ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334
Τ.Κ.: 26443 ΠΑΤΡΑ, Τ.Θ.: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Σακκούλη

ΕΣΠ: 2/03-08-2018

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ:

Προσβολές από ψευδόκοκκο

Συστάσεις:

Η καταπολέμηση είναι απαραίτητη μόνο στα δενδροκομεία που διαπιστώνονται
σοβαρές προσβολές από τον ένα ή τους δύο παραπάνω εχθρούς.

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ - ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:
Διαπιστώσεις: Η αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών με καλλιεργητικά μέτρα ή χημικές επεμβάσεις
Συστάσεις:
αναφέρονται στο δελτίο μας ΕΣΠ: 1/06-07-2018

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Dialeurodes citri):

Προσβολές από διαλευρώδη και καπνιά στην
κάτω επιφάνεια των φύλλων

Ακμαία διαλευρώδη

(φωτ. Ε. Σακκούλη)

Διαπιστώσεις: Τα άφθονα μελιτώδη απεκκρίματα προνυμφών και ενηλίκων του εντόμου ευνοούν
την εγκατάσταση μυκήτων της καπνιάς που περιορίζουν τη φωτοσυνθετική
ικανότητα του φυλλώματος και μειώνουν την εμπορική αξία των καρπών.

Συστάσεις:

Να γίνει καταπολέμηση στα δενδροκομεία που διαπιστώνονται σοβαρές
προσβολές. Παράλληλα με τη χημική καταπολέμηση συνιστώνται και κλαδέματα που
συντελούν στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων.

Φυτοπροστασία: Θερινός πολτός σε συνδυασμό με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο (να προτιμηθούν
σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα) ή άλατα καλίου λιπαρών
οξέων.
Όταν χρησιμοποιούνται θερινοί πολτοί πρέπει τα δέντρα να είναι καλά ποτισμένα.
Η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα και σε μέρα που οι
θερμοκρασίες δεν υπερβαίνουν τους 32οC.
Να γίνεται καλή διαβροχή του φυλλώματος σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
συνιστώμενες δόσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποφύγετε τους κινδύνους από αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες ετικέτας για την ορθή χρήση των σκευασμάτων
(εγκρίσεις, δοσολογίες, ημέρες, μέτρα προστασίας, κ.λ.π.).

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΚΠΦ Π&Φ Ε Αχαΐας α.α.

Ν. ΠΕΤΤΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Όλα μας τα δελτία αναρτώνται στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ, στον κόμβο Γεωργικές Προειδοποιήσεις - ΠΚΠΦΠΦΕ
Αχαΐας.
Παραλαβή των δελτίων μας, στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, γίνεται με απλό αίτημα στο: pkax-gp@minagric.gr

