
 

 

 

 
Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                     37/1-8-13 
           
 ΑΜΠΔΛΙ  
1. ΔΤΓΔΜΙΓΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Η 3ε πηήζε ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε αξαηέο ζπιιήςεηο. 

πιεζπζκνύο. Δπαθόινπζν ησλ πξνζβνιώλ, θπξίσο απηήο ηεο γεληάο, 
είλαη νη ζήςεηο.    
                                                    

Οδεγίεο: ηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο  πεξηνρέο, θπξίσο ζε επηηξαπέδηεο 
πνηθηιίεο πνπ θξίλεηε απαξαίηεηε ηελ επέκβαζε, απηή λα γίλεη από 5 
σο 9 Απγνύζηνπ.  
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Βάθηιιν Θνπξηγγίαο κε πξνζζήθε 1% δάραξεο θαη επαλάιεςε κεηά από 10-12 
κέξεο,{Ππξεζξίλο -2 κέξεο}, {Άιθα ζππεξκεζξίλ, Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ- 
κπελδνεηη, Λάκδα Σπαινζξίλ -7 κέξεο}, {Ιληνμαθάξκπ -10 κέξεο},  
{Δηνθελπξόμ, Δζθελβαιεξέηη, Μπέηα Σπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Σππεξκεζξίλ -
14 κέξεο}, {Φισξππξηθόο -20 κέξεο}, {Φισξππξηθόο κεζύι -21 κέξεο}. 
                                                                                                                               

 

2. ΨΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Οδεγίεο: Διέγμηε ηα ακπέιηα κε πξνζνρή. Όπνπ ε πξνεγνύκελε επέκβαζε δελ 

ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη ππάξρνπλ πιεζπζκνί, λα γίλεη ζπλδπαζκέλε 
θαηαπνιέκεζε κε ηελ επδεκίδα.    

Φπη/θά 
πξντόληα: 

{Σπηξνηεηξακάη- 14 κέξεο}, {Φισξππξηθόο -20 κέξεο}, {Φισξππξηθόο 
κεζύι -21 κέξεο}.                                                                                                                                                                               

 
 
3. ΒΟΣΡΤΣΗ 
Οδεγίεο:  Να γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ επδεκίδα.   

                        
Φπη/θά 
πξντόληα: 

{Aerobasidium pullulans dsm14940 -0 κέξεο }{Φελρεμακίλη -14 κέξεο γηα 
νηλ/κα & 7 κέξεο γηα επηηξαπέδηα}, {Ιπξνληηόλ - 21 κέξεο}, {Φινπαδηλάκ 
κόλν ζε νηλνπνηήζηκα απηή ηελ επνρή - 21 κέξεο}, { Μπνζθαιίλη, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι -28 κέξεο}, {Ππξηκεζαλίι-35 κέξεο}, {Φνιπέη 
κόλν ζε νηλνπνηήζηκα απηή ηελ επνρή - 42 κέξεο}.           ► 
 



4.ΩΙΓΙΟ 
Γηαπηζηώζεηο:  Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηελ αζζέλεηα. Υπάξρνπλ ζπνξαδηθέο 

πξνζβνιέο ζε ακπειώλεο όςηκσλ πεξηνρώλ. 
 

Οδεγίεο: Κίλδπλνο πξνζβνιώλ γηα ηηο ξόγεο ππάξρεη κέρξη ην ζηάδην ηνπ γπαιίζκαηνο. 
Βιαζηνί, πνδίζθνη θαη άμνλεο ησλ ζηαθπιηώλ, είλαη εππαζείο θαζ όιε ηελ 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Διέγμηε ηα ακπέιηα. Όπνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο 
λα γίλεη επέκβαζε ρξεζηκνπνηώληαο ζθεύαζκα κε ζεξαπεπηηθή 
δξάζε. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

{Σπόξηα ηνπ κύθεηα Ampelomyces quiscualis -0 κέξεο }, {Λακηλαξίλ -0 
κέξεο }, {Θείν -7 κέξεο}, {Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι -14 κέξεο κόλν 
ζε νηλνπνηήζηκα}{Θείν + Ομπρισξηνύρνο ραιθόο - 28 κέξεο},  
{Μπνππηξηκέηη -14 κέξεο},{Αδνμηζηξνκπίλ, Μεπηπιληηλνθάπ, 
Μπθινκπνπηαλίι, Σπθινπθελακίλη, Σπθινπθελακίλη+Νηηθελνθνλαδόι, 
Τεκπνπθνλαδόι -21κέξεο},  {Μεηξαθελόλ, Πξνθνπηλαδίλη, Σππξνθνλαδόι, 
Φελκπνπθνλαδόι, Τξηθινμηζηξνκπίλ -28 κέξεο},{ Κπλνμηθέλ -30 κέξεο γηα 
νηλ/κα & 21 κέξεο γηα επηηξαπέδηα},{Κξεζνμπκ κεζύι, 
Μπνζθαιίλη+Κξεζόμηκ κεζύι, Νηηκεζνκόξθ+Ππξαθινζηξνκπίλ, Πελθνλαδόι, 
Τξηαληηκελόι, Πξνπηλέκπ+Τξηαληηκελόι, Τεκπνπθνλαδόι+Τξηθινμηζηξνκπίλ -
35 κέξεο}, {Φνιπέη+Τξηαληηκελόι., Αδνμπζηξνκπίλ + Φνιπέη - 42 κέξεο}. 
 

5.ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Γηαπηζηώζεηο: Eιέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηνπο ακπειώλεο.  

 
Οδεγίεο:  Όπνπ εληνπίδεηε πξνζβνιέο λα γίλεηαη επέκβαζε 

 ρξεζηκνπνηώληαο ζθεύαζκα κε πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή 
δξάζε (Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν).  
  
 

ΗΜΔΙΩΔΙ: 
 

 Οη εκέξεο πνπ αλαθέξνληαη δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη 
ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβήζεη από ηελ 
ηειεπηαία επέκβαζε έσο ηε ζπγθνκηδή. 

 Οη επεκβάζεηο θνληά ζηε ζπγθνκηδή εκπεξηέρνπλ θηλδύλνπο 
εύξεζεο ππνιεηκκάησλ άλσ ησλ επηηξεπόκελσλ νξίσλ ζηα 

ζηαθύιηα. Να ηεξνύληαη απζηεξά ηα ρξνληθά όξηα 
κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο. 

 Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ.  

 Όια ηα δειηία καο ηα βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr  
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ                                   
 
               Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


