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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής
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ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πηγή: http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6lobbot.htm
Παρατηρήσεις στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδωνέδειξαν αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων
του εντόµου από τις 07. 06.2019, γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη της 2ης πτήσης του εντόµου.
Η αύξηση αυτή συνήθως συµπίπτει µε την παρατήρηση των πρώτων ωοτοκιών. Οι πρώτες
προσβολές, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, διαπιστώνονται περίπου 4─5 ηµέρες αργότερα.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρατηρείται κλιµάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των
προνυµφών, ως αποτέλεσµα της κλιµακούµενης εµφάνισης των ακµαίων.
Η δραστηριότητα των προνυµφών αυτής της πρώτης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει
σηµαντική µείωση της παραγωγής. Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση του εντόµου θα πρέπει να είναι
προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την
είσοδό τους στις ράγες.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί εντοµοκτόνο µε ωοκτόνο δράση, η εφαρµογή του
συστήνεται µέσα σε 2─3 µέρες από τη διαπιστούµενη αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων.
Η εφαρµογή των εντοµοκτόνων που έχουν κατά κύριο λόγο προνυµφοκτόνο ιδιότητα, συστήνεται
4─5 ηµέρες αργότερα.
Από τα προνυµφοκτόνα, προτιµάται η χρήση των σκευασµάτων του εντοµοπαθογόνου βακίλου
Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιµη πανίδα και το περιβάλλον
γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης και τα
φυσικής προέλευσης εντοµοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιµη πανίδα.
Το σωστό ξεφύλλισµα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσµατική διαβροχή των βοτρύων µε το
ψεκαστικό υγρό.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις
καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή
η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα
µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο
διαδίκτυο www.minagric.gr.
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