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ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ 
 

Βιαζηηθά ηάδηα Βεξηθνθηάο 
 

    
Α 

Οθζαικόο ζε ιήζαξγν 
Β 

Φνύζθσκα νθζαικνύ 
Γ 

Ρνδ θνξπθή 
Γ 

Λεπθή θνξπθή 
 
 ΜΟΝΙΛΙΑ 
Η επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο από ηελ αζζέλεηα, μεθηλάεη από ην ζηάδην Γ  
( Ρνδ κπνπκπνύθη ) θαη ζπλερίδεηαη ζε όιε ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο, κέρξη 
ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ. 
Βξνρεξόο, ςπρξόο (Σα>5Ο C) θαη λεθνζθεπήο θαηξόο είλαη θαη’ εμνρήλ 
επλντθόο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κνιύλζεσλ. 
Γηαπηζηώζεηο: Βιαζηηθά ηάδηα: 

Τπεξπξώηκεο πνηθηιίεο: ζηάδην Γ .  
Πξώηκεο πνηθηιίεο   ζηάδηα  B 
Όςηκεο πνηθηιίεο ζηα ζηάδηα Α . 
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ αζζέλεηα. 

Οδεγίεο : Άκεζνο ςεθαζκόο ζηηο ππεξπξώηκεο πνηθηιίεο. ηηο 
πξώηκεο θαη όςηκεο, λα γίλεη ςεθαζκόο όηαλ θηάζνπλ 
ζην επαίζζεην ζηάδην Γ. 
Σα δέληξα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα από ηελ 
κνλίιηα, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο . 
 

Φπη/θά 
πξντόληα : 
 

Θηξάκ, Θεηνθαλέηη–κεζύι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν), Θπξνληηόλ, Ιάπηαλ, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, 
Μπθινκπνπηαλίι, Νηηζηαλόλ, Πξνπηθνλαδόι, Πξνρινξάδ, 
ππξνληηλίι, ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν), Φινπνππξάκ+ Σεκπνπθνλαδόι,  
{Υαιθνύρν ζθεύαζκα -κόλν κέρξη ην ζηάδην Γ}.           ► 



Β.ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ - ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ 
1.ΜΟΝΙΛΙΑ 
Οδεγίεο: Η επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο από ηελ αζζέλεηα μεθηλάεη από ην ξνδ 

κπνπκπνύθη  θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ θαη 
ζπλεπώο, απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ηα δέλδξα πξέπεη λα είλαη 
πξνζηαηεπκέλα.  
Άκεζε επέκβαζε ζηηο ππεξπξώηκεο πνηθηιίεο. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

1. Ρνδαθηληά: Ζηξάκ, Θεηνθαλέηη –κεζύι (1 επέκβαζε αλά 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν), Θηξάκ, Θπξνληηόλ, Ιάπηαλ, 
Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, Μπθινκπνπηαλίι , Νηηζηαλόλ,  
Πξνπηθνλαδόι, Πξνρινξάδ (κέρξη ηελ πηώζε πεηάισλ), 
ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν), ππξνθνλαδόι , Φινπνππξάκ+ Σεκπνπθνλαδόι , 
{Υαιθνύρν ζθεύαζκα -κόλν κέρξη ην ζηάδην Γ}.  
2. Νεθηαξηληά: Θεηνθαλέηη –κεζύι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθε 
πεξίνδν),Θπξνληηόλ, Ιάπηαλ, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, 
Μπθινκπνπηαλίι , Νηηζηαλόλ, Πξνπηθνλαδόι, 
ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι (1 επέκβαζε αλά θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν), Φινπνππξάκ+ Σεκπνπθνλαδόι,  {Υαιθνύρν ζθεύαζκα -
κόλν κέρξη ην ζηάδην Γ}.  

 
2.ΔΞΩΑΚΟ 
Οδεγίεο: Η πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί από ηελ έθπηπμε ηνπ αθξαίνπ 

θπιινθόξνπ νθζαικνύ θαη κέρξη ηα θύιια λα απνθηήζνπλ ην 
ηειηθό κέγεζνο είλαη θξίζηκε γηα ηελ αζζέλεηα. Σα δέλδξα πξέπεη λα 
είλαη θαιά πξνζηαηεπκέλα ζ’απηή ηελ πεξίνδν εθόζνλ νη 
ζεξκνθξαζίεο ππεξβαίλνπλ ηνπο 7Ο C.  
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν. 

ΗΜΔΙΩΔΙ  Ιαηά 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 ελαιιάζζνληαη ζηε ζεηξά ησλ 
ςεθαζκώλ, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 
αλζεθηηθόηεηαο. 

 Μεηά από βξνρόπησζε ζπληζηάηαη ε επαλάιεςε ηνπ 
ςεθαζκνύ. 

 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). 

ΠΡΟΟΥΗ Όζνη παξαιήπηεο επηζπκνύλ λα ιακβάλνπλ ηα ηερληθά 
δειηία ειεθηξνληθά ζην εμήο, παξαθαινύκε λα 
απνζηείινπλ ηα ζηνηρεία ηνπο (e-mail, θαιιηέξγεηεο) 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pkpfkpen@otenet.gr 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
H. ΦΟΤΚΑΡΗ 



 


