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Ευδεμίδα

Με βάση τα

δεύτερης γενιάς

συλλήψεων 

δραστηριότητα

στο οποίο βρίσκεται

ζημίες), θα

καταπολέμηση

προηγούμενα

συνιστάται να

ψεκασμό ο 

τα παραπάνω

σκευασμάτων

δεν αφήνει

Τονίζεται και πάλι ότι οι ψεκασμοί πρέπει

ραγών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο

επαφής θα πρέπει να λαμβάνονται

βροχοπτώσεις να μη πραγματοποιούνται

από την βροχή.    

Σκόπιμη είναι η από κοινού καταπολέμηση

υπόλοιπους εχθρούς και ασθένειες

περονόσπορος - Plasmopara viticola

αμπέλι κατά την παρούσα περίοδο

παραθέσαμε με προηγούμενο 
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Μαρκόπουλος, Ι. Διαμαντάκος, Θ. Γεωργιάδου. 

Ευδεμίδα (Lobesia botrana) 

τα στοιχεία που παρέχει το δίκτυο φερομονικών

γενιάς του εντόμου συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές

 ενώ οι θερμοκρασίες που επικρατούν 

δραστηριότητα του εντόμου. Ως εκ τούτου λαμβάνοντας

βρίσκεται το αμπέλι (κατά το οποίο μπορεί

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναληπτικ

καταπολέμηση του εντόμου. Σε συνέχεια των οδηγιών

προηγούμενα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων που

να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός μία εβδομάδα

 οποίος πραγματοποιήθηκε σε κάθε αμπελώνα

παραπάνω τονίζεται, μεταξύ των άλλων και το ενδεχόμενο

σκευασμάτων με βάση τον Βάκιλλο θουριγγίας (Bacillus

αφήνει υπολείμματα δραστικών ουσιών στα 

πρέπει να είναι επιμελημένοι και να επιτυγχάνουν

στάδιο της ταχείας ανάπτυξης. Όταν χρησιμοποιούνται

λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές προγνώσεις, 

πραγματοποιούνται ψεκασμοί καθώς τα εντομοκτόνα επαφής

καταπολέμηση του ωιδίου (Erisiphe necator)

ασθένειες (τζιτζικάκι – Empoasca spp, Ψευδόκοκκος

viticola, βοτρύτης – Botrytis cinerea), οι οποίοι μπορεί

περίοδο ισχύουν και πρέπει να ακολουθούνται

 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Υπενθυμίζεται
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
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Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

ηλεκτρονικά σε 

της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

Νο  26/15-07-2020 
 

φερομονικών παγίδων, η  πτήση της 

περιοχές με ικανό αριθμό 

 είναι ευνοϊκές για την 

λαμβάνοντας υπ’ όψη και το στάδιο 

μπορεί να προκληθούν σοβαρές 

επαναληπτικός ψεκασμός για την 

οδηγιών που παρείχαμε με τα 

που εξέδωσε η υπηρεσία μας, 

εβδομάδα μετά τον τελευταίο 

αμπελώνα. Λαμβάνοντας υπόψη 

ενδεχόμενο αξιοποίησης και 

Bacillus thuringiensis), ο οποίος 

 παραγόμενα σταφύλια. 

επιτυγχάνουν καλή διαβροχή των 

χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα 

 ώστε όταν αναμένονται 

επαφής συχνά εκπλύνονται 

) ενώ όσον αφορά τους 

Ψευδόκοκκος - Planocconus citri, 

μπορεί να προσβάλλουν το 

υθούνται οι οδηγίες τις οποίες 

Υπενθυμίζεται η ανάγκη 

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

σε συνεργασία με τις  ΔΑΟΚ 

της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών 



πραγματοποίησης ψεκασμού κατά 

«κλείσιμο» του τσαμπιού.  

 

Σημείωση : 

• Όταν γίνεται συνδυασμένη

προϊόντα που αντιμετωπίζουν

συνδυαστικότητά τους. 

• Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες

• Σας ενημερώνουμε ότι οι δραστικές

εγκεκριμένες για χρήση ως φ.π.

περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές

αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη

των ανωτέρω δραστικών ουσιών,

υπολειμμάτων των chlorpyrifos

όρια θα ισχύσουν από το φθινόπωρο

 

 Αποστολή του δελτίου στην

από αίτημα 

dpyrgiotou@minagric.gr,thmarkopoulos

thgeorgiadou@minagric.gr,  

Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
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 του Βοτρύτη (Botrytis cinerea) σε μεταγενέστερο

συνδυασμένη καταπολέμηση πρέπει να χρησιμοποιούνται

αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες

οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντ

δραστικές ουσίες chlorpyrifos & chlorpyrifos

φ.π. σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες

δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί, ενώ η καταληκτική

χρήστη είναι 16 Απριλίου 2020. Επίσης λόγω των

ουσιών, ψηφίστηκε κανονισμός μείωσης όλων

chlorpyrifos & chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού

φθινόπωρο του 2020. 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων

τους στις ηλεκτρονικές

thmarkopoulos@minagric.gr,idiamantakos@minagric
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μεταγενέστερο χρόνο λίγο πριν το 

χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά 

ασθένειες και να ελέγχεται η 

προϊόντων. 

chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον 

Όλες οι εγκρίσεις φ.π. που 

ληκτική ημερομηνία χρήσης 

των αποφάσεων μη έγκρισης 

όλων των ανώτατων ορίων 

αναλυτικού προσδιορισμού. Τα νέα 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

minagric.gr, 
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