
 
Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                            40 /13-8-13 
 
 Α. ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Η έμνδνο ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

  
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, λα 

γίλεη επέκβαζε από 18 έσο 22 Απγνύζηνπ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Θεξηλόο πνιηόο, Ππξηπξνμπθέλ, Σπηξνηεηξακάη, Φνζκέη, Χισξππξηθόο, 
Χισξππξηθόο-κεζύι. 
Ο ζπλδπαζκόο ζεξηλνύ πνιηνύ κε έλα από ηα εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα, είλαη 
πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο απηή ηελ επνρή, ιόγσ ηεο ζπλύπαξμεο όισλ 
ησλ βηνινγηθώλ ζηαδίσλ ησλ δύν θνθθνεηδώλ. 

 
2.ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: Υπάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο νπσξώλεο. Οη επεκβάζεηο απηή 

ηελ επνρή, ζα κεηώζνπλ ηνπο ππάξρνληεο πιεζπζκνύο. Σαο ζπκίδνπκε όηη ε 
θαζνξηζηηθή επέκβαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ είλαη ζην ηέινο 
ηεο άλνημεο πξηλ θιείζεη ν θάιπθαο. 

Οδεγίεο:  Όπνπ δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο (ειέγμηε ηνλ θάιπθα θαη ηηο 
ελώζεηο ησλ θαξπώλ), λα γίλεη θαηαπνιέκεζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ θόθθηλε ςώξα.                                            

 
Φπη/θά 
πξντόληα: 
 
 

 
Θεξηλόο πνιηόο, Σπηξνηεηξακάη, Φνζκέη, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι. 

3.ΙΔΡΤΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ ΣΧΝ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΧΝ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

 Η έμνδνο ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ είλαη ζε εμέιημε.  

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, λα γίλεη έιεγρνο γηα ηελ 
παξνπζία ηνπ σθέιηκνπ αξπαθηηθνύ, ην νπνίν εθόζνλ ππάξρεη, ζα 
ειέγμεη ηνπο πιεζπζκνύο ηεο  Ιζέξπαο.  Όπνπ απαηηείηαη επέκβαζε, 
απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί από 18 έσο 22 Απγνύζηνπ. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Θεξηλόο πνιηόο, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι .         ► 



 
4. ΦΤΛΛΟΡΤΚΣΗ (Φπιινθλίζηεο) 
Οδεγίεο- 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Σν έληνκν βξίζθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηα. Αλάγθε πξνζηαζίαο έρνπλ 
ηα λεαξά δέλδξα θπηώξηα θαη εκβόιηα. 
Βιέπε πξνεγνύκελν δειηίν.                                                                                                                                    

 
5.ΚΗΡΟΠΛΑΣΗ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Υπάξρνπλ θέηνο ζνβαξέο πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο νπσξώλεο. Οη εθθνιάςεηο 
μεθίλεζαλ. 
  

Οδεγίεο: 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζηώλεηε πξνζβνιέο, λα γίλεη επέκβαζε σο 
εμήο:    Άκεζα κε Φελνμπθάξκπ            ή 
από 18 έσο 22  Απγνύζηνπ  κε: Θεξηλόο πνιηόο, Σπηξνηεηξακάη. 

 
6.ΚΟΚΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

 Οη εθθνιάςεηο έρνπλ μεθηλήζεη.  
 

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν  δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, λα 
γίλεη επέκβαζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θόθθηλε 
ςώξα. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 
Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλόο πνιηόο.                                                                                              
 

 
7. ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ-ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ-ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδεγίεο: Βιέπε δειηίν 38/1-8-13 
 
8. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΧΗ ΣΗ 
ΛΔΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΛΔΜΟΝΙΑ 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο λα γίλεη θαηαπνιέκεζε.  

 
Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

Θεξηλόο πνιηόο. 
 

 
Β. ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ – ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ - ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ 
1.ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Οη πξνζβνιέο από ην θνθθνεηδέο είλαη ζπνξαδηθέο. Από δεηγκαηνιεςίεο 

δηαπηζηώζεθε ε σνηνθία θαη ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ λεαξώλ εξπνπζώλ ηεο 
ηξίηεο γεληάο. 
                                                                                           

Οδεγίεο: ηνπο νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο λα γίλεη επηκειεκέλνο 
ςεθαζκόο, κε θαιή δηαβξνρή θνξκώλ θαη βξαρηόλσλ, από 20- 25 
Απγνύζηνπ. 
                                                                                              

Φπη/θά  
πξντόληα: 

Ρνδαθηληά: Θεξηλά ιάδηα {21 εκέξεο}, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ{0 εκέξεο}, 
Σπηξνηεηξακάη{21 εκέξεο}, Φελνμηθάξκπ{20 εκέξεο}, Χισξππξηθόο{20 
εκέξεο}, Χισξππξηθόο κεζύι{21 εκέξεο}. 
Νεθηαξηληά: Θεξηλά ιάδηα {21 εκέξεο}, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ{0 
εκέξεο}, Σπηξνηεηξακάη{21 εκέξεο}, Χισξππξηθόο{20 εκέξεο}, 
Χισξππξηθόο κεζύι{21 εκέξεο}. 
Γακαζθεληά: Θεξηλά ιάδηα {21 εκέξεο}, Σπηξνηεηξακάη{21 εκέξεο}, 
Χισξππξηθόο{20 εκέξεο}.                        ► 

 



 

 
ΠΡΟΟΥΗ:  Όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζεξηλόο πνιηόο, ηα δέλδξα ζα πξέπεη λα είλαη 

πνηηζκέλα θαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε. Ο ςεθαζκόο λα είλαη 
επηκειεκέλνο κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθόηεηα ζην εζσηεξηθό ηεο θόκεο. 

 Η δξαζηηθή νπζία πηξνηεηξακάη (δειηην 35/11-7/13) δελ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ειηά επεηδή δελ έρνπλ 
θαζνξηζηεί MRLs.  

 Πξνζνρή ζηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο όςηκεο πνηθηιίεο ξνδαθηληάο 
λεθηαξηληάο δακαζθεληάο. 

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

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ. 

2. Οη άθαηξεο θαη κε ιάζνο δξαζηηθέο νπζίεο επεκβάζεηο 
δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ ερζξώλ 
θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηελ παξαγσγή.  

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

 
 
                                                Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
                                                                   
                                                                  Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 

http://www.minagric.gr/

