείν, Χαιθόο+Μαλθνδέκπ, 
Χαιθόο+Φνζεηύι–αι, Χαιθόο+ Φνιπέη . 

 

Γ. ΚΖΙΗΑ ΑΥΙΑΓΗΑ 
1. ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Οδεγίεο: Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ ζε αριαδηέο θαη κειηέο 

όισλ ησλ πεξηνρώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζθεύαζκα θαη κε 
ζεξαπεπηηθή δξάζε.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελα δειηία.                                      

 

Γ. ΑΥΙΑΓΗΑ (Πεδηλέο πεξηνρέο) 
1.ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ 
Γηαπηζηώζεηο
Οδεγίεο: 

Σπλερίδεηαη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ κε πςεινύο πιεζπζκνύο.  
ηνπο νπσξώλεο αριαδηάο ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ, λα γίλεη επέκβαζε 
από 20 σο 24 Κάε . 
 

Δ.ΔΙΗΑ 
1.ΠΑΡΙΑΣΟΡΗΑ (Δπηηξαπέδηεο πνηθηιίεο) 
Σν θνθθνεηδέο εγθαζίζηαηαη ζε θύιια, θιαδίζθνπο, θιάδνπο, θνξκό θαη θαξπνύο. 
Όηαλ ν πιεζπζκόο είλαη ππθλόο νη θιαδίζθνη έρνπλ κεησκέλε αλάπηπμε θαη ηειηθά 
μεξαίλνληαη. ηνπο θαξπνύο δεκηνπξγνύληαη θειίδεο, αλνηρηόρξσκεο ή 
ζθνηεηλόρξσκεο θαη  παξακνξθώζεηο πνπ κεηώλνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία.  
 
Γηαπηζηώζεηο: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ 

εξπνπζώλ.  
 

Οδεγίεο: ε ειαηώλεο επηηξαπέδησλ πνηθηιηώλ πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, λα 
γίλεη επέκβαζε από 18 σο 22 Κάε. 
Λα γίλεη πξνζεθηηθόο θαη επηκειεκέλνο ςεθαζκόο. ε πεξηπηώζεηο 
κεγάισλ πξνζβνιώλ λα γίλεη επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από 
δύν εβδνκάδεο. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 Θεξηλά ιάδηα.  

 
2. ΠΤΡΖΛΟΣΡΖΣΖ   
Γηαπηζηώζεηο: 
Οδεγίεο: 

Ζ πηήζε ηεο θαξπόβηαο γεληάο δελ έρεη μεθηλήζεη. 
 Λα κελ γίλεη επέκβαζε ζα ελεκεξσζείηε κε επόκελν δειηίν. 

ΖΚΔΗΧΔΗ:  Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ   
αλαγξάθνληαη    ζηελ    εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ.  

 Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 
       
                                                            Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
                                                                           Ζ. ΦΟΤΘΑΡΖ 


