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 ΑΜΠΔΛΙ  
1.ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Οδηγίες: Καλλιεργηηικά μέηρα: 

 Καιή απνζηξάγγηζε ηνπ ακπειώλα  
 Να ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε ε λεαξή βιάζηεζε λα κελ 

είλαη θνληά ζην έδαθνο θαη νη λεαξέο θιεκαηίδεο πνπ 
έξπνπλ ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαζώο θαη νη βιαζηνί 
γύξω από ηελ βάζε ηνπ πξέκλνπ λα θαηαζηξέθνληαη. 

 Οη άθξεο ηνπ ακπειώλα λα θαζαξίδνληαη έηζη ώζηε λα 
κελ ππάξρνπλ ζέζεηο πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη ε αζζέλεηα 

 Σπλερήο θαη επηκειεκέλνο έιεγρνο ηνπ ακπειώλα 
ηδηαίηεξα ηωλ ζεκείωλ πνπ ζπλήζωο εκθαλίδνπλ 
πξωηαξρηθέο πξνζβνιέο. 

 Όπνπ εληνπίδνληαη θειίδεο «ειαίνπ» λα θαηαζηξέθνληαη 
ακέζωο  πξηλ εκθαληζηνύλ θαξπνθνξίεο (εμάλζηζε). 

 Να δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θαιό αεξηζκό ηωλ 
πξέκλωλ θαη ζηελ κείωζε ηεο πγξαζίαο ζην εζωηεξηθό 
ηνπο. 

 Πεξηνξηζκόο ηεο αδωηνύρνπ ιίπαλζεο πνπ νδεγεί ζε 
ππεξβνιηθή βιάζηεζε. 

Υημική ανηιμεηώπιζη 
ε αμπελώνες ποσ βρίζκονηαι ζε περιοτές με σγραζία, 
σπάρτει ιζηορικό προζβολών και ζε εσαίζθηηες ποικιλίες 
να γίνει προληπηική επέμβαζη  (μήκος ηης νέας 
βλάζηηζης  8-10 εκαη.)  
Λόγω ηεο γξήγνξεο αύμεζεο ηεο βιάζηεζεο νη πξνιεπηηθέο 
επεκβάζεηο εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία γηα κηθξό ρξνληθό 
δηάζηεκα (4-7 εκέξεο). 
 

Φση/κά  
προϊόνηα: 

Αδνμπζηξνκπίλ, Ακεηνθηξαληίλ+Μεηηξάκ, Ιπξνβαιηθάξκπ+ 
Πξνπηλέκπ, Μαλθνδέκπ, Μαλθνδέκπ+Μεηαιαμύι,  
Μαλθνδέκπ+Μεηαιαμύι–κ, Μαλθνδέκπ +Ζνμακίλη, 
Μαληηπξνπακίλη, Μαληηπξνπακίλη+ραιθόο, Μαληηπξνπακίλη+ 
Μαλθνδέκπ, Μπελαιαμύι+Μαλθνδέκπ, Μπελαιαμύι-
κ+Μαλθνδέκπ, Μπελαιαμύι+Χαιθόο,  Μεηαιαμύι+Χαιθόο, 
Μεηηξάκ, Μπελζηαβαιηθάξκπ-ηζνπξνπύι+Μαλθνδέκπ, Νηηζηαλόλ, 
Νηηκεζνκόξθ, Νηηκεζνκόξθ+Μαλθνδέκπ, Νηηκεζνκόξθ + 
Νηηζηαλόλ, Νηηκεζνκόξθ + Φνιπέη, Νηηζηαλόλ, Πξνπηλέκπ, 
Πξνπηλέκπ+Τξηαληηκελόι, Νηηκεζνκόξθ+Ππξαθινζηξνκπίλ, 
Σπκνμαλίι+ Φνζεηύι–αι , Σπκνμαλίι+Ζνμακίλη, 
Σπκνμαλίι+Μαλθνδέκπ, Σπκνμαλίι+Φακνμαληόλ,  
Φακνμαληόλ+Μαλθνδέκπ, Φελακηληόλ+Φνζεηύι-αι, 



Φινπνπηθνιίλη+Φνζεηύι-αι, Φινπνπηθνιίλη+Πξνπηλέκπ, 
Φνιπέη, Φνιπέη+Μεηαιαμύι+Χαιθόο, Φνιπέη+Τξηαληηκελόι, 
Φνιπέη+Φνζεηύι–αι, Φνζεηύι–αι, Φνζεηύι–αι+Μαλθνδέκπ, 
Χαιθόο, Χαιθόο+Θείν, Χαιθόο+Ιπξνβαιηθάξκπ,  
Χαιθόο+Νηηκεζνκόξθ. 

 
 

2.ΩΙΓΙΟ 
Οδηγίες: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηνλ κύθεηα.   
Φση/κά 
προϊόνηα: 
 

Βλέπε προηγούμενο δεληίο. 
 

 
  
ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηωλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ. 

2. Να γίνεηαι εναλλαγή ζηις τρηζιμοποιούμενες 
δραζηικές οσζίες για ηην αποθσγή δημιοσργίας 
ανθεκηικόηηηας. 

3. Οι εθαρμογές ηων δραζηικών οσζιών να μην 
σπερβαίνοσν ηον επιηρεπόμενο αναγραθόμενο 
αριθμό. 

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

 
 

                                       Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ & Α.Α   
                                           
     Η. ΦΟΤΚΑΡΗ    
 


