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ΑΚΠΔΙΗ  
1.ΔΤΓΔΚΗΓΑ 

2. ΩΗΓΗΟ -ΠΔΡΟΛΟΠΟΡΟ 

 

3. ΒΟΣΡΤΣΖ 
Οδεγίεο: Ο θαιόο αεξηζκόο ησλ πξέκλσλ βνεζά ζηελ κείσζε ηεο πγξαζίαο, 

παξάγνληα θαζνξηζηηθνύ γηα ηνλ κύθεηα.       ► 

 

Γηαπηζηώζεηο: Ζ 2ε πηήζε ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε αξαηέο ζπιιήςεηο.   
                                            

Οδεγίεο: ηνπο ακπειώλεο ησλ όςηκσλ πεξηνρώλ(νξεηλέο πεξηνρέο) δελ 
απαηηείηαη επέκβαζε. ηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο πεξηνρέο λα γίλεη  
επέκβαζε από 25-28 Ηνπλίνπ. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βάθηιιν Θνπξηγγίαο κε πξνζζήθε 1% δάραξεο, Άιθα-Σππεξκεζξίλ, 
Δειηακεζξίλ, Εζθελβαιεξέηη, Εηνθελπξόμ, Εκακεθηίλ-κπελδνέηη, 
Ιληνμαθάξκπ, Λάκδα-Σπαινζξίλ, Μπέηα -Σπθινπζξίλ,  Ππξεζξίλο, Σπηλνζάλη, 
Σππεξκεζξίλ, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο - κεζύι. 
Σν ςεθαζηηθό πγξό λα θαηεπζύλεηαη ζηα ζηαθύιηα θαη λα 
δηαζπείξεηαη ζην ζύλνιν ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Κηα ειαθξηά 
απνθύιισζε είλαη ρξήζηκε. Ζ εθαξκνγή ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ λα 
είλαη ακθίπιεπξε. Ζ ηαρύηεηα ησλ ςεθαζηηθώλ κεραλεκάησλ λα 
είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαιή δηαζπνξά ηνπ ςεθαζηηθνύ 
πγξνύ. 
 

Γηαπηζηώζεηο: Οη ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά επλντθέο γηα ην σίδην. Τα ζηαθύιηα κπνξνύλ λα 
πξνζβιεζνύλ από ηνλ κύθεηα. 
 Η αζηάζεηα ηνπ θαηξνύ (ηνπηθέο βξνρνπηώζεηο) κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
πξνβιήκαηα από ηνλ πεξνλόζπνξν.  

Οδεγίεο: 
 

Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηνπο ακπειώλεο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό 
πξνζβνιώλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ εληνπίδεηε πξνζβνιέο λα 
ρξεζηκνπνηείηε ζθεύαζκα θαη κε ζεξαπεπηηθή δξάζε. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελα δειηία. 



 
 
ε πγξέο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ηζηνξηθό πξνζβνιώλ θαη επαίζζεηεο 
πνηθηιίεο λα γίλεη επέκβαζε. 
 

Φπη/θά  
πξντόληα: 

Aureobasidium pullulans dsm14940 , {Θηξάκ  κόλν ζε νηλνπνηήζηκα}, 
Ιπξνληηόλ , Μεπαληππξίκ, Μπνζθαιίλη, Ππξηκεζαλίι, Σππξνληηλίι, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Φελρεμακίλη, Φινπαδηλάκ , Φινπληηνμνλίι,  
Φνιπέη+ραιθόο. 

 

4. ΥΑΙΑΕΗ 
Οδεγίεο:    
 

Κεηά από ραιαδόπησζε θαη κέζα ζην πξώην 24σξν, λα επεκβαίλεηε 
κε ραιθνύρν ζθεύαζκα. Οη πιεγέο είλαη πύιεο εηζόδνπ κπθήησλ θαη 
βαθηεξίσλ. Πξνζνρή ζηηο θπηνηνμηθόηεηεο. 

 

 
ΖΚΔΗΩΔΗ:  Οη επεκβάζεηο κε θάζε δξαζηηθή νπζία αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, λα 

κελ ππεξβαίλνπλ ηηο αλαγξαθόκελεο ζηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. 
 Να γίλεηαη ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ζην πξόγξακκα ησλ 

επεκβάζεσλ γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία αλζεθηηθόηεηαο. 

 Οη παξεκπνδηζηέο βηνζύλζεζεο εξγνζηεξόιεο, λα κελ ελαιιάζζνληαη 
κεηαμύ ηνπο θαη  νη επεκβάζεηο κε απηνύο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο (2) 
αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 Μελ αλακηγλύεηε πεξηζζόηεξα από δύν ζθεπάζκαηα ζην ίδην 
ςεθαζηηθό δηάιπκα θαη κελ ππεξβαίλεηε ηηο αλαγξαθόκελεο δόζεηο. 

 Να γίλεηαη θαιή θάιπςε όισλ ησλ επαίζζεησλ νξγάλσλ ηνπ 
ακπειηνύ. Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ώξεο 

 Οη άθαηξεο θαη ρσξίο ιόγν επεκβάζεηο, επηβαξύλνπλ νηθνλνκηθά θαη 
δεκηώλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

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