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                                   ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

                                                                                            Ευρύτομο

Σε συνέχεια των με Α.Π: Νο 12/20-04

υπηρεσίας μας τονίζουμε τα εξής:                                                                                           

  Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις

των κλωβών με προσβεβλημένα αμύγδαλα

υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε

πτήσης του εντόμου ευρύτομο (Eyrytoma

του Ν. Καβάλας, ενώ συνεχίζεται η 

στις περιοχές του Ν. Σερρών.                           

Γενικότερα, επισημαίνεται ότι η 

δραστηριότητά του διαρκεί, συνήθως,

σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς

σημαντική οικονομική 

Στα πλαίσια αυτά συνιστάται στους 

Καβάλας με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο

ενώ θα πρέπει να συνεχιστούν οι ψεκασμοί
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Λουκάς  

  

     

 

 

Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου. 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ   Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ευρύτομο    Αμυγδαλιάς                                                                                                                                            
                                                                        

Κλωβός παρακολούθησης

Ευρύτομου

(Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε.

 

 

04-2022 & Νο 13/20-04-2022  Δελτίων Γεωργικών

                                                                                           

παρατηρήσεις που έγιναν στο δίκτυο 

αμύγδαλα που έχει εγκαταστήσει η 

ξεκίνησε η έξοδος και η έναρξη της 

Eyrytoma amygdali) στις περιοχές 

 έξοδος και πτήση του εντόμου 

                            

 έξοδος του εντόμου και η 

συνήθως, 20 - 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο

υγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή 

 ζημιά στους 

 παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες

εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση

ψεκασμοί και στις περιοχές του Ν. Σερρών. Τονίζεται

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

ηλεκτρονικά σε 

ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών 

Νο 14/28 -04-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                      

παρακολούθησης του 

Ευρύτομου στο Ορφάνι  Καβάλας 

(Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε.-ΚΑΒΑΛΑΣ)  

                                                                                                                             

Γεωργικών Προειδοποιήσεων της 

                                                                                            

ευρύτομο θεωρείται από τους 

 του μπορεί να επιφέρει 

αμυγδαλοπαραγωγούς.                                                                                   

ημέρες στις περιοχές του Ν. 

αντιμετώπιση του εντόμου, 

Τονίζεται ότι οι ψεκασμοί θα 

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

σε συνεργασία με τις  ΔΑΟΚ 

ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών  



πρέπει να γίνονται με τις εγκεκριμένες

οπότε παρατηρούνται μεγαλύτεροι 

επανάληψη ανά 7-8 ημέρες, μέχρι το

θερμές και πρώιμες περιοχές ο ψεκασμός

όψιμες) περιοχές θα πρέπει

Συνιστάται να μην ψεκάζουμε τις

δραστηριότητα  του εντόμου. Ιδιαίτερη

πιο ευαίσθητη στην προσβολή του

καρπόπτωση.                                                                                                                             

Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να ακολουθούνται

συνταγογράφησης και οπωσδήποτε 

γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται

και την τήρηση μέτρων προστασίας του

 Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες

μπορούν να συμβουλεύονται

καλλιέργεια και παθογόνο

https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul

 το δελτίο αναρτάται στην

www.minagric.gr

 Αποστολή του δελτίου στην

από αίτημα 

dpyrgiotou@minagric.gr,thmarkopoulos

 Το παρόν δελτίο παρέχεται

Ανάπτυξης & Τροφίμων για

   

  

   

 

εγκεκριμένες δραστικές ουσίες κατά τις θερμές ώρες της

 πληθυσμοί ενηλίκων ατόμων σε δραστηριότητα.

το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Επισημαίνεται

ψεκασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα

πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά 

τις ημέρες με συννεφιά γιατί τότε δεν 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία «Τέξας»

του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί

                                                                                                                             

ακολουθούνται οι εξειδικευμένες οδηγίες που χορηγούνται

 η εφαρμογή θα  πρέπει να γίνεται από 

εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία,

του ψεκαστή.  

οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά

παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής

 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων

τους στις ηλεκτρονικές

thmarkopoulos@minagric.gr,, thgeorgiadou@

παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του

για κινητά τηλέφωνα.    

      Η Προϊσταμένη

      

     Μαρία Ηλιάδου

της ημέρας με ηλιοφάνεια, 

δραστηριότητα. Ενώ συνιστάται 

Επισημαίνεται ότι στις πιο 

άμεσα ενώ στις υπόλοιπες (πιο 

 από 3-5 ημέρες.                

καταγράφεται σημαντική 

«Τέξας» που θεωρείται ότι είναι 

μπορεί να προκαλέσει πρόωρη 

                                                                                                                                                                        

χορηγούνται στα πλαίσια της 

 κατόχους πιστοποιητικού 

δοσολογία, συνδυαστικότητα 

προϊόντων. Οι καλλιεργητές 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά 

διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

@minagric.gr. 

του Υπουργείου Αγροτικής 

   

Προϊσταμένη Τμήματος 

 

Ηλιάδου 
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