Πλεποθοπίερ: Α. Κπαλυμένος

20/2-5-18

ΚΖΙIA-ΑΥΙΑΓΗΑ – ΘΤΓΧΛΗΑ (ΟΡΔΗΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ)
1. ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ
Γιαπιζηώζειρ: Ξεθίλεζε ε πξώηε πηήζε ηνπ εληόκνπ θαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο.
ΟδεγίερΦςη/κά
πποφόνηα:

ε μελιέρ και ασλαδιέρ ηυν οπεινών πεπιοσών μποπείηε να επέμβεηε
επιλέγονηαρ έναν από ηοςρ παπακάηυ ηπόποςρ:
1. Κέσπι 5 Καΐος με: Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι, Φελνμπθάξκπ,

Χινξαληξαληιηπξόι.

2. Από 6 μέσπι ηιρ 10 Κάε με:
Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ δηαιύκαηνο 6-8 θαη
επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο, Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (εθαξκνγή ηηο
δξνζεξέο ώξεο ηεο εκέξαο γηα λα απνθεύγεηαη ε πςειή UV αθηηλνβνιία),

Μεζνμπθελνδάηλη, Σεκπνπθελνδάηλη.
3.Από 11 υρ 14 Κάε με:

Γειηακεζξίλ,Δκακεθηίλ κπελδνέηη, {Δηνθελπξόμ-κόλν ζηε κειηά),
Θηαθινπξίλη, Ιληνμαθάξκπ, Λάκληα παινζξίλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ,
πηλεηνξάκ, πηλνζάλη, Σ-Φινπβαιηλέηη, Φνζκέη, Χισξππξηθόο κεζύι.
ηιρ κςδυνιέρ ηυν οπεινών πεπιοσών μποπείηε να επέμβεηε υρ εξήρ:
1. Κέσπι 5 Καΐος με: Χινξαληξαληιηπξόι.
2. Από 6 μέσπι ηιρ 10 Κάε με:
Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ δηαιύκαηνο 6-8 θαη
επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο, Βάθηιινο Θνπξηγγίαο (εθαξκνγή ηηο
δξνζεξέο ώξεο ηεο εκέξαο γηα λα απνθεύγεηαη ε πςειή UV αθηηλνβνιία
3.Από 11 υρ 14 Κάε με:

Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ κπελδνέηη, πηλεηνξάκ, Σ-Φινπβαιηλέηη, Φνζκέη,
Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο κεζύι.
2. ΛΑΡΘΖ - ΔΗΑ
Οδεγίερ:
Λα γίνει ζςνδςαζμένε καηαπολέμεζε με ηεν καππόκατα.
Φςη/κά
πποφόνηα:

Λάπκε:Ακπακεθηίλ,Χινξαληξαληιηπξόι, Δκακεθηίλ κπελδνέηη, Θηαθινπξίλη,

Λάκληα παινζξίλ , Μεζνμπθελνδάηλη, Μπέηα ζπθινπζξίλ, πηλεηνξάκ,
πηλνζάλη, Σεκπνπθελνδάηλη Σ-θινπβαιηλέηη, Φελνμηθάξκπ, Φνζκέη,
Χινξαληξαληιηπξόι.
έζια: Μπέηα ζπθινπζξίλ.
►

3.ΑΦΗΓΔ
Οδεγίερ:
Φςη/κά
Πποφόνηα:

Δλέγσεηε ηοςρ οπυπώνερ και όπος διαπιζηώνεηε πποζβολέρ συπίρ
ηε ζεμανηική παποςζία ηυν υθελίμυν να γίνεηαι επέμβαζε με
ζκεςάζμαηα πος είναι θιλικά ζηα υθέλιμα ένηομα.

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Rapeseed oil, Αζεηακηπξίλη,
Γειηακεζξίλ, Θηαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, Κινζηαληληίλ, Λάκπληα παινζξίλ,
Πηξηκηθάξκπ, πηξνηεηξακάη, νπιθνμαθιόξ, Σ-θινπβαιηλέηη, Φινληζακίλη,
Χισξππξηθόο κεζύι.

4.ΘΟΘΘΗΛΟ ΣΔΣΡΑΛΤΥΟ
Οδεγίερ:
Δλέγσεηε ηοςρ οπυπώνερ. Από 20 ζςγκεκπιμένα δένδπα ζςλλέγεηε 5
θύλλα και εθόζον βπείηε πάνυ από 10 ακάπεα / θύλλο ηόηε
σπειάδεηαι επέμβαζε.
Φςη/κά
Πποφόνηα:

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα, Rapeseed oil, Ακπακεθηίλ(2),
Ακπακεθηίλ+Χινξαληξαληιηπξόι(1-2), Αζεθνπηλαζίι(1), Beauveria bassiana
ATCC 74040 (5), Δμηζηαδόμ (1), Δηνμαδόι(1), Μηικπεκεθηίλ (2),Μπηθελαδέηη (1)
πηξνληηθινθέλ (1) πθινπκεηνθέλ (2), Σεκπνπθελππξάλη(1), Φελππξνμηκέηη
(1).

ΠΡΟΟΥΖ

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο κελ ππεξβαίλεηε ηηο δνζνινγίεο θαη ηνλ
κέγηζην αξηζκό εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
Ο αξηζκόο δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ.
Η ζπρλή ρξήζε ππξεζξηλώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε άιισλ ερζξώλ εληείλεη ηηο
πξνζβνιέο (αύμεζε ζηε γνληκόηεηα ησλ ηεηξαλύρσλ).

5. ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ
Οδεγίερ:
Βλέπε δεληίο 19/30-4-18
6. ΘΑΡΠΟΘΑΦΑ-ΘΑΡΤΓΗΑ
Οδεγίερ:

ηιρ καπςδιέρ ηυν ότιμυν πεπιοσών μποπείηε να επέμβεηε υρ
εξήρ:
1. Από 6 μέσπι ηιρ 10 Κάε με:
Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) ΡΗ δηαιύκαηνο 6-8
θαη επαλάιεςε κεηά από 8-10 κέξεο, Βάθηιινο Θνπξηγγίαο.
2. Από 11 υρ 14 Κάε με:

Γειηακεζξίλ, Φνζκέη.

ΖΚΔΗΧΔΗ:




Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)
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Σ. ΣΟΙΖ

