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Τα αμπέλια βπίζκονηαι ζηο ζηάδιο ανάπηςξηρ ηηρ πάγαρ 
ππορ κλείζιμο ηων ζηαθςλιών 

Εςδεμίδα  

  Η πηήζε ηνπ εληόκνπ ζπλερίδεηαη ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ 

παγίδσλ. Ο αξηζκόο ησλ ζπιιήςεσλ είλαη κέηξηνο έσο ρακειόο. 

Ο επηηόπηνο έιεγρνο ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ ησλ θεξνκνληθώλ 

παγίδσλ δελ έδεημε παξνπζία σνηνθηώλ. 

Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ην ακπέιη ηνπο θαη λα πξνβνύλ ζε 

επαλαιεπηηθό ςεθαζκό κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξνζβνιέο. 

  

 Πεπονόζποπορ  

 Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο απνηεινύλ αλαζηαιηηθό παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ παζνγόλνπ. 

Σε πεξηνρέο όκσο όπνπ ππάξρεη πγξαζία πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή γηα ηελ επαλεκθάληζε ηνπ 

κύθεηα. 

 

Ωίδιο  

 

 Σπληζηάηαη λα ζπλερηζηεί ε αληηκεηώπηζε ηνπ σηδίνπ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην γπάιηζκα ησλ 

ζηαθπιηώλ ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη πγξαζία θαη ζθίαζε. Να δνζεί πξνζνρή ζε ακπέιηα όπνπ ε 

αζζέλεηα εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν. 

Βοηπύηηρ  

 Σε πεξηνρέο όπνπ εκθαλίδεηαη σίδην ή ππάξρνπλ πξνζβνιέο από επδεκίδα ζπληζηάηαη λα 

γίλεη έλαο πξνιεπηηθόο ςεθαζκόο πξηλ ην θιείζηκν ησλ ηζακπηώλ κε έλα θαηάιιειν 

θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. 

  

Ψεςδόκοκορ  

  

 Σε πξέκλα πνπ εκθαλίδνπλ πξνζβνιέο από ςεπδόθνθθν λα γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εληόκνπ ηνπηθά επί ηνπ πξέκλνπ, μεθηλώληαο ρακειά από ην έδαθνο θαη πεξηιακβάλνληαο επίζεο 

ηα γεηηνληθά κόλν πξέκλα. 



 

σημείωση : 

• Όηαλ γίλεηαη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε λα ρξεζηκνπνηνύληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ερζξνύο ή αζζέλεηεο θαη λα ειέγρεηαη ε 

ζπλδπαζηηθόηεηά ηνπο. 

Εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

 

 

✦ ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ 

www.minagric.gr  
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