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Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά
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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κ Ο ΡΥ ΝΕ Ο Β Ε ΡΙΚ ΟΚ Ι Α Σ
(Stigmina carpophila (Lιv.) M.B. Ellis)
•

Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν βροχοπτώσεις και αναμένονται επίσης σποραδικές ασθενείς
βροχοπτώσεις οι οποίες ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις.

•

Μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές τα δύο προηγούμενα έτη (εικόνα 2), να γίνει
επέμβαση λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (στάδια Α έως και Β, εικόνα 1).

•

Στις πρώιμες περιοχές ορισμένες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της διόγκωσης των
οφθαλμών. Αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο και στις υπόλοιπες ποικιλίες να ξεκινήσει η διόγκωση των
οφθαλμών.
Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης. Συνιστάται
επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών.

•

•

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο): bordeaux mixture (2), captan (4), copper hydroxide (3), copper oxide (2), copper
oxychloride (4).

•

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

•

Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

•

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
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Κοιμώμενος οφθαλμός

Β

Διόγκωση οφθαλμών
Εικόνα 1. στάδια ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Εικόνα 2. Προσβολή από Κορύνεο σε φύλλα και καρπούς Βερικοκιάς
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