
 

 

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                                               22 /4-5-16   
 
ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΧΡΑ - ΜΤΣΙΛΟΜΟΡΦΗ ΦΧΡΑ 
Γηαπηζηώζεηο: Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ 

εξπνπζώλ ησλ δύν θνθθνεηδώλ.   
 

Οδεγίεο: ηνπο νπσξώλεο πνπ κεηά από έιεγρν δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, 
λα γίλεη επέκβαζε ζηηο εμήο εκεξνκελίεο: 
α) Πξώηκεο πεξηνρέο:  Από 9 έσο 12 Μάε 
β) Όςηκεο πεξηνρέο: Από 13 σο 17 Μάε. 
Σε νπσξώλεο πνπ έγηλε επέκβαζε γηα ηνλ Κόθθν, λα κελ επέκβεηε θαη γηα 
ηελ ςώξα. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 Θεξηλόο πνιηόο, Δειηακεζξίλ, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, Χισξππξηθόο, 
Χισξππξηθόο-κεζύι . Ο ζεξηλόο πνιηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζθέηνο, ή 
ζε ζπλδπαζκό κε έλα από ηα ππόινηπα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 
Τα δέληξα πνπ ζα ςεθαζηνύλ κε ζθέην ζεξηλό πνιηό πξέπεη λα είλαη ζε θαιή 
ζξεπηηθή θαηάζηαζε, πνηηζκέλα θαη ε επέκβαζε λα γίλεη πξσηλέο ώξεο ή 
αξγά ην απόγεπκα. 

 
2.ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Γηαπηζηώζεηο: 
 

Οη εθθνιάςεηο ησλ απγώλ ηνπ εληόκνπ είλαη ζε εμέιημε. Οη εθθνιαθζείζεο 
πξνλύκθεο θηλνύληαη ζηε βιάζηεζε.  
                                                             

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ηελ πεξζηλή ρξνληά ππήξραλ πξνζβνιέο, λα γίλεη 
θαηαπνιέκεζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θόθθηλε 
ςώξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηα ζέπαια ηνπ θάιπθα θιείζνπλ πάλσ 
ζηνλ θαξπό. Ο ςεθαζκόο ελαληίνλ απηήο ηεο γεληάο είλαη 
θαζνξηζηηθόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ. Οη επόκελεο 
επεκβάζεηο, απιά κεηώλνπλ ηνπο ππάξρνληεο πιεζπζκνύο. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 Θεξηλόο πνιηόο, Σπηξνηεηξακάη, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι .                                                                                      

 

 

3.ΚΗΡΟΠΛΑΣΗ 

Γηαπηζηώζεηο 

Οδεγίεο: 

 
Γελ έρεη μεθηλήζεη ε εθθόιαςε. Παξαθνινπζνύκε κε ζπρλέο 
δεηγκαηνιεςίεο ηελ εμέιημε ηνπ εληόκνπ. Θα ελεκεξσζείηε ζε 
επόκελν δειηίν.                        ► 

 



 
 
4.ΙΔΡΤΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ ΣΧΝ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΧΝ 

Γηαπηζηώζεηο: 
Οη πξνζβνιέο είλαη ζπνξαδηθέο. Από δεηγκαηνιεςίεο καο δηαπηζηώζεθε ε 
έλαξμε ηεο εμόδνπ ησλ λεαξώλ πξνλπκθώλ θαη ε παξνπζία ηνπ σθειίκνπ. 

Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο θαη δελ ππάξρεη ην σθέιηκν 
αξπαθηηθό, λα γίλεη επέκβαζε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ θόθθηλε ςώξα. Πξηλ απνθαζίζεηε γηα επέκβαζε, θαιό είλαη λα  
ειεγρζεί ε ύπαξμε ηνπ σθέιηκνπ αξπαθηηθνύ.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 
 Θεξηλόο πνιηόο, Χισξππξηθόο, Χισξππξηθόο-κεζύι. 

 
5.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
 
Οδεγίεο: Άκεζε έλαξμε επεκβάζεσλ κε ηε ιήςε ηνπ δειηίνπ  ζε όςηκα 

πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
 

 Bauveria basiana strain atcc 74040, Δειηακεζξίλ, Λάκληα ζπαινζξίλ, Φνζκέη. 
 Επεηδή απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζε έληνλε δξαζηεξηόηεηα όια ηα σθέιηκα 
έληνκα αξπαθηηθά θαη παξάζηηα, είλαη πξνηηκόηεξνη νη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί. 
Τν δόισκα απνηειείηαη από λεξό, πδξνιπκέλε πξσηείλε 2% θαη έλα 
εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν.                
Τν ςεθαζηηθό πγξό λα εθαξκόδεηαη ζπγθεληξσκέλν κε κνξθή ρνλδξώλ 
ζηαγνληδίσλ ζε θιαδηά ρσξίο θαξπνύο. Σπληζηάηαη λα ςεθάδεηαη θαη ε ηπρόλ 
ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηήκαηνο (ζάκλνη, θξάθηεο). 
 

 
6. ΦΤΛΛΟΚΝΙΣΗ - ΔΡΙΧΓΗ ΑΛΔΤΡΧΓΗ 
Γηαπηζηώζεηο: 
Οδεγίεο: 

Γελ έρεη μεθηλήζεη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ δύν  εληόκσλ. Θα 
ελεκεξσζείηε ζε επόκελν δειηίν. 

 
7. ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΚΟΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΧΗ ΣΗ 
ΛΔΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) – ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΣΗ ΛΔΜΟΝΙΑ (Eriophyes 
sheldoni) 
Οδεγίεο: ε νπσξώλεο πνπ δηαπηζησκέλα ηα αθάξεα δεκηνπξγνύλ έληνλεο 

πξνζβνιέο θαη δελ έγηλε πξναλζηθόο ςεθαζκόο λα γίλεη επέκβαζε. 

Φπη/θά 
πξντόληα Αculops pelecassi: Θεξηλά ιάδηα. 

Eriophyes sheldoni: Ακπακεθηίλ, Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θεξηλά ιάδηα 

 

 
ΗΜΔΙΧΔΙ: 1.  Να απνθεύγνληαη νη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί θαη λα πξνηηκνύληαη 

ζθεπάζκαηα πνπ δελ δεκηώλνπλ ηα σθέιηκα έληνκα θαη αθάξεα, πνπ 
απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηα. 
2. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ                  
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
3. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

   
                                                            Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                             



                                                                           Σ. ΣΟΛΗ 


