Γ Δ Ω Ρ Γ Ι Κ Δ 

Π Ρ Ο Δ Ι Γ Ο Π Ο Ι Η  Δ Ι 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ  ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
&ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Γ/ΝΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ
ΑΦΑΛΔΙΑ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ
Ταρ.Γ/λζε: Τνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο
Τει: 2421066525 - Fax: 2421069545

Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκυν :
- βλάπηει ηην ςγεία ηυν καηαναλυηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγυγήρ

Πληποθοπίερ: Φυηοπούλος Αννέηα

Βόλορ, 3/ 26-6-2018
ΠΔΠΟΝΙΑ- ΤΠΑΙΘΡIΑ

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ
(Pseudoperonospora cubensis)

Αναμένεηαι η είζοδορ ηος πεπονόζποπος ζηιρ ππώιμερ μεζοππώιμερ και ότιμερ καλλιέπγειερ με πεπονιέρ
μεηά ηιρ βποσοπηώζειρ ηυν ηελεςηαίυν ημεπών, ζηα επβυηά Σπικάλυν, καθώρ και ζε πεπιοσέρ ηυν Νομών
Καπδίηζαρ, Λάπιζαρ, Μαγνηζίαρ και Φθιώηιδαρ όπος ςπάπσει η καλλιέπγεια.
ςμπηώμαηα: Δκθαλίδνληαη πξώηα κηθξέο, θίηξηλεο ζηξνγγπιέο ή γσληώδεηο θειίδεο ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ
θύιισλ ελώ ζηελ θάησ επηθάλεηα εκθαλίδνληαη ππόιεπθέο εμαλζήζεηο νη νπνίεο αξγόηεξα γίλνληαη καύξεο.
ςνθήκερ ανάπηςξηρ: Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο από 5-28 0C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 16220C) θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
κεηάδνζή ηνπ. Θεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο από 30 0C, εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο.
Καηαπολέμηζη: Ψεθαζκόο ησλ θπηώλ κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. Οη ςεθαζκνί ησλ θπηώλ
πξέπεη λα αξρίδνπλ ακέζσο κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα (ειάρηζηεο θειίδεο) θαη επαλάιεςε ηνπ
ςεθαζκνύ κεηά 8-10 εκέξεο.
ΘΡΙΠΑ

Οι καιπικέρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν εςνοούν ηην ανάπηςξη ηος ενηόμος.
Ο ζξίπαο πξνθαιεί δεκηά ζηα θπηά κε ην λα δηαξξεγλύεη θαη λα απνκπδεί ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ θύιισλ
θαη ην θπξηόηεξν είναι θοπέαρ ιώζευν.
ςζηάζειρ: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin θ.α.

ΑΦΙΓΔ
(Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

Σην εμθάνιζή ηοςρ έκαναν οι αθίδερ ζηιρ ςπαίθπιερ καλλιέπγειερ ηηρ πεπονιάρ.
Oη αθίδεο πξνθαινύλ πνιιέο δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο αλ δελ γίλεη γξήγνξε επηζήκαλζε. Έρνπλ κεγάιε ηθαλόηεηα
πνιιαπιαζηαζκνύ, δπλαηόηεηα κεηάδνζεο ηώζεσλ θαη δεκηνπξγία κειηησκάησλ. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή από ηνπο θαιιηεξγεηέο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ησλ πξώησλ αθίδσλ.
Oι καιπικέρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν είναι εςνοφκέρ για ηην ανάπηςξη ηος ενηόμος.
ςζηάζειρ: Να γίλεη ςεθαζκόο ζηηο θαιιηέξγεηεο όπνπ εληνπίδεηαη ην έληνκν κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά
ζθεπάζκαηα, όπσο Pirimicarb,Pyrimeprozine,thiamethoxarb,deltamethrin,Cypermethrin,Abamectin,tau-flavalinate
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.
Οι παπαγυγοί πος ενδιαθέπονηαι για ηιρ γευπγικέρ πποειδοποιήζειρ ηηρ πεπονιάρ να ηο δηλώζοςν με
ηλεκηπονικό μήνςμα ζηην Τπηπεζία μαρ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη email: fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην δηαδίθηπν
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
Ο Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο
Γεκήηξηνο Λύθαο

