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1. ΚΤΓΑ ΚΔΟΓΔΗΟΤ(ΑΥΙΑΓΗΑ )   
 
Γηαπηζηώζεηο: Οη πιεζπζκνί είλαη πςεινί θαη ν θίλδπλνο πξνζβνιώλ κεγάινο γηα ηα 

αριάδηα  όισλ ησλ  πεξηνρώλ.  
 

Οδεγίεο:  
 

Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ ζηηο αριαδηέο  όισλ 
ησλ πεξηνρώλ. Ζ πξνζηαζία λα ζπλερηζηεί σο ηελ ζπγθνκηδή. 
 

Φπηνπξ/θά 
πξντόληα: 

Παγίδεο πξνζέιθπζεο-ζαλάησζεο κε Δειηακεζξίλ ή ςεθαζκόο κε 
Δειηακεζξίλ (7 κέξεο). 
 

 
ΚΖΙΗΑ - ΘΤΓΧΛΗΑ 
1.ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ 
Γηαπηζηώζεηο: H  πηήζε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε 

κέηξηνπο πιεζπζκνύο.  
 

Οδεγίεο:  
 

ε κειηέο θαη θπδσληέο  λα γίλεη επέκβαζε  από 1-4 Απγνύζηνπ. 
 

 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Κειηά:Δειηακεζξίλ, Εκακεθηίλ κπελδνέηη, Εηνθελπξόμ, Θηαθινπξίλη, 
Ιληνμαθάξκπ, Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Τ-
Φινπβαιηλέηη, Φνζκέη, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο κεζύι. 
 

     Θπδσληά: Δειηακεζξίλ,  Χισξππξηθόο, Χισιππξηθόο κεζύι. 
 

2. ΛΑΡΘΖ – ΔΗΑ 
Οδεγίεο:  Λα γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ θαξπόθαςα. 

 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν   δειηίν.                                                                                                              

 
3. ΚΤΓΑ ΚΔΟΓΔΗΟΤ 
Γηαπηζηώζεηο: Τα ηειεπηαία ρξόληα δεκηνπξγεί ζνβαξό πξόβιεκα ζηηο πνηθηιίεο 

Τδόλαγθνιλη & Γθόιληελ.  Οη πιεζπζκνί είλαη πςεινί ιόγσ ηεο πιεζώξαο 
ησλ θξνύησλ πνπ ππάξρνπλ απηήλ ηελ επνρή.  
 

Οδεγίεο:  
 

Άκεζε έλαξμε επεκβάζεσλ ζηηο δύν απηέο πνηθηιίεο θαη ζε 
νπσξώλεο πνπ ππάξρεη δεδνκέλν πξνζβνιώλ ηα πξνεγνύκελα 
ρξόληα. Ζ πξνζηαζία λα ζπλερηζηεί σο ηελ ζπγθνκηδή. 

Φπηνπξ/θά 
πξντόληα: 

Παγίδεο πξνζέιθπζεο-ζαλάησζεο κε Δειηακεζξίλ ή ςεθαζκόο κε 
Δειηακεζξίλ (7 κέξεο).                                                      ► 
 



 
 
4. ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζηώλεηε ελεξγέο θειίδεο ηνπ κύθεηα, λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζηαζία.                                                                        
 
5. ΠΗΘΡΖ ΘΖΙΗΓΧΖ  
Είλαη κε παξαζηηηθή αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή εθνδηαζκό ησλ θαξπώλ κε αζβέζηην.                                                                                               
Η έιιεηςε αζβεζηίνπ ζηνπο θαξπνύο πξνέξρεηαη από ηνλ αληαγσληζκό θπξίσο αδώηνπ, θαιίνπ, 
καγλεζίνπ Η «αζζέλεηα»  είλαη ζνβαξόηεξε ζε θαξπνύο λεαξώλ δέλδξσλ κε κηθξή θαξπνθνξία 
θαη ζε κεγάινπ κεγέζνπο θαξπνύο.  
Οδεγίεο: Όπνπ ππάξρεη δεδνκέλν εκθάληζεο ηεο «αζζέλεηαο» από ηελ 

πξνεγνύκελε ρξνληά, λα γίλεη ςεθαζκόο κε εγθεθξηκέλα 
ζθεπάζκαηα αζβεζηίνπ κε πξνζζήθε δηαβξεθηηθνύ. 
 Να γίλεη θαιή δηαβξνρή ησλ δέλδξσλ θαη ν ςεθαζκόο λα επαλαιεθζεί 
κεηά από 15  εκέξεο. 
Πξνζνρή ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ 
απνθπγή δεκηνπξγίαο εγθαπκάησλ ζηνπο θαξπνύο. 
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ςεθαζκώλ απμάλεηαη, αλ ζπγρξόλσο 
απνθεύγνληαη ζπλζήθεο πνπ απμάλνπλ ηελ εππάζεηα ησλ θαξπώλ, όπσο, 
αθαλόληζηα πνηίζκαηα, απόηνκε έθπηπμε δσεξήο βιάζηεζεο, πινύζηα 
αδσηνύρνο θαη θαιηνύρνο ιίπαλζε θαη ζπγθνκηδή θαξπώλ ζε πνιύ πξόσξν 
ζηάδην σξίκαλζεο. 

ΖΚΔΗΧΔΗ 1. ΠΡΟΟΥΖ ζηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ησλ  ζθεπαζκάησλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο αριαδηέο. 

2.   ηα κπθεηνθηόλα γηα ην θνπδηθιάδην λα γίλεηαη ελαιιαγή 
ησλ νκάδσλ ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο. 

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

4. Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)  
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