
 

 
Πιεξνθνξίεο:  Α. Μπαισκέλνπ                                                  49/27-8-14 
      

   ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε όηη ε έμνδνο ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ 

ησλ δύν θνθθνεηδώλ είλαη ζε εμέιημε.   
Οδεγίεο: ηνπο νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη  πξνζβνιέο,  

λα γίλεη επέκβαζε ζηηο εμήο εκεξνκελίεο: 
α) Πξώηκεο πεξηνρέο: 2 έσο 6 επηέκβξε. 
β) Όςηκεο πεξηνρέο: 8 σο 12 επηέκβξε. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλόο πνιηόο, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, 
Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι, Φνζκέη (κόλν ζε πνξηνθαιηά θαη Γθξέηπ 
θξνύη) . Ο ζεξηλόο πνιηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζθέηνο, ή ζε ζπλδπαζκό 
κε έλα από ηα ππόινηπα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.  
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 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο (ειέγμηε ηνλ θάιπθα θαη ηηο 

ελώζεηο ησλ θαξπώλ), λα γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ 
θόθθηλε ςώξα. Οη επεκβάζεηο απηή ηελ επνρή, ζα κεηώζνπλ ηνπο 
ππάξρνληεο πιεζπζκνύο. Σαο ζπκίδνπκε όηη ε θαζνξηζηηθή επέκβαζε γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ είλαη ζην ηέινο ηεο άλνημεο πξηλ θιείζεη ν 
θάιπθαο. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

  Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλόο πνιηόο, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι, 
Φνζκέη (κόλν ζε πνξηνθαιηά θαη Γθξέηπ θξνύη) .                           

 
3.ΚΟΚΚΟ    (Coccus hesperidum) 
 Γηαπηζηώζεηο: 
 

 Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  
 

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν  δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, λα 
γίλεη επέκβαζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θόθθηλε 
ςώξα. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Θεξηλόο πνιηόο.                                                             ►                                                                                             



 
4.ΙΔΡΤΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ ΣΧΝ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΧΝ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

 Η έμνδνο ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ είλαη ζε εμέιημε.  

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: 
 

 Θεξηλόο πνιηόο, Φισξππξηθόο, Φισξππξηθόο-κεζύι .          

5. ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 
Γηαπηζηώζεηο: Υπάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο κε ζπλύπαξμε όισλ ησλ βηνινγηθώλ 

ζηαδίσλ. 
Οδεγίεο: Να γίλεη επέκβαζε ζε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο (3 

θηλεηέο κνξθέο αλά θύιιν λέαο βιάζηεζεο ή θηλεηέο κνξθέο ζην 
20-30% ησλ θύιισλ).  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Ακπακεθηίλ, Αζεθνπηλνζύι, Εηνμαδόι, Μηικπεκεθηίλ, Ππξηληακπέλ (κόλν 

ζηελ πνξηνθαιηά), Σπηξνληηθινθέλ (ζε πνξηνθαιηά θαη ιεκνληά), 
Τεκπνπθελππξάλη,  Θεξηλά ιάδηα. 
*Αζεθνπηλνζύι, Μηικπεκεθηίλ, Σπηξνληηθινθέλ ρξήζε κηα θνξά ζηελ ίδηα 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 
6. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΧΗ ΣΗ 
ΛΔΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΛΔΜΟΝΙΑ 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο λα γίλεη θαηαπνιέκεζε.  

 
Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Θεξηλόο πνιηόο. 
 

 
7.ΚΗΡΟΠΛΑΣΗΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ-ΦΤΛΟΚΝΙΣΗ-ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο κε πξνζβνιή, πνπ δελ έγηλε επέκβαζε ζηα κέζα 

Απγνύζηνπ λα γίλεη ςεθαζκόο άκεζα κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ θαη 
έιεγρνο κεηά από δύν εβδνκάδεο. Πηζαλά ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο 
επέκβαζεο λα ρξεηαζηεί επαλάιεςε. Βιέπε δειηίν 46/6-8-14. 

 
8.ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ-ΦΤΛΟΚΝΙΣΗ-ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίεο: Βιέπε δειηίν 46/6-8-14. 
 
ΗΜΔΙΧΔΙ: 1. Απηή ηελ επνρή ηα σθέιηκα αξπαθηηθά θαη παξάζηηα 

βξίζθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηα. Η επηινγή ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί, λα γίλεηαη κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ 
σθειίκσλ. 

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) 
 

                                                      Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ & Α.Α 
                                                                  
                                                                   Θ. ΜΗΣΙΝΙΚΟ 


