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A. ΔΛΙΑ
1. ΠΤΡΗΝΟΣΡΗΣΗ
Γιαπιζηώζειρ:
Η πηήζε ηεο θαξπόβηαο γεληάο βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε πςειέο
ζπιιήςεηο, ζε πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο πεξηνρέο.
Οδηγίερ:

ε ελαιώνερ με μέηπια καππόδεζη να γίνει επέμβαζη υρ εξήρ:
α. Από 28 Μάη υρ 1 Ιοςνίος ζηιρ ππώιμερ πεπιοσέρ.
β. Από 2 -7 Ιοςνίος ζηιρ μεζοππώιμερ πεπιοσέρ.
γ. ηιρ ότιμερ πεπιοσέρ από 8-12 Ιοςνίος.

Φςη/κά
πποφόνηα:

Γειηακεζξίλ, Λάκδα
Υισξππξηθόο κεζύι.

2.ΡΤΓΥΙΣΗ
Οδηγίερ:

παινζξίλ,

Μπέηα-ζπθινπζξίλ,

Ππξεζξίλο,

ε ελαιώνερ πος ηην πποηγούμενη σπονιά ςπήπσαν πποζβολέρ από
πςγσίηη, να γίνει ζςνδςαζμένη καηαπολέμηζη με ηον
πςπηνοηπήηη.

B. ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ
1. ΚΑΡΠΟΚΑΦΑ (Οπεινέρ πεπιοσέρ)
Γιαπιζηώζειρ: Η πξώηε πηήζε ηνπ εληόκνπ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε
κέηξηνπο πιεζπζκνύο.
ΟδηγίερΦςη/κά
πποφόνηα:

ε μηλιέρ και ασλαδιέρ ηυν οπεινών πεπιοσών να γίνει επαναληπηική
επέμβαζη με ηην λήτη ηος δεληίος,
Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (ηόο ηύπνπ θνθθηώζεσλ) - επαλάιεςε κεηά από
8-10 κέξεο, Γειηακεζξίλ,(Δκακεθηίλ κπελδνέηη, Δηνθελπξόμ-κόλν ζηε
κειηά), Θηαθινπξίλη, Ιληνμαθάξκπ, Μπέηα ζπθινπζξίλ, πηλνζάλη,

πθινπζξίλ,Σ-Φινπβαιηλέηη,
κεζύι.

Φνζκέη,

Υισξππξηθόο,
►

Υισξππξηθόο

Γ. ΚΔΡΑΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ
ςμπηώμαηα:

Ο κύθεηαο κπαίλεη ζηνλ θαξπό από ζθαζίκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από
δηάθνξεο αηηίεο (αθαλόληζηα πνηίζκαηα έληνλεο βξνρνπηώζεηο θ.α.) θαη
δεκηνπξγεί ζάπηζκα ζηνπο θαξπνύο. Οη επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο
επλννύλ ηελ εκθάληζε ηεο ζήςεο.

Οδηγίερ :

Να γίνει άμεζα επέμβαζη με ηη λήτη ηος δεληίος.
Σα ποηίζμαηα (όπος γίνονηαι), να ζηαμαηούν μεπικέρ μέπερ ππιν ηην
ζςγκομιδή.

Φςη/κά
πποφόνηα:

{Θηξάκ -14 μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή}, {Θεηνθαλέηη-κεζύι μία μόνο
επέμβαζη ανά καλλιεπγηηική πεπίοδο 14 μέπερ ππιν ηην
ζςγκομιδή},{Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ-7
μέπερ
ππιν
ηη
ζςγκομιδή},{Νηηζηαλόλ - 28 μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή },
{ππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι-1 επέμβαζη ανά καλλιεπγηηική πεπίοδο 7
μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή}, {Φινπνππξάκ+Σεκπνπθνλαδόι 3 μέπερ ππιν
ηη ζςγκομιδή}.

2.ΡΑΓΟΛΔΣΙΓΑ(κοςλήκι ηυν κεπαζιών)
Οδηγίερ :
ηιρ ππώιμερ ποικιλίερ να μην γίνει επέμβαζη. ηιρ ότιμερ ποικιλίερ,
να γίνει τεκαζμόρ ζηο ηέλορ Μάη, ζε όλερ ηιρ πεπιοσέρ.
Φςη/κά
{Βηνινγηθό εληνκνθηόλν κε βάζε ζπόξηα ηνπ κύθεηα Beauveria bassiana 0
πποφόνηα:
ημέπερ},{Γειηακεζξίλ- 7 μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή }, {Θηακεζνμάκ-7
μέπερ ππιν ηη ζςγκομιδή}.
ΗΜΔΙΧΔΙ:

1. Πποζοσή ζηην ςπολειμμαηική διάπκεια ηυν ζκεςαζμάηυν πος
θα σπηζιμοποιηθούν ζηην κεπαζιά. ΣΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ Χ ΣΗ ΤΓΚΟΜΙΓΗ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ
ΑΤΣΗΡΑ
2. ε πεξηπηώζεηο ραιαδόπησζεο θαιό είλαη λα γίλεηαη άκεζε επέκβαζε κέζα ζην πξώην 24σξν- κε έλα κπθεηνθηόλν επεηδή νη πιεγέο πνπ
δεκηνπξγνύληαη είλαη πύιεο εηζόδνπ δηαθόξσλ παζνγόλσλ.
3. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
4. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΗΛΙΑ ΦΟΤΚΑΡΗ

