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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα

ΠΙΠΕΡΙΑ: No2/26-6-2018

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ (Heliothis armigera)

Διαπιστώσεις:Tην εμφάνιση του έκανε το πράσινο σκουλήκι στις υπαίθριες πιπεριές . Παρατηρούνται
προσβολές στα φύλλα και τους καρπούς από τις προνύμφες του εντόμου.
Συστάσεις : Να γίνει άμεσα ψεκασμός στις καλλιέργειες όπου υπάρχει πρόβλημα με Bacillus
thuringiensis κ.α επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι επεμβάσεις είναι καλά να γίνονται το
απόγευμα μετά τη δύση του ηλίου, οπότε ξεκινάει η δραστηριότητα του εντόμου.

ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου στις υπαίθριες καλλιέργειες με πιπεριές με μέτριους
έως υψηλούς πληθυσμούς. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων
Συστάσεις: Συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Διαπιστώσεις: Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι μέτριοι στις καλλιέργειες με πιπεριές. Είναι φορέας
ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί μείωση της ποσότητας και ποιότητας της
παραγωγής.
Συστάσεις: Συστήνεται οι ψεκασμοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίμηση πολύ πρωί ή το
σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσμός βρίσκεται στο κάτω μέρος των φύλλων, με κατάλληλα εγκεκριμένα
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες
imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine,
acetamiprid κ.α.)
ΑΦΙΔΕΣ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου με μέτριους πληθυσμούς. Οι καιρικές συνθήκες
που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη τους Οι μελίγκρες είναι φορείς ιώσεων, προκαλούν
ζημιά με την απομύζηση του χυμού των φυτών και με τα μελιτώματα που εκκρίνουν.

Συστάσεις Συστήνεται να .γίνει καταπολέμηση με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως:
pirimicarb, acetamiprid, 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 πιπεριάς να το δηλώσουν με
ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: fyto12@otenet.gr
Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
O Προϊστάμενος του Τμήματος
Δημήτριος Λύκας

