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Υλικά  

ε 17 lt λερό βρύζες (1 κεγάιος ηελεθές ιαδηού) , προζζέηοσκε: 

1. 30 ml πεηρέιαηο (½ θιηηδάλη ηοσ θαθέ ) θαη  

2. 30 ml ππάζινο ζαπούλη (ότη απορρσπαληηθό) πισληερίοσ ζε κορθή ληθάδφλ 

(flakes).  

  

Το παπαπάνω μίγμα διαλύεηαι ωρ εξήρ:  

ε έλα κποσθάιη 1,5 lt (π.τ. από Coca Cola) προζζέηοσκε έλα ποηήρη θαηά προηίκεζε 

δεζηό λερό, ηα 30 ml πεηρέιαηο θαη ηα 30 ml πράζηλο ζαπούλη. Σα αλακηγλύοσκε 

τησπώληας ηα θαη προζζέηοσκε  ηο γαιαθηώδες κίγκα ζηα 17 lt λερού. Μπορούκε λα 

εηοηκάζοσκε ηο κίγκα αρθεηές κέρες πρηλ από ηελ εθαρκογή αθού ηο αλαδεύοσκε 

ηαθηηθά (2 ή 3 θορές ηο 24-φρο). Αλ σπάρτεη θάποσ κεταληθός αλαδεσηής θαιό είλαη 

λα τρεζηκοποηεζεί γηα 1-2 ώρες –ή όζο τρεηαζηεί γηα λα γίλεη ηο κίγκα ζαλ 

γαιάθηφκα– ζε γρήγορε αλάδεσζε. Μπορούκε ζαλ αθόκα πηο θζελή ιύζε λα 

τρεζηκοποηήζοσκε ηα απόλερα πισληερίοσ ζηο οποίο έτοσκε τρεζηκοποηήζεη ζαλ 

απορρσπαληηθό ληθάδες πράζηλοσ ζαποσληού. ‘Έηζη δηαιύεηαη ηο ζαπούλη εύθοια, 

ελώ ηο πεηρέιαηο ελζφκαηώλεηαη κεηά (ότη ζηο πισληήρηο). 

  

Τπόπορ εθαπμογήρ: 

Με υεθαζηηθό ότη απαραίηεηα συειής πίεζες υεθάδοσκε ηα πεύθα ώζηε λα 

δηαβρατούλ οη «βακβαθάδες» ζηολ θορκό. Αλ κπορούκε τρεζηκοποηούκε  εθεί πού 

κπορούκε ζθούπα/βούρηζα γηα θαιύηερε αποκάθρσλζε ηφλ φόζαθθφλ ή 

κειιοληηθώλ φόζαθθφλ. Προζέτοσκε λα κελ παραζύροληαη φόζαθθοη ή/θαη 

βακβαθοκάδες από ηο λερό ηοσ υεθαζηηθού. Ασηό κπορούκε αλ ηο επαλαιάβοσκε θαη 

άιιε θορά θαηά ηο ηέιος Ιοσλίοσ ή αρτές Ιοσιίοσ όηαλ ηο δεύηερο ζηάδηο προζπαζεί 

λα βρεη ζέζεης προζήιφζες (ηο πρώηο ζηάδηο ηφλ περηθερόκελφλ λσκθώλ ζσκίδοσκε 

όηη δελ ηρέθεηαη). Θσκίδοσκε όηη ε πρώηε εθαρκογή έτεη γίλεη Απρίιε-Μάε θαη 

θαιύηερα πρίλ από ηελ κεηαηροπή ηφλ ελειίθφλ ζε φόζαθθοσς. Μηα άιιε εθαρκογή 

κπορεί λα γίλεη θαηά ηολ Οθηώβρε όηαλ ηα έληοκα αιιάδοσλ ζέζε προζήιφζες θαη 

ζσλεπώς είλαη εθηεζεηκέλα. Γηα ηελ αθρηβή εκεροκελία εθαρκογής πρέπεη λα 

παραηερήζοσκε ηα έληοκα, αλ ασηό δελ είλαη δσλαηό πρέπεη λα δεηήζοσκε ηελ αρφγή 

εηδηθού. 

Πποθςλάξειρ 

1. Να κε τρεζηκοποηείηαη ποιύ δοζοιογία θαη ποιύ λερό υεθαζκού γηαηί ασηό 

ζα δράζεη αρλεηηθά ζηο ρηδηθό ζύζηεκα ηοσ πεύθοσ. 

2. Σο θαζάρηζκα ασηό ζα πρέπεη λα επαλαιακβάλεηαη εηεζίφς θαη κόλο αλ 

σπάρτοσλ έληολες βακβαθοκάδες. Ποηέ προιεπηηθά! 

3. Γηα υειά πεύθα θαιό ζα είλαη λα δεηεζεί βοήζεηα από ζσλεργείο ηθαλό λα 

αλαρρητεζεί ζηο πεύθο.  

 

Σο παραπάλφ αποηειεί ελαιιαθηηθό κίγκα ασηού, ποσ έτεη προζηαηεσηεί κε παηέληα 

από ηολ ΟΒΙ θαη αλ θαη ιηγώηερο αποηειεζκαηηθό θαη θαηά ποιύ θζελώηερο 

αποηειεί κία ιύζε ζηο πρόβιεκα ηες βακβαθίαζες. 
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