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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
βλάπτει
την
υγεία
των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΑΦΙΔΕΣ
(Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

Συνεχίζεται η εμφάνιση με μέτριους πληθυσμούς από αφίδες σε καλλιέργειες της βιομηχανικής
ντομάτας..
Oι αφίδες προκαλούν πολλές ζημιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήμανση. Έχουν μεγάλη
ικανότητα πολλαπλασιασμού, δυνατότητα μετάδοσης ιώσεων και δημιουργία μελιτωμάτων. Για τους
λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο εντοπισμό των πρώτων
αφίδων.
Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόμου.
Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντομο με επιτρεπόμενα
φυτοπροστατευτικα σκευάσματα, όπως thiamethoxam,thiacloprid, cypermethrin fatty acid potassium salt
flonicamid κ.α
ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci-Frankliniella accidentalis)

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 ,methiocarb,formetanate beauveria bassiana strain gha
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 βιομηχανικής τομάτας 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 Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings
Προϊστάμενος Τμήματος
Λύκας Δημήτριος

