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   Α. ΑΥΙΑΓΗΑ  
1.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Γηαπηζηώζεης : 
 

ε όιες ηης περηοτές οη ατιαδηές βρίζθοληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα 
εσαίζζεηα ζηης προζβοιές από θοσδηθιάδηο. Ο θαηρός ηοσ 
αββαηοθύρηαθοσ δεκηούργεζε ζσλζήθες γηα ειαθρηά φς κέηρηα 
κόισλζε ζε όιες ηης περηοτές. Πηζαλή εκθάληζε θειίδφλ 22 
Απρίιε ζηης πρώηκες περηοτές θαη 26 Απρίιε  ζηης όυηκες.  
 

Οδεγίες: Δπέκβαζε ζηης ατιαδηές όιφλ ηφλ περηοτώλ 
τρεζηκοποηώληας ζθεύαζκα θαη κε ζεραπεσηηθή δράζε.  
ηης περηοτές ποσ έπεζε ταιάδη είλαη ζθόπηκο λα τρεζηκοποηεζεί 
κίγκα προζηαηεσηηθού θαη ζεραπεσηηθού ζθεσάζκαηος. 
 

Φση/θά 
προχόληα: 

Α. Προζηαηεσηηθή δράζε:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Μαλέκπ, 
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. Προζηαηεσηηθή θαη ζεραπεσηηθή δράζε: 
Θεηνθαλέηη-κεζύι {1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν},Μπθινκπνπηαλίι, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπϊλθνλαδόι, Σππξνληηλίι, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Τξηθινμηζηξνκπίλ, Τξηθινμηζηξνκπίλ+ 
Κάπηαλ. 

 
2.ΒΑΘΣΖΡΗΑΘΟ ΘΑΦΗΚΟ 
Γηαπηζηώζεης: Οη θαηρηθές ζσλζήθες είλαη εσλοχθές γηα ηο βαθηήρηο. 

 
Οδεγίες:   ΔΠΗΒΑΙΙΟΛΣΑΗ ζσλετείς επηζθέυεης ζηα δελδροθοκεία γηα ηολ 

έγθαηρο εληοπηζκό ηστόλ προζβοιώλ.      
Σα προζβεβιεκέλα κέρε λα αθαηρούληαη άκεζα, κε αρθεηό 
κέρος σγηούς ηζηού.              

 
Β. ΚΖΙΗΑ  
1.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Γηαπηζηώζεης:  ε όιες ηης περηοτές οη κειηές βρίζθοληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα  

εσαίζζεηα ζηης προζβοιές από θοσδηθιάδηο. 
Ο θαηρός ηοσ αββαηοθύρηαθοσ δεκηούργεζε ζσλζήθες γηα 
ειαθρηά φς κέηρηα κόισλζε ζε όιες ηης περηοτές. Πηζαλή 
εκθάληζε θειίδφλ  ζηης 26 Απρίιε.                             > 



 

Οδεγίες:    Δπέκβαζε ζηης κειηές όιφλ ηφλ  περηοτώλ 
τρεζηκοποηώληας ζθεύαζκα θαη κε ζεραπεσηηθή δράζε.  
               

Φση/θά 
προχόληα: 

Α. Προζηαηεσηηθή δράζε:Ζηξάκ, Θηξάκ, Θείνλ, Κάπηαλ, Λακηλαξίλ, 
Μαλέκπ, Μαλθνδέκπ (όρη ζε Golden) , Μεηηξάκ, Νηηζηαλόλ(εηδηθά γηα ην 
θνπδηθιάδην έρεη θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε), Νηνληίλ-έρεη θαη ζεξαπεπηηθή 
δξάζε εάλ εθαξκνζηεί 30-36 ώξεο κεηά ηε κόιπλζε,  Πξνπηλέκπ. 
Β. Προζηαηεσηηθή θαη ζεραπεσηηθή δράζε: 
Θεηνθαλέηη-κεζύι, Κάπηαλ+ Τξηθινμηζηξνκπίλ, Κξεζόμηκ-κεζύι, 
Μπθινκπνπηαλίι, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηζηαλόλ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Νηηθελνθνλαδόι, Ππξηκεζαλίι, 
Ππξηκεζαλίι+Φινπθνπϊλθνλαδόι, Σππξνθνλαδόι, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Τεκπνπθνλαδόι, Τξηθινμηζηξνκπίλ, 
Φελκπνπθνλαδόι, Φνιπέη+Τξηαληηκελόι. 

 

Γ.ΘΔΡΑΗΑ – ΒΤΗΛΗΑ 
1. ΚΟΛΗΙΗΑ 
Οδεγίες: Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήυε ηοσ δειηίοσ. 

 Οη θαηρηθές ζσλζήθες είλαη εσλοχθές γηα ηελ αζζέλεηα. 
 

Φση/θά 
προχόληα: 

Θεραζηά: Θηξάκ, Θηνθαλέηη–κεζύι (1 επέκβαζε αλά 
θαιιηεργεηηθή περίοδο), Κάπηαλ, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, 
Νηηζηαλόλ, Πξνρινξάδ, Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά 
θαιιηεργεηηθή περίοδο.  
Βσζζηληά: Θηνθαλέηη–κεζύι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεργεηηθή 
περίοδο) 
Σα δέληρα πρέπεη λα είλαη προζηαηεσκέλα από ηελ κολίιηα, 
θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηες άλζεζες 

 
ΖΚΔΗΧΔΗ: 1. ηα κσθεηοθηόλα γηα ηο θοσδηθιάδηο λα γίλεηαη ελαιιαγή 

ηφλ οκάδφλ ηφλ δραζηηθώλ οσζηώλ γηα ηελ αποθσγή 
δεκηοσργίας αλζεθηηθόηεηας. 

2.  Λα δηαβάδεηε θαη λα εθαρκόδεηε πηζηά ηης οδεγίες τρήζες 
ποσ   αλαγράθοληαη ζηελ εηηθέηα ηφλ 
θσηοπροζηαηεσηηθώλ προχόληφλ. 

3. ε περηπηώζεης ποσ εληοπίδεηε ύποπηα ζσκπηώκαηα 
προζβοιής από βαθηερηαθό θάυηκο, παραθαιούκε λα κας 
ελεκερώλεηε άκεζα.  

4. Όια ηα δειηία κας σπάρτοσλ ζηο δηαδίθησο 
(www.minagric.gr) 

 

Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ Γ/ΛΖ 
 
 

Ζ. ΦΟΤΘΑΡΖ 


