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 ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκων :
- βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ

Πιεξνθνξίεο: Φωηοπούλος Αννέηα

Βόλορ, Ν0 2/27-6-2017

ΑΓΓΟΤΡΙΑ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΩΪΓΙΟ
Δίλαη αζζέλεηα πνύ πξνθαιείηαη από ηνπο κύθεηεο Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca
fuliginea.

ςμπηώμαηα: Δκθάληζε κηθξώλ, ιεπθώλ θειίδσλ ζηελ άλσ θαη θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ, ζηνπο κίζρνπο θαη
ζηνπο βιαζηνύο, κε ραξαθηεξηζηηθέο αιεπξώδεηο εμαλζήζεηο.
ςνθήκερ ανάπηςξηρ: Τα θνλίδηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ άλεκν. Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο
από 10-30 0C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 25-26 0C) θαη πγξαζία 55-75%. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κεηάδνζή ηνπ .
Καηαπολέμηζη:
1) Αθαηξνύκε από ηα θπηά ηα θύιια κε έληνλε πξνζβνιή από ην παζνγόλν θαη ηα θαηαζηξέθνπκε.
2) Ψεθαζκόο ησλ θπηώλ κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο bupirinate, pyraclostrobin,
azoxystribin, copper oxychloride θ.α.
Οη ςεθαζκνί ησλ θπηώλ πξέπεη λα αξρίδνπλ ακέζσο κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα.
ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (Tetranychus urticae)

Γιαπιζηώζειρ: Τελ εκθάληζή ηνπ έθαλε ν ηεηξάλπρνο ζηηο θαιιηέξγεηεο κε Αγγνπξηέο ζεξκνθεπίνπ ζηνπο Ννκνύο
Καξδίηζαο, Λάξηζαο ,Μαγλεζίαο, Τξηθάισλ θαη Φζηώηηδαο
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηελ επνρή απηή επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηεηξαλύρσλ. Απαηηείηαη ζπλερήο
επηζεώξεζε από ηνπο παξαγσγνύο ιόγσ ηνπ όηη ε πξνζβνιή από ηνπο ερζξνύο απηνύο εμαπιώλεηαη κε κεγάιε
ηαρύηεηα ζην ρσξάθη.

ςζηάζειρ: Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο πξνζβνιήο θαη ή
άκεζε θαηαπνιέκεζε κε έλα από ηα εγθεθξηκέλα αθαξενθηόλα πξηλ ηα αθάξεα λα αλαπηπρζνύλ ζε κεγάινπο
πιεζπζκνύο Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ κόλν κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο (3 άηομα/θύλλο) θαη όρη
πξνιεπηηθά, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο όπσο , Abamectin
,avermectin, spiromesifen, sulphur, κ .α.
ΠΡΟΟΥΗ 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 παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Αγγνπξηάο λα ην δειώζνπλ κε ειεθηξνληθό
κήλπκα ζηελ Υπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: fyto12@otenet.gr
Όλα ηα δεληία μαρ ςπάπσοςν ζηην ιζηοζελίδα ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ζηο διαδίκηςο

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
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