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Σε σσνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών
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Από επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε θισβνύο κε πξνζβεβιεκέλα
ακύγδαια, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Ιαβάιαο θαη Ν. Σεξξώλ, δηαπηζηώζεθε όηη είλαη ήδε ζε
εμέιημε ε έμνδνο ηνπ επξύηνκνπ ηεο ακπγδαιηάο ζηηο
πξώηκεο πεξηνρέο θαη έρεη μεθηλήζεη ε πηήζε ζηηο όςηκεο
πεξηνρέο.
Η έμνδνο ηνπ εληόκνπ θαη ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ δηαξθεί
20 - 25 εκέξεο ή θαη πεξηζζόηεξν. Τν επξύηνκν ζεσξείηαη
από ηνπ ζπνπδαηόηεξνπο ερζξνύο ηεο ακπγδαιηάο θαη ή
κε έγθαηξε αληηκεηώπηζή ηνπ κπνξεί λα επηθέξεη κεγάιε
νηθνλνκηθή δεκηά ζηνπο ακπγδαινπαξαγσγνύο.

Σσστάσεις:
Επεηδή ηα εμεηδηθεπκέλα δηαζπζηεκαηηθά εληνκνθηόλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ επξύηνκνπ ζην
ζηάδην ηεο λέαο πξνλύκθεο έρνπλ αλαθιεζεί, ζα πξέπεη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ λα γίλεη
ζηνρεύνληαο ζηα αθκαία πξηλ πξνιάβνπλ λα σνηνθήζνπλ ζηνπο θαξπνύο.
Σπλεπώο ζπληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα ςεθάζνπλ άκεζα ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηηο όςηκεο κε έλα θαηάιιειν, εγθεθξηκέλν θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ επξύηνκνπ.
Οη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηηο ζεξκέο ώξεο ηεο εκέξαο όπνπ παξαηεξνύληαη
κεγαιύηεξνη πιεζπζκνί ηέιεησλ εληόκσλ θαη λα επαλαιακβάλνληαη θάζε 7 - 8 εκέξεο κέρξη ην
ζηάδην ηεο ζθιήξπλζεο ηνπ ελδνθαξπίνπ.
Θδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηελ πνηθηιία Τέμαο πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη πην επαίζζεηε ζηελ
πξνζβνιή ηνπ επξύηνκνπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξόσξε θαξπόπησζε.
Εγκεκριμένα υστοπροστατεστικά σκεσάσματα : Deltamethrin.
• Εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.

• ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ

•

www.minagric.gr
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