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- επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ
- απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο

Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα

Μειηηδάλα Νν1/26-6-2018

ΜΔΛΗΣΕΑΝΑ ΤΠΑΗΘΡΗΑ
ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (Tetranychus urticae)

Δηθ.1 Aθκαία ηεηξαλύρσλ θαη απγά

Δηθ.2 Παξαζηηηζκόο ηεηξαλύρνπ

Γηαπηζηώζεηο : Έλαξμε ηεο πξνζβνιήο από ηνλ ηεηξάλπρν δηαπηζηώζεθε ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο Μειηηδάλαο ζην
λνκνύο Μαγλεζίαο Καξδίηζαο Τξηθάισλ θαη Φζηώηηδαο. 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.
Ο ΓΟΡΤΦΟΡΟ ΣΖ ΜΔΛΗΣΕΑΝΑ

Δηθ.3-4 Πξνλύκθεο ηνπ δνξπθόξν Π.Κ.Π.Φ. Βόινπ.
δνξπθόξνπ.

Δηθ.5 Δλήιηθν θαη πξνλύκθεο ηνπ

Τελ εκθάληζή ηνπ έθαλε ν δνξπθόξνο ζηηο θαιιηέξγεηεο κε κειηηδάλα ζην Ννκό Μαγλεζίαο.

Ο Γνξπθόξνο είλαη πνιύ ζνβαξόο ερζξόο ηεο κειηηδάλαο .Τόζν ηα ελήιηθα άηνκα όζν θαη νη λεαξέο πξνλύκθεο
ηξέθνληαη από ην θύιισκα ,ηνπο ηξπθεξνύο βιαζηνύο θαη ηνπο θαξπνύο ησλ θπηώλ ηεο κειηηδάλαο.
Σε πεξίπησζε κε έγθαηξεο θαηαπνιέκεζεο ηνπο κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ηελ παξαγσγή.
πζηάζεηο: Να γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο όπνπ έρεη παξνπζηαζηεί ην έληνκν κε
ζθεπάζκαηα ηνπ bacillus thuringiensis θ.α. εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΘΡΗΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Γηαπηζηώζεηο: Σπλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ εληόκνπ ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο κε Μειηηδάλεο κε κέηξηνπο έσο
πςεινύο πιεζπζκνύο. Οη ζξίπεο είλαη θνξείο ηώζεσλ
πζηάζεηο: Σπληζηάηαη ςεθαζκόο κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΑΛΔΤΡΩΓΖ

Γηαπηζηώζεηο: Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη κέηξηνη ζηηο θαιιηέξγεηεο κε κειηηδάλεο. Δίλαη θνξέαο ηώζεσλ θαη
ε πξνζβνιή από ηνλ αιεπξώδε πξνθαιεί κείσζε ηεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηεο παξαγσγήο.
πζηάζεηο: πζηήλεηαη νη ςεθαζκνί γηα ηνλ αιεπξώδε λα γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε πνιύ πξσί ή ην ζνύξνππν,
δηόηη όινο ν πιεζπζκόο βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ησλ θύιισλ, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά
ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine, acetamiprid θ.α.)
ΑΦΗΓΔ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

Γηαπηζηώζεηο: Σπλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ εληόκνπ κε κέηξηνπο πιεζπζκνύο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο Οη κειίγθξεο είλαη θνξείο ηώζεσλ, πξνθαινύλ δεκηά κε ηελ
απνκύδεζε ηνπ ρπκνύ ησλ θπηώλ θαη κε ηα κειηηώκαηα πνπ εθθξίλνπλ.

πζηάζεηο Σπζηήλεηαη λα .γίλεη θαηαπνιέκεζε κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο: pirimicarb,
acetamiprid, κ.α

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 παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Μειηηδάλαο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο
Γ. Λύθαο

