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Βόινο Ν01/ 28-6-2019
ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ

ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (Tetranychus urticae)

Γηαπηζηώζεηο : Έλαξμε ηνπ ηεηξαλύρνπ δηαπηζηώζεθε ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο θαιιηέξγεηεο κε θαξπνπδηέο.
ζηνπο Ννκνύο Καξδίηζαο, Τξηθάισλ, Λάξηζαο, θαη Μαγλεζίαο αλακέλεηαη ζηηο όςηκεο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ ηελ επνρή απηή επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηεηξαλύρσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε πξνζβνιή
εμαπιώλεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα ζην ρσξάθη θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεηάδεηαη ζπλερήο επηζεώξεζε από ηνπο
παξαγσγνύο
πζηάζεηο: Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ κόλν κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο (3 άηνκα/θύιιν) θαη όρη
πξνιεπηηθά, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο όπσο etoxazole,
abamectin, κ .α.
ΘΡΗΠΑ

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.
Ο ζξίπαο πξνθαιεί δεκηά ζηα θπηά κε ην λα δηαξξεγλύεη θαη λα απνκπδεί ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ θύιισλ
θαη ην θπξηόηεξν είλαη θνξέαο ηώζεωλ.
πζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο: abamectin, deltamethrin, Cypermethrin θ.α.

ΩΗΓΗΟ
(Erysiphe cichoracearum,Sphaerotheca fuliginea

Γηαπηζηώζεηο: Έλαξμε ηνπ σίδηνπ ζηηο πξώηκεο θαιιηέξγεηεο κε θαξπνπδηέο. δηαπηζηώζεθε ζηνπο Ννκνύο
Καξδίηζαο Μαγλεζίαο Τξηθάισλ αλακέλεηαη ζηηο όςηκεο.
πκπηώκαηα: Μηθξέο θειίδεο κε ιεπθή εμάλζεζε εκθαλίδνληαη ζηελ άλσ θαη θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ ζηνπο
κίζρνπο θαη ηνπο βιαζηνύο Η πξνζβνιή μεθηλάεη από ηα θύιια ηεο βάζεο
πλζήθεο αλάπηπμεο :Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 10-30C.(άξηζηε 25-26C)
Τα θνλίδηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ άλεκν. ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.
Καηαπνιέκεζε: Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ κόλν κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο από ην παζνγόλν κύθεηα
κε επηηξεπόκελα θαη εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα..
ΑΛΣΔΡΝΑΡΗΑ (Alternaria curcubitae)

Γηαπηζηώζεηο: Σελ εκθάληζε ηεο έθαλε ε Αιηεξλαξηα ζηηο θαιιηέξγεηεο κε θαξπνπδηέο
Κπθιηθέο καύξεο ή θαζηαλέο θειίδεο αξρηθά ζηα θύιια ηεο βάζεο . Παξόκνηεο θειίδεο ζρεκαηίδνληαη αξγόηεξα
ζηνπο κίζρνπο θαη ζηνπο θαξπνύο Η αζζέλεηα επλνείηαη από πςειή πγξαζία κεηά από βξνρή θαη ζεξκνθξαζία 2328C. Να γίλεη ςεθαζκόο κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
σηδίνπ.
ΠΡΟΟΥΖ Σε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα
ηελ αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη
ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ.
Οη παξαγωγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεωξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Καξπνπδηάο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: pkpfpfevoloy@minagric.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην δηαδίθηπν
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warningsο,

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο
Γεκήηξηνο Λύθαο

