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Η αλόγιςτη χρήςη φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρφνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόςτοσ παραγωγήσ
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ΦΙΣΙΚΙΑ
ΒΟΣΡΤΟΦΑΙΡΙΑ
(Botryosphaeria dothidea)

Οι άριςτεσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ αςκζνειασ είναι θ υψθλι ςχετικι υγραςία (>90
%) και κερμοκραςία (27-30οC). Η βροχοπτϊςεισ των τελευταίων θμερϊν, ςε ςυνδυαςμό με
τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ευνοοφν τθν εμφάνιςθ και εξάπλωςθ τθσ αςκζνειασ, ιδιαίτερα ςε
περιοχζσ με ιςτορικό προςβολϊν.
Συνιςτάται άμεςα ψεκαςμόσ με ζνα εγκεκριμζνο μυκθτοκτόνο, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι
ςτθν πλιρθ κάλυψθ των δζνδρων με το ψεκαςτικό υγρό. Επίςθσ, είναι ουςιαςτικισ
ςθμαςίασ ο τακτικόσ ζλεγχοσ του δενδροκομείου, με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ και το
κάψιμο κάκε προςβεβλθμζνου οργάνου.
Υπενκυμίηεται ότι εάν τθν καλοκαιρινι περίοδο ζχουμε βροχζσ και αρκετό μόλυςμα, θ
αςκζνεια διαδίδεται ταχφτατα. Επομζνωσ, οι ψεκαςμοί Ιουνίου και Ιουλίου είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικοί για τον περιοριςμό του μολφςματοσ και τθν προςταςία τθσ καλλιζργειασ.
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Εκτενισ αναφορά για τθν βοτρυοςφαίρια ζχει γίνει ςε προθγοφμενο δελτίο μασ (22-32018).

Εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ: azoxystrobin, boscalid, pyraclostrobin.

ΕΠΣΟΡΙΩΗ
(Septoria spp.)
Οι ςυνκικεσ υψθλισ ατμοςφαιρικισ υγραςίασ που επικρατοφν αυτζσ τισ θμζρεσ, είναι
ιδιαίτερα ευνοϊκζσ για τισ μολφνςεισ του φυλλϊματοσ. Συνιςτάται άμεςα ψεκαςμόσ με ζνα
εγκεκριμζνο φυτοπροςτατευτικό προϊόν, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν πλιρθ κάλυψθ
των δζνδρων με το ψεκαςτικό υγρό.

Εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ: copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride.

Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Τροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr
Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για
τα ακρόδρυα, παρακαλοφνται να το δηλώςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την
Τπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr
Ο Προϊστάμενος τοσ Τμήματος

Δρ. Λύκας Δημήτριος

2

