
 

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                              29 /20-5-14   
 
Α. ΑΜΠΔΛΙ  
1.ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

 Σε επηηόπηνπο ειέγρνπο δηαπηζηώζακε ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο 
πεξνλνζπόξνπ ζε ακπειώλεο πξώηκσλ πεξηνρώλ. 
Οη ρζεζηλέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρόπησζε, πγξαζία), δεκηνύξγεζαλ 
ζπλζήθεο κόιπλζεο ζηα ακπέιηα ηνπ λνκώλ Αξθαδίαο θαη Αξγνιίδαο. 
Δκθάληζε θειίδσλ «ειαίνπ» ζε 7-9 κέξεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.  
 

Οδεγίεο: Άκεζε επέκβαζε κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ ζηνπο ακπειώλεο 
ησλ λνκώλ Αξθαδίαο θαη Αξγνιίδαο ρξεζηκνπνηώληαο θ.π κε 
πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε.  
ηνπο ακπειώλεο ησλ ππόινηπσλ πεξηνρώλ ιόγσ ησλ 
επλντθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ λα γίλεη πξνιεπηηθή επέκβαζε. 
Να γίλνληαη ζπλερείο θαη επηκειεκέλνη έιεγρνη  ηνπ ακπειώλα 
γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ησλ πξνζβνιώλ. 
Να δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θαιό αεξηζκό ησλ 
πξέκλσλ θαη ζηελ κείσζε ηεο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπο. 
 

Φπη/θά  
πξντόληα: 

Βιέπε δειηίν. 23 /28-4-14   
 

 
2.ΩΙΓΙΟ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Ο θίλδπλνο πξνζβνιήο ησλ αλζνηαμηώλ από ηνλ κύθεηα, είλαη κεγάινο. 

Οδεγίεο: πλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηνλ πεξνλόζπνξν.  
Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Α. Με πξνιεπηηθή ή θπξίσο πξνιεπηηθή δξάζε: Αδνμπζηξνκπίλ, 
Γηηηαλζξαθηθό Κάιην, Σθόλε ζεηαθηνύ ή βξέμηκν ζεηάθη, Θείν + 
Ομπρισξηνύρνο ραιθόο,  Λακηλαξίλ (εληζρύεη ηελ άκπλα ηνπ θπηνύ), 
Μεπηπιληηλνθάπ,  Πξνθνπηλαδίλη. 
Β. Με πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε:       
Αδνμπζηξνκπίλ+Φνιπέη,  Κξεζόμηκ κεζύι, Κνπηλνμηθέλ, 
Μπθινκπνπηαλίι, Μεηξαθελόλ, Μπνζθαιίλη+Κξεζόμηκ κεζύι, 
Μπνππηξηκέηη, Νηηκεζνκόξθ+ Ππξαθινζηξνκπίλ, Πελθνλαδόι, 
Πξνπηλέκπ+ Τξηαληηκελόι, Σπηξνμακίλ, Σππξνθνλαδόι, 
Σπθινπθελακίλη, Σπθινπθελακίλη+Νηηθελνθνλαδόι, Τεκπνπθνλαδόι, 
Τεκπνπθνλαδόι+Τξηθινμπζηξνκπίλ, Τξηαληηκελόι, Τξηθινμηζηξνκπίλ, 
Φελκπνπθνλαδόι, Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι, 



Φνιπέη+Τξηαληηκελόι, Ampelomyces quisqualis (ΑQ 10) παξάζηην ηνπ 
σίδηνπ, ζε ρακειέο δόζεηο έρεη πξνιεπηηθή δξάζε θαη ζε πςειέο δόζεηο 
ζεξαπεπηηθή δξάζε.  
Γηα ηελ απνθπγή ή θαζπζηέξεζε δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο: 
1. Δλαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ (θαη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο 
δξάζεο) κέζα ζηελ ίδηα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.  
2. Οη παξεκπνδηζηέο βηνζύλζεζεο εξγνζηεξόιεο, λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη δύν θνξέο αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 
3. Να ρξεζηκνπνηείηαη ε κηθξόηεξε απνηειεζκαηηθή δόζε 
εθαξκνγήο. 

 
3 ΒΟΣΡΤΣΗ 
Οδεγίεο: ε ακπειώλεο πνπ παξαηεξνύληαη πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα 

ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο λα γίλεη επέκβαζε. 
Ο θαιόο αεξηζκόο ησλ πξέκλσλ ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηεο 
πγξαζίαο θαη επνκέλσο ζηελ κείσζε δεκηώλ από ηνλ κύθεηα. 
 

Φπη/θά  
πξντόληα: 

Aureobasidium pullulans dsm14940 , {Θηξάκ  κόλν ζε 
νηλνπνηήζηκα}, Ιπξνληηόλ , Μεπαληππξίκ, Μπνζθαιίλη, Ππξηκεζαλίι, 
Σππξνληηλίι, Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι, Φελρεμακίλη, Φινπαδηλάκ , 
Φινπληηνμνλίι,  Φνιπέη+ραιθόο. 

 
4.ΔΤΓΔΜΙΓΑ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Η πξώηε πηήζε ηνπ εληόκνπ είλαη ζε εμέιημε. 

Οδεγίεο: Δπεηδή ην αλεθηό όξην πξνζβνιήο απηήο ηεο γεληάο είλαη 
πςειό δελ ζπζηήλεηαη θαηαπνιέκεζε. Οη ηπρόλ δεκηέο πνπ 
πξνθαινύληαη από ηελ πξώηε γεληά ηνπ εληόκνπ, 
αλαπιεξώλνληαη ζπλήζσο από ηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο ησλ 
ξαγώλ πνπ απνκέλνπλ. Γελ ζπληζηάηαη επέκβαζε απηή ηελ 
επνρή.  
 

5. ΘΡΙΠΑ (Καιηθόξληαο) 
Οδεγίεο: ηηο πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα επηηξαπέδηα ρξήζε πνπ 

δηαπηζηώλεηε ηελ ύπαξμε πςεινύ πιεζπζκνύ ζξίπα (ηίλαγκα 
αλζνηαμηώλ ζε ραξηί) λα γίλεη επέκβαζε ζηηο αξρέο ηεο 
άλζεζεο. 
 

Φπηνπξ/θά  
πξντόληα: 

 Μεζηνθάξκπ, Σπηλνζάλη. 
 

 
ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ. 

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

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

                  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ   ΓΙΔΤΘΤΝΗ   
                                           
     Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


