
 

 
 

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                               36/19-6-14   
                 
ΑΧΙΑΓΗΑ (ΠΡΩΗΚΔ ΠΔΡΗΟΧΔ)  
1.ΘΑΡΠΟΘΑΨΑ   
Γιαπιζηώζειρ:  Η δεύηεξε πηήζε ηνπ εληόκνπ μεθίλεζε ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο 

πεξηνρέο.    
 

Οδηγίερ  
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

ηιρ ασλαδιέρ ηυν ανυηέπυ πεπιοσών μποπείηε να επέμβεηε 
επιλέγονηαρ έναν από ηοςρ παπακάηυ ηπόποςρ: 

1.Αμέζυρ με ηη λήτη ηος δεληίος με: Φελνμπθάξκπ (30 ημ.), 
Υινξαληξαληιηπξόι (14 ημ.). 
2.Κέσπι ηιρ 22 Ηοςνίος με:  
Μεζνμπθελνδάηλη (14 ημ.), Νηηθινπκπελδνπξόλ (30 ημ.),  
3.Από  23 υρ 27 Ηοςνίος με: 
Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ). Επαλάιεςε κεηά 
από 8-10 κέξεο (3 ημ.), Δειηακεζξίλ (7 ημ.), Θηαθινπξίλη (14 ημ.), 
Ιληνμαθάξκπ (10 ημ.), Λάκληα ζπαινζξίλ (7 ημ.), Μπέηα 
ζπθινπζξίλ (7 ημ.), πηλνζάλη (14 ημ.), πθινπζξίλ (7 ημ.), 
Φνζκέη (28 ημ.), Υισξππξηθόο (30 ημ.), Υξσιππξηθώο κεζύι (21 
ημ.). 

 Ο τεκαζμόρ να επαναληθθεί μεηά από δύο εβδομάδερ.  
 
ηιρ ασλαδιέρ και μηλιέρ ηυν οπεινών πεπιοσών να μην γίνει 
επέμβαζη για ηην καππόκατα. Αναμένεηαι η έναπξη ηηρ πηήζηρ. 
Θα ενημεπυθείηε ζε επόμενο δεληίο. 
 

 
2.ΨΥΙΙΑ  
Γιαπιζηώζειρ: Τπάξρνπλ ζνβαξέο πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο νπσξώλεο θαη νη κέρξη ηώξα 

θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη  επλντθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ εληόκνπ.  
 

Οδηγίερ: 
Φςη/κά 
πποφόνηα: 

ςνδςαζμένη καηαπολέμηζη με ηην καππόκατα. Βλέπε δεληίο 
33/4-6-14. 

 
3. ΦΟΥΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Γιαπιζηώζειρ: Οη πξνζβνιέο παξόιν πνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο σο ηώξα, 

εληνπίδνληαη ζε νπσξώλεο πνπ δελ πξνζηαηεύηεθαλ ζσζηά. ►  

 



 
Οδηγίερ: 

 
 Όπος διαπιζηώνεηε ενεπγέρ κηλίδερ ηος μύκηηα, να ζςνεσιζηεί η 
πποζηαζία.                                 

  
 
ΖΚΔΗΩΔΗ: 1. Μελ ππεξβαίλεηε ηνλ αξηζκό ησλ επεκβάζεσλ αλά θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν, πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θάζε ζθεπάζκαηνο. 
Με ηελ ζπλερή ρξήζε ελόο θπηνπξνζηαηεπηηθνύ, απμάλεηαη ε 
πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγεζνύλ πιεζπζκνί κε αλζεθηηθόηεηα ζηελ 
δξαζηηθή νπζία ηνπ ελ ιόγσ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ θαη λα είλαη 
πιένλ αλαπνηειεζκαηηθό. 

2. Οη κέξεο πνπ αλαθέξνληαη δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη ην 
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβήζεη από ηελ ηειεπηαία 
επέκβαζε σο ηελ ζπγθνκηδή. Πποζοσή ζηην ςπολειμμαηική 
διάπκεια ηος ζκεςάζμαηορ πος θα σπηζιμοποιηθεί ζε 
ππώιμερ ποικιλίερ. 

3. 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) 
 
 

 
  
     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
  
                                            Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 
            
 


