
Προστασία λαχανικών 

1. Σάλιακες: σανίδες με μπύρα, ψεκασμός με νερό+ξύδι 1:1, στάχτη, 

βιοδολώματα 

2. Μαύρη τάπα: συχνότερα ποτίσματα, ψεκασμός με ασβεστούχο βιολογικό 

λίπασμα 

3. Ηλιοεγκαύματα: δίχτυα σκίασης, κουβέρτα φυτών, ψεκασμός για αντοχή 

4. Μύγα καρώτου: σκεπάστε τη ρίζα του καρώτου με χώμα 

5. Αμέσως μετά από βροχή ψεκάστε με φυτικά εκχυλίσματα και με χαλκό 

6. Προνύμφες: η εδαφοκάλυψη με μαύρο φιλμ δεν αφήνει να νυμφωθούν 

πολλές προνύμφες στο έδαφος (θρίπας, διάφορες κάμπιες, δίπτερα κλπ.). 

Ψεκάστε το φυτικά λάδια 

7. Καθαρίστε τακτικά με τσουγκράνα τα πεσμένα φύλλα, κλαδάκια, φρούτα 

8. Νηματώδεις: ½ φλυντζάνι ζάχαρη σε 2 φλυντζάνια ζεστό νερό σε διάλυση 

5 κιλών 

9. Προνύμφες κουνουπιών σε στάσιμα νερά: λάδι σκόρδου 

10. Ζιζάνια: βιολογικό ζιζανιοκτόνο. Περικοκλάδα, ψεκασμός με λευκό ξύδι 

11. Ωίδιο: εκτός από θειάφι, ψεκασμός με σόδα 5%0 

12. Τετράνυχος: κοπανισμένα φύλλα δάφνης (διάλυμα) και γραμμές με 

θειάφι στο έδαφος 

13. Μελίγκρες, τετράνυχοι: 850 γρ. φρέσκα φύλλα φτέρης σε 10 κιλά νερό 

για 10 ημέρες 

14. Μελίγκρες, κάμπιες: 2 κιλά φύλλα καρυδιάς σε 10 κιλά νερό για 5-6 

ημέρες 

15. Μελίγκρες, τετράνυχοι: 30-50 γρ. σαπούνι σκόνη σε 1 κιλό νερό+50 γρ. 

οινόπνευμα+1 γρ. αλάτι 

16. Μελίγκρα, ωίδιο, περονόσπορος: 100 άνθη χαμομηλιού σε 10 κιλά 

βρασμένο νερό για 24 ώρες 

17. Μελίγκρες: αλουμινόχαρτο κάτω από μικρά φυτά 

18. Μύκητες: λιωμένο σκόρδο (ολόκληρο) σε 10 κιλά νερό για 2 ημέρες 

19. Μύκητες, έντομα: 1 κιλό ψιλοκομμένα φύλλα τσουκνίδας σε 10 κιλά νερό 

για 5 ημέρες. Σε 15 ημέρες είναι λίπασμα διεγερτικό 



20. Μύκητες: 650 γρ. κρεμμύδι+40 γρ. σκόρδο σε 10 κιλά βραστό νερό για 15 

λεπτά. Παρά μέρα 4 φορές 

21. Γεμίστε τον κήπο με κίτρινες παγίδες με κόλα ή λεκάνες κίτρινες με νερό 

22. Καλά όπλα χωρίς κίνδυνο: Savona, Vivere, Echocide, ωφέλιμοι 

μικροοργανισμοί, θειοχαλκίνη, φυτικά εκχυλίσματα) 

23. Για δύναμη και υγεία στα φυτά: Ξεπλυμένα φύκια+ασβέστης+κομπόστ 

για 3-4 μήνες με 3 γυρίσματα σε μικρούς σωρούς 

24. Πουλιά: μεγάλες φουσκωτές κίτρινες μπάλες θαλάσσης κρεμασμένες σε 

ύψος, με ζωγραφισμένα μεγάλα μάτια με κόκκινο-μαύρο 

ΓΕΩΠΟΝΕΙΝ 

Οδηγίες ψεκασμών-Φυτοπροστασίας 

 Προσοχή στα σκευάσματα με ωφέλιμους. Τοξικό το χλώριο του νερού 

ύδρευσης 

 Το σκληρό νερό (άλατα) δεσμεύει μερικές δραστικές (π.χ. SAVONA) 

 Το υψηλό pH του νερού αδρανοποιεί κάποιες δραστικές. Προσθήκη 

ρυθμιστή 

 Προφύλαξη από την αρχή ως το τέλος με γάντια, γυαλιά, στολή 

 Όχι ψεκασμοί στα κουτουρού. Εντοπίζω την ασθένεια, ρωτάω γεωπόνο 

 Όχι όταν φυσάει ή πάει για βροχή 

 Ότι ψεκάζω να τόχω από πίσω μου 

 Δεν συνδυάζω τα πάντα. Ρωτάω-διαβάζω 

 Πριν ψεκάσω διαβάζω ετικέτα 

 Δεν συνδυάζω πάνω από τέσσερα σκευάσματα 

 Πρώτα διαλύω τις σκόνες, μετά τα υγρά και στο τέλος τα λιπάσματα 

 Δεν τρώω, δεν καπνίζω, δεν πίνω 

 Ανάλογα με τα φυτά εφαρμόζω πιέσεις, για ψεκασμό ανάλογες 

 Προτιμώνται ψεκαστικά με ρυθμιστές εκτόξευσης 

 Πλένω καλά το ψεκαστικό στο τέλος (με ζεόλιθο 2% για αλλαγή από 

ζιζανιοκτόνο 

 Ψεκάζω κύρια κάτω από φύλλα. Ανάλογα με το πού είναι ο εχθρός 



 Δεν χρησιμοποιώ την ίδια δραστική συνεχώς. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού 

 Πλένομαι όλος καλά όταν τελειώσω ή όταν έρθω σε επαφή με σκεύασμα 

 Προσοχή στη λήξη. Αν λήγουν τα φάρμακα προτιμάμε να ψεκαστούν 

 Παρακολουθώ τους εχθρούς και κάνω εντοπισμένες μικρές επεμβάσεις 

 Δε ψεκάζω πάνω από 35ο C 

 Δε ψεκάζω μελισσοκτόνα (το γράφουν) κοντά σε κυψέλες 

 Δεν ψεκάζω εκεί που βόσκουν κατοικίδια 

 Δεν πετάω τα άδεια κουτιά ούτε τα θάβω με φάρμακα ούτε τα καίω 

 Πλύσιμο των κενών και απόρριψη 

 Συνθήκες αποθήκευσης: Θερμοκρασίες 0 ο-35ο C σε σκοτεινό ντουλάπι, 

κλειδωμένα 

 Μεγάλη σημασία ο χρόνος επέμβασης. Μελίγκρες, σκώληξ ριζών, τούτα, 

τετράνυχοι, κλπ. 

 Παραπάνω δόση φαρμάκου σημαίνει τοξικότητα, μεγαλύτερη 

υπολειμματικότητα, επιπλέον έξοδα 

 Όχι υψηλή πίεση ψεκασμού. Δε ψεκάζουμε το γείτονα, την ατμόσφαιρα, 

το έδαφος και λίγο τα φυτά 

 Όχι στο λύσιμο ώσπου να στάξει. Οι μεγάλοι όγκοι ψεκασμού προκαλούν 

μικρή συγκράτηση στο φυτό, ρύπανση του εδάφους, της ατμόσφαιρας, 

μικρότερη αποτελεσματικότητα, τοξικότητα 

 Καταγράφω τι ψέκασα και πότε για αλλαγή φαρμάκου 

 Μερικές φορές τα προσκολλητικά έχουν αρνητικά αποτελέσματα 

 Μειώνω τους ψεκασμούς με τεχνικές όπως κλάδεμα, ρύθμιση 

ποτίσματος, ορθολογική θρέψη, κοπή ζιζανίων, χρήση παγίδων 

 Προτιμώ βιολογικά σκευάσματα ή σκευάσματα φιλικά στο περιβάλλον 

και το χρήστη 

 Προτιμώ σκευάσματα εξειδικευμένα με μικρή υπολειμματικότητα 

 Προτιμώ σκευάσματα που αυξάνουν την αντοχή των φυτών στους 

εχθρούς 

 Προτιμώ ριζοποτίσματα και τοπικά ψεκάσματα 

 Συνδυάζω φυτά που αλληλοπροστατεύονται 



 Προσοχή στην Παρασκευή ψεκαστικού υγρού και στο τελικό πλύσιμο 

 Όταν χάνει η ψεκαστήρα την αλλάζω 

 Αποφεύγουμε νιτρικά σε μεγάλες ποσότητες στα λαχανικά 

 Βάζουμε σήμανση στη ψεκασμένη καλλιέργεια 

ΓΕΩΠΟΝΕΙΝ 

 


