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 1. ΚΝΛΗΙΗΑ 

Γηαπηζηώζεης: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη εμαηξεηηθά επλντθέο γηα ηελ 
αζζέλεηα. 
Οη ππεξπξώηκεο θαη πξώηκεο πνηθηιίεο βξίζθνληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα 
επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 
 

Νδεγίες: Άκεζε επέκβαζε ζηης σπερπρώηκες θαη πρώηκες ποηθηιίες, κε ηελ 
ιήυε ηοσ δειηίοσ. Πηης όυηκες ποηθηιίες, ε επέκβαζε λα γίλεη 
όηαλ θηάζοσλ ζηο βιαζηηθό ζηάδηο Γ. 
Σαο ππελζπκίδνπκε όηη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο ηα δέλδξα 
πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα γηα ηελ κνλίιηα. 

Φση/θά  
 προχόληα: 

Βιέπε δειηίν 6/ 6-2-13. 
 

2. ΘΝΟΛΔΝ 
Η αζζέλεηα πξνζβάιεη όια ηα ππξελόθαξπα. Σηε βεξηθνθηά πην ζεκαληηθή είλαη 

ε πξνζβνιή ησλ νθζαικώλ, ησλ θύιισλ θαη ησλ θαξπώλ. 
  Πσκπηώκαηα: Ο κύθεηαο πξνθαιεί αξρηθά θόθθηλεο θειίδεο ζηα θύιια, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα γίλνληαη θαζηαλέο θαη μεξαίλνληαη ζην θέληξν. Οη λεθξνί ηζηνί 
πέθηνπλ, νπόηε ζρεκαηίδνληαη νπέο, «ηξύπεο από ζθάγηα». Παξόκνηεο 
θειίδεο (ζπρλά βπζηζκέλεο) εκθαλίδνληαη ζηνπο θαξπνύο, νη νπνίεο θαη 
εμειίζζνληαη ζε θαζηαλά δεξκαηώδε ιέπηα.  
Πνιιέο θνξέο πάλσ ζηηο θειίδεο εκθαλίδεηαη έθθξηζε θόκενο.             

Νδεγίες: Λα γίλεη επέκβαζε ζηελ πηώζε ηφλ πεηάιφλ. 

Φση/ηηθά 
προχόληα: 

Θηξάκ, Κάπηαλ,Μαλέκπ, Νηηζηαλόλ.                                        ► 



 

Β.ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ - ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ 
1.ΚΝΛΗΙΗΑ 

Γηαπηζηώζεης: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη εμαηξεηηθά επλντθέο γηα ηελ 
αζζέλεηα θαη νη ππεξπξώηκεο θαη πξώηκεο πνηθηιίεο βξίζθνληαη ζε 
βιαζηηθά ζηάδηα επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 

Νδεγίες: Άκεζε επέκβαζε ζηης σπερπρώηκες θαη πρώηκες ποηθηιίες.Σαο 
ζπκίδνπκε όηη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο άλζεζεο, ηα δέλδξα πξέπεη λα 
είλαη πξνζηαηεπκέλα.  
 

Φση/θά 
προχόληα: 

Βιέπε δειηίν 6/ 6-2-13. 

 
2.ΔΜΩΑΠΘΝΠ 

Νδεγίες: Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήυε ηοσ δειηίοσ ζε όιες ηης ποηθηιίες. Λα 
προζετηούλ ηδηαίηερα οπφρώλες κε ηζηορηθό προζβοιώλ ηα 
προεγούκελα τρόληα. 
Σαο επηζεκαίλνπκε όηη ε πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί από ηελ έθπηπμε ηνπ 
αθξαίνπ θπιινθόξνπ νθζαικνύ θαη κέρξη ηα θύιια λα απνθηήζνπλ ην 
ηειηθό κέγεζνο είλαη θξίζηκε γηα ηελ αζζέλεηα. Τα δέλδξα πξέπεη λα είλαη 
θαιά πξνζηαηεπκέλα ζ’ απηή ηελ πεξίνδν.  

Φση/θά 
προχόληα: 

Πηης όυηκες ποηθηιίες θαη όυηκες περηοτές θαη οπφζδήποηε  πρηλ ηελ  
ηε δηόγθφζε ηφλ οθζαικώλ:  Κάπηαλ, Νηηζηαλόλ, Βνξδηγάιεηνο πνιηόο, 
Ομπρισξηνύρνο ραιθόο, Υδξνμείδην ηνπ ραιθνύ . 
Ο ςεθαζκόο κε ραιθνύρν ζθεύαζκα λα γίλεη δέθα ηνπιάρηζηνλ κέξεο κεηά 
ην θιάδεκα, γηα λα απνθεπρζνύλ ηνμηθόηεηεο ζε πεξίπησζε παγεηνύ.  
Πε όιες ηης ποηθηιίες ηφλ πρώηκφλ περηοτώλ θαη ζηης πρώηκες 
ποηθηιίες ηφλ όυηκφλ περηοτώλ: Ζηξάκ {ξνδαθηληά},  
Θηξάκ {ξνδαθηληά, δακαζθεληά}.  

 
Γ. ΘΔΟΑΠΗΑ - ΒΠΠΗΛΗΑ 
ΚΝΛΗΙΗΑ - ΘΝΟΛΔΝ 

  
Νδεγίες: Πε θηήκαηα ποσ δελ έγηλε θζηλοπφρηλή επέκβαζε κε ταιθούτο 

ζθεύαζκα, ζσληζηάηαη υεθαζκός κέτρη ηο ζηάδηο Γ (τρήζε 
εγθεθρηκέλοσ γηα ηελ θαιιηέργεηα ταιθούτοσ ζθεσάζκαηος) γηα 
προζηαζία από ηης παραπάλφ αζζέλεηες. 

 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ  Καηά ηνλ πξώην ςεθαζκό γηα ηελ κνλίιηα, λα πξνηηκάηαη ε 

ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο. 
 Επεηδή έρνπλ παξαηεξεζεί αλζεθηηθά ζηειέρε ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, θαιό είλαη λα 
ελαιιάζζοληαη ζηε ζεηξά ησλ ςεθαζκώλ, γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο. 

Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

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