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1.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Γιαπιζηώζειρ: Ο θαηξόο ηνπ ηξηεκέξνπ δεκηνύξγεζε ζπλζήθεο ειαθξηάο σο κέηξηαο 

κόιπλζεο κόλν ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο.  Σηηο όςηκεο νξεηλέο πεξηνρέο νη 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο δελ επλόεζαλ κνιύλζεηο θαη  νη αριαδηέο βξίζθνληαη 
ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζην βιαζηηθό ζηάδην Γ3 .  
 

Οδηγίερ: ηιρ ππώιμερ πεπιοσέρ να γίνει άμεζα επέμβαζη με σπήζη 
ζκεςάζμαηορ με πποζηαηεςηική και θεπαπεςηική δπάζη. 
ηιρ ότιμερ πεπιοσέρ να σπηζιμοποιηθεί ένα εγκεκπιμένο σαλκούσο 
ζκεύαζμα. 

Φςη/κά 
Πποφόνηα 

Α. Πποζηαηεςηική δπάζη:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Μαλθνδέκπ (όρη 
ζε θξπζηάιιη θαη Κόζηα), Μεηηξάκ  (όρη ζε Κόζηα), Νηηζηαλόλ(έρεη θαη 
ζεξαπεπηηθή δξάζε), Νηνληίλ(έρεη θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε εάλ εθαξκνζηεί 
30-36 ώξεο κεηά ηε κόιπλζε). 
 Β. Πποζηαηεςηική και θεπαπεςηική δπάζη: 
Θεηνθαλέηη-κεζύι {1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν},  
Μπθινκπνπηαλίι, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπτλθνλαδόι, Σππξνληηλίι, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Τξηθινμηζηξνκπίλ, Τξηθινμηζηξνκπίλ+ 
Κάπηαλ, Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι. 
-Μελ μεπεξλάηε ηνλ κέγηζην αξηζκό εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν. 
- Να γίλεηαη ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ(θαη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο 
δξάζεο ηεο δ.ν) ζην πξόγξακκα επεκβάζεσλ. 
- Υπάξρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο κε ζεξαπεπηηθή δξάζε νη νπνίεο θαιό είλαη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη πξνιεπηηθά πρ Θεηνθαλέηη κεζύι θ.α     ► 



 
2. ΒΑΘΣΖΡΗΑΘΟ ΘΑΦΗΚΟ 
  
Οδηγίερ: ηοςρ οπυπώνερ πος πέπςζι ςπήπσαν πποζβολέρ (Αγ. Βαζίλειορ, 

Θλένια Θοπινθίαρ) και ιδιαίηεπα ζηην ποικιλία «Θονηούλα» να γίνει 
άμεζα επέμβαζη με Φοζεηύλ –Αλ . 
Δπιβάλλεηαι ζςνεσήρ έλεγσορ ηυν δενδποκομείυν για ηον έγκαιπο 
ενηοπιζμό πποζβολών. 
ΣΑ ΠΡΟΒΔΒΙΖΚΔΛΑ ΚΔΡΖ ΛΑ ΑΦΑΗΡΟΤΛΣΑΗ ΑΚΔΑ ΚΔ ΚΔΡΟ 
ΤΓΗΟΤ ΗΣΟΤ ΘΑΗ ΛΑ ΘΑΗΓΟΛΣΑΗ.                                                 
Βλέπε πποηγούμενο δεληίο 

 
3. ΟΠΙΟΘΑΚΠΖ 
Τα αθκαία ζειπθά σνηνθνύλ επάλσ ζηα άλζε ηεο αριαδηάο (ζηε βάζε ηνπ θάιπθα). Οη λεαξέο 
πξνλύκθεο, πνπ εθθνιάπηνληαη ζε ιίγεο κέξεο, δηεηζδύνπλ ζην εζσηεξηθό ησλ κηθξώλ θαξπώλ 
απ’ όπνπ θαη ηξέθνληαη. 
 
ςμπηώμαηα: Οη πξνζβεβιεκέλνη λεαξνί θαξπνί παξνπζηάδνπλ παξακνξθώζεηο, ζθνηεηλέο 

θειίδεο θαη ηειηθά πέθηνπλ. 
Οδηγίερ:  ε οπυπώνερ πος ςπάπσει δεδομένο πποζβολών, να γίνει 

επέμβαζη ζηην πηώζη ηυν πεηάλυν. 
Φςη/κά 
πποφόνηα: Δειηακεζξίλ,  Φνζκέη,. 

                                                                                                             

4. ΘΖΘΗΓΟΚΤΓΑ ΚΗΘΡΧΛ ΑΥΙΑΓΗΧΛ (Contarinia pyrivora) 
Τα ελήιηθα ζειπθά σνηνθνύλ κέζα ζηα θιεηζηά άλζε πξηλ αθόκε αλνίμνπλ (βιαζηηθό ζηάδην Δ3-
Ε). Οη λεαξέο πξνλύκθεο εθθνιάπηνληαη ζε ιίγεο κέξεο θαη ηξέθνληαη κε ην εζσηεξηθό ηεο 
σνζήθεο.  
ςμπηώμαηα: Τα πξνζβεβιεκέλα θαξπίδηα είλαη κεγαιύηεξα από ηα απξόζβιεηα, ζπρλά 

παξακνξθσκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα καπξίδνπλ θαη πέθηνπλ. 
Οδηγίερ:  ε οπυπώνερ όπος καηά ηην πποηγούμενη καλλιεπγηηική πεπίοδο 

παπαηηπήθηκαν ζοβαπέρ πποζβολέρ, ζςνιζηάηαι έναρ τεκαζμόρ 
ζηο ζηάδιο Γ3-Δ (κλειζηά διογκυμένα άνθη ππιν ακόμη αςηά 
ανοίξοςν) με εγκεκπιμένο ενηομοκηόνο. 

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

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 
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