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ΑΑΑΜΜΜΠΠΠΕΕΕΛΛΛΙΙΙ   

Σε συνέχεια των οδηγιών που παρείχαμε

εξέδωσε η υπηρεσία μας, συνιστάται

– εντομοκτόνα, κατά το χρονικό διάστημα

οψιμότερες περιοχές. Στην περίπτωση

πρέπει να πραγματοποιηθούν τέσσερις

Τονίζεται και πάλι ότι οι ψεκασμοί 

των ραγών, οι οποίες βρίσκονται σε

χώρα όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές
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Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου. 

Ευδεμίδα (Lobesia botrana) 

Με βάση τα στοιχεία που παρέχει

παγίδων που διατηρεί η υπηρεσία

δεύτερης γενιάς του εντόμου συνεχίζεται

ανέρχονται σε έναν σχετικά χαμηλό

παρέχοντας μία γενικότερα μη ομοιόμορφη

οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων

αστάθεια η οποία επικράτησε 

διάστημα. Επισημαίνουμε όμως,

είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί

ψεκασμός για την καταπολέμηση

διάρκεια της δεύτερης γενεάς, διότι

πρόκλησης ζημιών οι οποίες είναι

επιτραπέζια σταφύλια.  

παρείχαμε με το προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών

υνιστάται να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός εάν χρησιμοποιηθούν

διάστημα 17-19 Ιουνίου στις πρώιμες περιοχές

περίπτωση εφαρμογής προνυμφοκτόνων - εντομοκτόνων

τέσσερις έως έξι (4-6) ημέρες αργότερα, αντιστοίχως

 πρέπει να είναι επιμελημένοι ώστε να επιτυγχάν

ε στάδιο ταχείας ανάπτυξης. Επιπροσθέτως

καλλιεργητικές φροντίδες, όπως το ενδεδειγμένο ξεφύλλισμα
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παρέχει το δίκτυο φερομονικών 

υπηρεσία μας, η  πτήση της 

συνεχίζεται. Οι συλλήψεις 

χαμηλό αριθμό συλλήψεων 

ομοιόμορφη εικόνα, που 

παραγόντων και στην κλιματική 

 επί σημαντικό χρονικό 

όμως, ότι σε κάθε περίπτωση 

πραγματοποιηθεί επαναληπτικός 

καταπολέμηση του εντόμου, κατά την 

διότι ελλοχεύει κίνδυνος 

είναι σημαντικές, ιδίως στα 

Γεωργικών Προειδοποιήσεων που 

χρησιμοποιηθούν ωοκτόνα 

περιοχές και 19-22 Ιουνίου στις 

εντομοκτόνων οι ψεκασμοί 

αντιστοίχως. 

επιτυγχάνεται καλή διαβροχή 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να λαμβάνουν 

ξεφύλλισμα των πρέμνων, 

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

σε συνεργασία με τις  ΔΑΟΚ 

ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών 



ανάλογα με το αμπέλι και την καλλιεργούμενη

χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα επαφής

όταν αναμένονται βροχοπτώσεις να

συχνά εκπλύνονται από την βροχή

ευδεμίδας θα σας  ενημερώσουμε εφόσον

Όσον αφορά τους υπόλοιπους εχθρούς

Planocconus citri, ωίδιο – Erisiphe

cinerea), οι οποίοι μπορεί να προσβάλλουν

ακολουθούνται οι οδηγίες τις 

Προειδοποιήσεων.  Σκόπιμο είναι

πραγματοποιούνται συνδυαστικοί 

χρησιμοποιούνται.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, επισημαίνεται

την συνταγογράφηση των σκευασμάτων.

 

Σημείωση : 

 Όταν γίνεται συνδυασμένη

προϊόντα (φ.π.) που αντιμετωπίζουν

ελέγχεται η συνδυαστικότητά

 Είναι ανάγκη να τηρούνται 

οδηγίες που παρέχονται κατά

 Αποστολή του δελτίου στην

από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές

thgeorgiadou@minagric.gr .  

 Το παρόν δελτίο παρέχεται

Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά

 Το παρόν δελτίο αναρτάται 

www.minagric.gr

                                                            

 

                        

     

                           

καλλιεργούμενη ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση

επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές

να μη πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς

βροχή.  Παρακολουθώντας την εξέλιξη της πτήσης

εφόσον απαιτηθεί. 

εχθρούς και ασθένειες (τζιτζικάκι – Empoasca

Erisiphe necator, περονόσπορος - Plasmopara viticola

προσβάλλουν το αμπέλι κατά την παρούσα περίοδο

 οποίες παραθέσαμε με το προηγούμενο

είναι για πρακτικούς λόγους αλλά και για

 ψεκασμοί, ελέγχοντας την συνδυαστικότητα

επισημαίνεται η αναγκαιότητα να αξιοποιούνται οι οδηγίες

σκευασμάτων. 

συνδυασμένη καταπολέμηση πρέπει να χρησιμοποιούνται

αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς

συνδυαστικότητά τους. 

 πιστά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών

κατά την συνταγογράφηση. 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων

ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr  

παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του

κινητά τηλέφωνα. 

 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής

   

                                                                                        

      Η Προϊσταμένη Τμήματος

                                                                 

      

                                                                                  Μαρία Ηλιάδου

περίπτωση και ιδιαίτερα όταν 

καιρικές προγνώσεις, ώστε 

καθώς τα εντομοκτόνα επαφής 

πτήσης του εντόμου της 

Empoasca spp, Ψευδόκοκκος - 

viticola, βοτρύτης – Botrytis 

περίοδο ισχύουν και πρέπει να 

προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών 

για λόγους κόστους να 

συνδυαστικότητα των φαρμάκων που 

οδηγίες που παρέχονται κατά 

χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά 

εχθρούς ή ασθένειες και να 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά 

 thmarkopoulos@minagric.gr  

του Υπουργείου Αγροτικής 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
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