
 

 

 
Πιεροθορίες: Α. Λπαιφκέλοσ                                     43/30-7-14 
           
1. ΛΤΓΑ ΛΕΟΓΕΘΟΤ(ΑΥΚΑΔΘΑ )   
 
Δηαπηζηώζεης: Οη πιεζπζκνί είλαη πςεινί θαη ν θίλδπλνο πξνζβνιώλ κεγάινο γηα ηα 

αριάδηα ησλ όισλ ησλ  πεξηνρώλ.  
 

Οδεγίες:  
 

Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήυε ηοσ δειηίοσ ζηης ατιαδηές  όιφλ 
ηφλ περηοτώλ. Η προζηαζία λα ζσλετηζηεί φς ηελ ζσγθοκηδή. 
 

Φσηοπρ/θά 
προχόληα: 

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

 
ΛΗΚΘΑ  (ΟΡΕΘΜΕ ΠΕΡΘΟΥΕ) 
1.ΙΑΡΠΟΙΑΦΑ 
Δηαπηζηώζεης: H  πηήζε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε 

κέηξηνπο πιεζπζκνύο.  
 

Οδεγίες:  
 

ε κειηές ηφλ ορεηλώλ περηοτώλ λα γίλεη επέκβαζε  από 3-7 
Ασγούζηοσ. 
 

 
Φση/θά 
προχόληα: 

Τα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) - επαλάιεςε κεηά 
από 8-10 κέξεο, Δειηακεζξίλ,Εκακεθηίλ κπελδνέηη, Εηνθελπξόμ, 
Θηαθινπξίλη, Ιληνμαθάξκπ, Λάκληα Σπαινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, 
Σπηλνζάλη, Σπθινπζξίλ,Τ-Φινπβαιηλέηη, Φνζκέη, Χισξππξηθόο, 
Χισξππξηθόο κεζύι. 

 
 

2. ΜΑΡΙΗ – ΕΘΑ 
Οδεγίες:  Μα γίλεη ζσλδσαζκέλε θαηαποιέκεζε κε ηελ θαρπόθαυα. 

 
Φση/θά 
προχόληα: 

Μάρθε: Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι, Θηαθινπξίλη, Μεζνμπθελνδάηλη, 
Μπέηα ζπθινπζξίλ,  Νηηθινπκπελδνπξόλ, Σπηλνζάλη, Σπθινπζξίλ, Τ-
θινπβαιηλέηη, Φελνμηθάξκπ,  Φνζκέη, Χινξαληξαληιηπξόι, Χισξππξηθόο.                                                   
έζηα: Χισξππξηθόο.    
 
                                                                                                                ► 



 
 
3. ΦΟΤΖΘΙΚΑΔΘΟ 
Οδεγίες: ε οπφρώλες ποσ δηαπηζηώλεηε ελεργές θειίδες ηοσ κύθεηα, λα 

ζσλετηζηεί ε προζηαζία.                                                                        
 
4. ΠΘΙΡΗ ΙΗΚΘΔΧΗ (ΛΗΚΘΑ)  
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.  
 
Οδεγίες: Όποσ σπάρτεη δεδοκέλο εκθάληζες ηες «αζζέλεηας» από ηελ 

προεγούκελε τροληά, λα γίλεη υεθαζκός κε εγθεθρηκέλα 
ζθεσάζκαηα αζβεζηίοσ κε προζζήθε δηαβρεθηηθού. 
 Να γίλεη θαιή δηαβξνρή ησλ δέλδξσλ θαη ν ςεθαζκόο λα επαλαιεθζεί 
κεηά από 15  εκέξεο. 
Προζοτή ζηης οδεγίες τρήζες ηφλ ζθεσαζκάηφλ γηα ηελ 
αποθσγή δεκηοσργίας εγθασκάηφλ ζηοσς θαρπούς. 
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. 

ΗΛΕΘΧΕΘ 1. ΠΡΟΟΥΗ ζηελ σποιεηκκαηηθή δηάρθεηα ηφλ  ζθεσαζκάηφλ 
ποσ ζα τρεζηκοποηεζούλ ζηης ατιαδηές. 

2.   ηα κσθεηοθηόλα γηα ηο θοσδηθιάδηο λα γίλεηαη ελαιιαγή 
ηφλ οκάδφλ ηφλ δραζηηθώλ οσζηώλ γηα ηελ αποθσγή 
δεκηοσργίας αλζεθηηθόηεηας. 

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)  
                                 

                                                            Ο ΠΡΟΨΣΑΛΕΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΘΑ       
 
                                                                               Η. ΦΟΤΙΑΡΗ                                                                         
   


