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 ΑΜΠΔΛΙ  
1.ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Γηαπηζηώζεηο: Εκθαλίζηεθαλ νη πξώηεο πξνζβνιέο ζε πξώηκεο πεξηνρέο κε 

πγξαζία. Τν βιαζηηθό ζηάδην είλαη επαίζζεην ζηηο πξνζβνιέο 
θαη νη βιαζηνί επηκεθύλνληαη πνιύ γξ’εγνξα. 

Οδεγίεο: ε ακπειώλεο ησλ πξώηκσλ πεξηνρώλ ηνπ Ν. Κνξηλζίαο 
λα εληαηηθνπνηεζνύλ νη επηηόπηνη έιεγρνη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζε θηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε 
πγξαζία, ππάξρεη ηζηνξηθό πξνζβνιώλ θαη ζε επαίζζεηεο 
πνηθηιίεο. Όπνπ δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο λα 
επεκβαίλεηε άκεζα.  
ηνπο ακπειώλεο ησλ όςηκσλ πεξηνρώλ λα γίλεη 
πξνιεπηηθή επέκβαζε (κήθνο ηεο λέαο βιάζηεζεο  8-10 
εθαη.)  
Λόγω ηεο γξήγνξεο αύμεζεο ηεο βιάζηεζεο νη πξνιεπηηθέο 
επεκβάζεηο εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία γηα κηθξό ρξνληθό 
δηάζηεκα (4-7 εκέξεο). 
 

Φπη/θά  
πξντόληα: 

Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν. 
 

 
 

2.ΩΙΓΙΟ 
Οδεγίεο: Ο θίλδπλνο κνιύλζεσλ από ηνλ κύθεηα είλαη κεγάινο. 

πρλνί επηηόπηνη έιεγρνη (δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα), 
αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή πξνζβεβιεκέλσλ βιαζηώλ 
θαη επέκβαζε κε θαηάιιειν κπθεηνθηόλν.  
Η εμαζθάιηζε θαινύ αεξηζκνύ κεηώλεη ηηο πξνζβνιέο.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 
Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν. 
 
 

3. ΒΟΣΡΤΣΗ 
Ιδαληθέο ζπλζήθεο γηα κνιύλζεηο είλαη ζεξκνθξαζίεο 15-25 0 C κε βξνρή ή 
πγξαζία. Πξνζβάιινληαη θνξπθέο βιαζηώλ, βάζεηο ηξπθεξώλ βιαζηώλ, 
ηαμηαλζίεο. 
Οδεγίεο: ε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ηζηνξηθό πξνζβνιώλ από ηνλ 

κύθεηα θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο, λα γίλεη 
επέκβαζε ζην ζηάδην ηνπ κνύξνπ. Δπέκβαζε λα γίλεηαη 
κεηά από ραιαδόπησζε ή ηζρπξνύο αλέκνπο. 
 
                                                                                           ► 



Καιιηεξγεηηθά κέηξα 
 Εμαζθάιηζε θαιώλ ζπλζεθώλ αεξηζκνύ θαη θωηηζκνύ. 
 Πεξηνξηζκόο ηεο αδωηνύρνπ ιίπαλζεο. 

 Καηαζηξνθή ηωλ δηδαλίωλ. 
 Σπρλνί επηηόπηνη έιεγρνη. 
 Απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ωηδίνπ, επδεκίδαο.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Αureobasidium pullulans strain 14940 & 14941 Bacillus subtilis 
strain, Θηξάκ (κόλν ζε νηλνπνηήζηκα) Ιπξνληηόλ, Μεπαληππξίκ, 
Μπνζθαιίλη,  Ππξηκεζαλίι, Σππξνληηλίι+ Φινπληηνμνλίι, 
Φελρεμακίλη, Φινπαδηλάκ.  

  
4.ΘΡΙΠΔ 
Οδεγίεο: Έιεγρνο αλζνηαμηώλ ιίγν πξίλ ηελ άλζεζε. Με ειαθξηά 

ηηλάγκαηα πάλσ ζε ιεπθό ραξηί κπνξείηε λα 
δηαπηζηώζεηε ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο. ε 
επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο πνπ ζα δηαπηζησζνύλ πςεινί 
πιεζπζκνί, λα γίλεη επέβαζε.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 
Ακπακεθηίλ, Λάκπληα ζπαινζξίλ, Μεζηνθάξκπ, Μπέηα- 
ζπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Φνξκεηαλέηη. 
 

 
5.ΔΤΓΔΜΙΓΑ 
Οδεγίεο: Να κελ γίλεη επέκβαζε. Θα ελεκεξσζείηε ζε επόκελν 

δειηίν.  
Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 
Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν. 
 

ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηωλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ. 

2. Να γίλεηαη ελαιιαγή ζηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο 
δξαζηηθέο νπζίεο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 
αλζεθηηθόηεηαο. 

3. Οη εθαξκνγέο ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ λα κελ 
ππεξβαίλνπλ ηνλ επηηξεπόκελν αλαγξαθόκελν 
αξηζκό. 

4. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν 
(www.minagric.gr) 

 
 

                                       Η  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ   
                                           
     Σ. ΣΟΛΗ    
 


