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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα

Βόλος, Νο 1/ 12-6-2019
ΠΕΠΟΝΙΑ-ΥΠΑΙΘΡΙΑ

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος σε καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στο νοµό Νοµό Μαγνησίας
.Αναµένεται και στους άλλους νοµούς .Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των
τετρανύχων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής
επιθεώρηση από τους παραγωγούς
Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε
κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.
ΘΡΙΠΑΣ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την
ανάπτυξη του εντόµου.
Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το
κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.
Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα όπως: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin κ.α.
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την
αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής
και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πεπονιάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό
µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagric.gr
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings
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