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ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ 

1.ΠΟΤΛΒΙΝΑΡΙA  (Pulvinaria flocciffera) 

 
2.ΚΗΡΟΠΛΑΣΗ 

Γιαπιζηώζεις: 
Οη εθθνιάςεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

Οδηγίες: 

 

ε οπφρώνες ποσ μεηά από έλεγτο διαπιζηώνονηαι προζβολές, να 
γίνει επέμβαζη ζηις ημερομηνίες ποσ αναθέρονηαι ζηην 
Ποσλβινάρια ανάλογα με ηην πρφιμόηηηα ηης περιοτής. Ιδιαίηερη 
προζοτή ζηις μανηαρινιές επειδή θαίνεηαι όηι ηο ένηομο ηις προηιμά.  

Φση/κά 
Προχόνηα: 

Θεξηλόο πνιηόο, Aδαληηξαρηίλ- Α, Ππξηπξνμηθέλ, Σπηξνηεηξακάη, 
Φελνμπθάξκπ. 
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. 

 
3.ΦΤΛΛΟΡΤΚΣΗ (Φσλλοκνίζηης) 
Γιαπιζηώζεις: Ξεθίλεζε ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο.     

 
Οδηγίες: Α. Γένδρα ποσ βρίζκονηαι ζε παραγφγική ηλικία: 

Καλλιεργηηικά μέηρα: 
α) απνθπγή ζεξηλώλ αδσηνύρσλ ιηπάλζεσλ. 
β) αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ιαίκαξγσλ βιαζηώλ. 
γ) πεξηνξηζκόο ησλ αξδεύζεσλ ζηηο απνιύησο αλαγθαίεο. 
Υημικές επεμβάζεις δεν απαιηούνηαι. 
                                                                                                  ► 

 

Γιαπιζηώζεις: Οη εθθνιάςεηο ησλ λεαξώλ πξνλπκθώλ ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο είλαη 70-80% 
θαη ζηηο όςηκεο 50-60%. 
 

Οδηγίες: 

 

ηοσς οπφρώνες ηφν πρώιμφν περιοτών ποσ σπάρτοσν προζβολές, 
να γίνει επέμβαζη από 26 – 30 Μαίοσ. ηις όυιμες περιοτές η 
επέμβαζη να γίνει  από 1-5 Ιοσνίοσ. Να γίνει καλό λούζιμο ηφν 
δένδρφν και ηοσ εζφηερικού ηης κόμης ηοσς. Οι προηγούμενες 
επεμβάζεις για ηα άλλα κοκκοειδή,  δεν είναι αποηελεζμαηικές για 
ηην Ποσλβινάρια. 

Φση/κά 
Προχόνηα: 

Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ.  



Β. Σα νεαρά δένδρα, θσηώρια και εμβόλια πρέπει να 
προζηαηεσηούν κε επεκβάζεηο επαλαιακβαλόκελεο αλάινγα κε ηελ 
ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί. 
 

Φση/κά 
προχόνηα: 

1.Πορηοκαλιά: Χεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Αδαληηξαρηίλ–Α, Ακπακεθηίλ, Αζεηακηπξίλη, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, 
Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ,{Φινξαληξαληιηπξόι - μόνο ζε δένδρα 
ποσ δεν έτοσν ειζέλθει ζε καρποθορία}. 
2.Μανηαρινιά: Χεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ 
Αδαληηξαρηίλ–Α, Ακπακεθηίλ, Αζεηακηπξίλη, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ, 
Μεζνμπθελνδάηλη, Μηικπεκεθηίλ, Τεκπνπθελνδάηλη, { Φινξαληξαληιηπξόι - 
μόνο ζε δένδρα ποσ δεν έτοσν ειζέλθει ζε καρποθορία}.  
3.Λεμονιά: Χεθαζκνί θπιιώκαηνο κε έλα από ηα παξαθάησ:  
Αδαληηξαρηίλ–Α, Ακπακεθηίλ, Αζεηακηπξίλη, Ικηληαθινπξίλη, Θηακεζνμάκ,{ 
Φινξαληξαληιηπξόι - μόνο ζε δένδρα ποσ δεν έτοσν ειζέλθει ζε 
καρποθορία}.  
4.Φσηώρια πορηοκαλιάς, μανηαρινιάς, λεμονιάς :Αζεηακηπξίλη 
Τν Θηακεζνμάκ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη κε ξηδνπόηηζκα ζε λέα κε 
παξαγσγηθά δέλδξα (1 γξακ αλά δέλδξν). 

 
4. ΔΡΙΩΓΗ ΑΛΔΤΡΩΓΗ 
Οδηγίες: Γεν ζσνιζηάηαι καμία τημική επέμβαζη.  

Ιζρύνπλ ηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θπιινθλίζηε.  
 
5. ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 
Οδηγίες: 
Φση/κά 
προχόνηα: 

Να ζσνετιζηεί η προζηαζία ζηα όυιμα πορηοκάλια και μανηαρίνια 
ποσ δεν έτοσν ζσγκομιζθεί.  
Βιέπε δειηίν 21/10-5-18.    

ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Ο επαξθήο αεξηζκόο θαη ν θσηηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θόκεο ησλ 
δέλδξσλ είλαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ 
θνθθνεηδώλ. 

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

3. Μπνξείηε λα πξνζθνκίδεηε δείγκαηα ζηελ Υπεξεζία καο γηα έιεγρν. 
4.  Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

 
   
                                                            

H ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

                                                                                 Σ.  ΣΟΛΗ 
    

http://www.minagric.gr/

