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
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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ :
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
- βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ
- επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ
Γ/ΝΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ
ΑΦΑΛΔΙΑ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ
- απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο
ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ
Ταρ.Γ/λζε: Τνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο
Τει: 2421066525 - Fax: 2421069545

Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα

Γειηίν Νν 3: Βόινο,26-6-2018

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ-TOMATA
ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica).

Γηαπηζηώζεηο: Τελ είζνδν ηνπ έθαλε ν πεξνλόζπνξνο ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο θαιιηέξγεηεο
βηνκεραληθήο ηνκάηαο πνπ έθιεηζαλ ή θιείλνπλ κεηά ηηο ηειεπηαίεο βξνρνπηώζεηο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ παζνγόλνπ.
πκπηώκαηα: 1) Αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο πεξηνρέο (θειίδεο ιαδηνύ) ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ
θύιισλ νη νπνίεο γξήγνξα απνθηνύλ θαζηαλό– γθξίδν ή καύξν ρξώκα, ελώ ζηελ θάησ επηθάλεηα αλαπηύζζνληαη
ππόιεπθεο εμαλζήζεηο. 2) Σηνπο βιαζηνύο θαζηαλέο έσο καύξεο ξαβδώζεηο κε ιεπθή εμάλζεζε. 3) Σηνπο θαξπνύο
δηάρπηεο γθξηδνπξάζηλεο κέρξη θαζηαλέο βπζηζκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα εμαπισζνύλ ζε νιόθιεξν ηνλ
θαξπό.
Τα πξώηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηα θαηώηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα αλώηεξα θύιια ησλ θπηώλ.
πλζήθεο αλάπηπμεο: Η αζζέλεηα επλνείηαη από πγξό θαη δξνζεξό θαηξό. Οη επλντθόηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ πεξνλόζπνξνπ είλαη: λύρηεο κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, λεθνζθεπείο
εκέξεο, βξνρεξέο εκέξεο, κε νκίριεο ην απόγεπκα. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ ζπνξηαγγείσλ απαηηείηαη πνιύ πςειή
ζρεηηθή πγξαζία 80-100% θαη ζεξκνθξαζίεο από 3-260C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 18-220C).
πζηάζεηο: Παξαθαινύληαη νη παξαγσγνί πξνζηαηεύζνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο ακέζσο κεηά ηελ βξνρή : κε
ςεθαζκνύο θάιπςεο κε εγθεθξηκέλα θαη επηηξεπόκελα, θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: Fosetyl-aluminium
,Pyraclostrobin, Propipineb, Azoxystrobin, Metalaxyl-m, θ.α.. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από νθηώ εκέξεο
TUTA ABSOLUTA

Γηαπηζηώζεηο: H πηήζε ηνπ εληόκνπ ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ ζπλερίδεηαη. Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ
είλαη 35-70 άηνκα/3εκέξεο/παγίδα. Έρνπλ παξαηεξεζεί νη πξώηεο πξνζβνιέο ζηα θύιια ησλ θπηώλ ζηηο πξώηκεο
θαιιηέξγεηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο θαη αλακέλνληαη ζηνπο θαξπνύο. Τν έληνκν έρεη πνιιέο γελεέο θαη ζύληνκν
βηνινγηθό θύθιν.

Φπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: baccilus thuringensis, abamectin θ.α. εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα.

Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη κε έλα κόλν εθιεθηηθό εληνκνθηόλν (γηα
tuta absoluta). Δπαλάιεςε κεηά από δεθαπέληε εκέξεο.
ΘΡΙΠΑ

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.
Ο ζξίπαο πξνθαιεί δεκηά ζηα θπηά κε ην λα δηαξξεγλύεη θαη λα απνκπδεί ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ θύιισλ
θαη ην θπξηόηεξν είλαη θνξέαο ηώζεσλ.
πζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο: abamectin, methiocarb, formetanate θ.α.ζε ζπλδηαζκό κε ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηνύηαο.
ΑΦΙΓΔ
(Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

Δηθ.ΠΚΠΦ Βόινπ
πλερίδεηαη ε παξνπζία ησλ αθίδσλ ζηηο πξώηκεο θαη όςηκεο θαιιηέξγεηεο ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο.
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.
Oη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.
πζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο ζηηο θαιιηέξγεηεο όπνπ εληνπίδεηαη ην έληνκν κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά
ζθεπάζκαηα, όπσο thiamethoxan, fatty acid potassium salt flonicamid 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 βηνκεραληθήο ληνκάηαο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Υπεξεζία 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
Γεκήηξηνο Λύθαο

