
 

 
 

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                               32/17-6-13   
                 
ΑΧΚΑΔΘΑ (ΠΡΩΘΛΕ ΠΕΡΘΟΧΕ)  
1.ΙΑΡΠΟΙΑΨΑ   
Διαπιζηώζεις:  Η δεύηεξε πηήζε ηνπ εληόκνπ μεθίλεζε ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο 

πεξηνρέο.    
 

Οδηγίες  
Φση/κά 
προχόνηα: 

ηις ατλαδιές ηφν ανφηέρφ περιοτών μπορείηε να επέμβεηε 
επιλέγονηας έναν από ηοσς παρακάηφ ηρόποσς: 

1.Αμέζφς με ηη λήυη ηοσ δεληίοσ με: Φελνμπθάξκπ (30 ημ.), 
Υινξαληξαληιηπξόι (14 ημ.). 
2.Λέτρι ηις 22 Θοσνίοσ με:  
Μεζνμπθελνδάηλη (14 ημ.), Νηηθινπκπελδνπξόλ (30 ημ.),  
3.Από  23 φς 27 Θοσνίοσ με: 
Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ). Δπαλάιεςε κεηά 
από 8-10 κέξεο (3 ημ.), Γειηακεζξίλ (7 ημ.), Θηαθινπξίλη (14 ημ.), 
Ιληνμαθάξκπ (10 ημ.), Μπέηα ζπθινπζξίλ (7 ημ.), πηλνζάλη (14 
ημ.), πθινπζξίλ (7 ημ.), Φνζκέη (28 ημ.), Υισξππξηθόο (30 ημ.), 
Υξσιππξηθώο κεζύι (21 ημ.). 

 Ο υεκαζμός να επαναληθθεί μεηά από δύο εβδομάδες.  
 
ηις ατλαδιές και μηλιές ηφν ορεινών περιοτών να μην γίνει 
επέμβαζη για ηην καρπόκαυα. Θα ενημερφθείηε ζε επόμενο 
δεληίο. 
 

 
2.ΨΥΚΚΑ  
Διαπιζηώζεις: Τπάξρνπλ ζνβαξέο πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο νπσξώλεο θαη νη κέρξη ηώξα 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ εληόκνπ.  
 

Οδηγίες: 
 

ε οπφρώνες ποσ παραηηρούνηαι προζβολές, να γίνει 
ζσνδσαζμένη καηαπολέμηζη με ηην καρπόκαυα. 

 
Φση/κά 
προχόνηα: 

 
Σα αλαθεξόκελα ζηελ θαξπόθαςα πνπ έρνπλ έγθξηζε θαη γηα ηελ ςύιια 
ηεο αριαδηάο, θαζώο θαη {Αβακεθηίλε  - 10 ημ.}, {Ικηληαθινπξίλη, Λ- 
παινζξίλ - 7 ημ.}, πηξνηεηξακάη (21 ημ.), Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, 
Θεξηλά ιάδηα (21 ημ.).  
                                                                                                              ► 

 



 
3. ΦΟΥΖΘΙΚΑΔΘΟ 
Διαπιζηώζεις: Οη πξνζβνιέο είλαη ειάρηζηεο θαη εληνπίδνληαη ζε νπσξώλεο πνπ δελ 

πξνζηαηεύηεθαλ ζσζηά. Όποσ διαπιζηώνεηε ενεργές κηλίδες ηοσ 
μύκηηα, να ζσνετιζηεί η προζηαζία.                                 
 

Φση/κά 
προχόνηα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.                                                                                                        

 
ΗΛΕΘΩΕΘ: Μελ ππεξβαίλεηε ηνλ αξηζκό ησλ επεκβάζεσλ αλά θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θάζε ζθεπάζκαηνο. Με ηελ 
ζπλερή ρξήζε ελόο θπηνπξνζηαηεπηηθνύ, απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα 
δεκηνπξγεζνύλ πιεζπζκνί κε αλζεθηηθόηεηα ζηελ δξαζηηθή νπζία ηνπ 
ελ ιόγσ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ θαη λα είλαη πιένλ αλαπνηειεζκαηηθό. 

 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 ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
  
                                            Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 
            
 


