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ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ
ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ
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Πληποθοπίερ: Φωηοπούλος Αννέηα

 ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
Ζ αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκων :
- βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ
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ΤΠΑΗΘΡΗΑ-ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ TOMATA
ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (Tetranychus urticae)

Γιαπιζηώζειρ: Σελ εκθάληζή ηνπ έθαλε ν ηεηξάλπρνο ζηηο πξώηκεο (κε 5-7ζηαπξνύο) θαη κεζνπξώηκεο (κε 35ζηαπξνύο) θαιιηέξγεηεο ππαίζξηαο ηνκάηαο ζηνπο Ννκνύο Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ θαη
Φζηώηηδαο.
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηελ επνρή απηή επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηεηξαλύρσλ. Απαηηείηαη ζπλερήο
επηζεώξεζε από ηνπο παξαγσγνύο ιόγσ ηνπ όηη ε πξνζβνιή από ηνπο ερζξνύο απηνύο εμαπιώλεηαη κε κεγάιε
ηαρύηεηα ζην ρσξάθη.
ςζηάζειρ: Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο πξνζβνιήο θαη ή
άκεζε θαηαπνιέκεζε κε έλα από ηα εγθεθξηκέλα αθαξενθηόλα πξηλ ηα αθάξεα λα αλαπηπρζνύλ ζε κεγάινπο
πιεζπζκνύο Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ κόλν κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο (3 άηομα/θύλλο) θαη όρη
πξνιεπηηθά, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο όπσο , Abamectin
,avermectin, spiromesifen, sulphur, κ .α.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΤΩΝΑ
1) Ο θαύζσλαο πξέπεη λα βξεη ηα θπηά πνηηζκέλα. πλήζσο πνηίδνπκε απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ώξεο, δηαθνξεηηθά
θαίγνληαη νη αλζνηαμίεο.
2) Οη ιηπάλζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαύζσλα δελ επηηξέπνληαη, δηόηη ηα θπηά δελ κπνξνύλ λα απνξξνθήζνπλ
ζξεπηηθά ζηνηρεία όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιύηεξε από 35C0. Με ηελ πξνζζήθε ιηπαζκάησλ (π.ρ. ληηξηθά,
νπξία θιπ.) θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαύζσλα θαίγεηαη ην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ θαη δεκηνπξγνύληαη πύιεο
εηζόδνπ παζνγόλσλ από ην ξηδηθό ζύζηεκα.
3) Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη απνγεπκαηηλέο ή ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο ηεο εκέξαο.
ΠΡΟΟΥΗ ε 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 παπαγωγοί πος ενδιαθέπονηαι για ηιρ γεωπγικέρ πποειδοποιήζειρ ηηρ ηομάηαρ να ηο δηλώζοςν με
ηλεκηπονικό μήνςμα ζηην Τπηπεζία μαρ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη email: fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην δηαδίθηπν
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α.α.
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