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ΑΑΑΜΜΜΠΠΠΕΕΕΛΛΛΙΙΙ  - Φόμοψη (Phomopsis

Σε συνέχεια του με Α.Π: Νο 10/30

τονίζουμε τα εξής: 

Οι αμπελώνες όλης της περιοχής ευθύνης

οφθαλμών. Εννοείται ότι στις θερμότερες

στις ψυχρότερες περιοχές τώρα εκπτύσσονται

της προηγούμενης εβδομάδας προκάλεσαν

που αποτελούν θύλακες παγετού μπορεί

εκπτυσσόμενους οφθαλμούς. 

Υπό τις συνθήκες αυτές πρέπει να

προκαλέσει σημαντική ζημιά στα πρέμνα

προκαλεί ανάσχεση της βλάστησης δυνητικά

τούτου οι αμπελουργοί πρέπει να 

αμπελώνων σύμφωνα με τις οδηγίες

Προειδοποιήσεων και σύμφωνα με τις

Υπενθυμίζουμε ότι η φόμοψη αντιμετωπίζεται

διενεργούνται προληπτικά με κατάλληλα

αλλά και με το ιστορικό του κάθε αμπελώνα.

δεύτερος μετά το σχηματισμό του πρώτου

περιπτώσεις διενεργείται και τρίτος

ωιδίου.              
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Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου. 

Phomopsis viticola)  (Πηγές: omarfa.gov.on.ca & Flikcr.

10/30-03-2021 Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων

ευθύνης της υπηρεσίας μας βρίσκονται ήδη στο

θερμότερες περιοχές οι βλαστοί των πρέμνων είναι

εκπτύσσονται από τους οφθαλμούς. Επιπλέον 

προκάλεσαν μία ανάσχεση στην εξέλιξη της βλάστησης

μπορεί (δυνητικά) να έχουν προκληθεί και

να λάβει χώρα η καταπολέμηση της φόμοψης

πρέμνα και στην παραγωγή. Να σημειωθεί

δυνητικά ευνοεί μία ενδεχόμενη προσβολή

 πραγματοποιήσουν τους δύο ψεκασμούς

οδηγίες που έχουμε παραθέσει στο προηγούμενο

τις ειδικότερες οδηγίες των συνταγογράφων γεωπόνων.

αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή συνήθως 

κατάλληλα σκευάσματα λαμβανομένων υπόψη και

αμπελώνα. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται στην έκπτυξη

πρώτου φύλλου (7-8 ημέρες μετά). Πολύ πιο

τρίτος ψεκασμός, ο οποίος συνδυάζεται και για
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.com)                  

Προειδοποιήσεων της υπηρεσίας μας 

στο στάδιο της έκπτυξης των 

είναι πιο αναπτυγμένοι ενώ 

 οι χαμηλές θερμοκρασίες 

βλάστησης ενώ σε περιοχές 

και κάποιες βλάβες στους 

φόμοψης, η οποία μπορεί να 

σημειωθεί πως όποιος παράγοντας 

προσβολή από την ασθένεια. Ως εκ 

ψεκασμούς για την προστασία των 

προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών 

γεωπόνων. 

 2 ψεκασμών, οι οποίοι 

και των καιρικών συνθηκών 

έκπτυξη των οφθαλμών, ο 

πιο σπάνια και σε ειδικές 

για την καταπολέμηση του 

                                                                                                                                                                                      

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

σε συνεργασία με τις  ΔΑΟΚ 

ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών 



Σημείωση : 

• Επιλέγετε τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά

αποστείλλει και σε εφαρμογή

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

• Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες

μπορούν να συμβουλεύονται για

παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

 Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική

αίτημα τους στις ηλεκτρονικές

thgeorgiadou@minagric.gr. 

 Το δελτίο αναρτάται στην 

www.minagric.gr

   

     

                                                                                       

 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τις λίστες των

εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την

προϊόντων. 

οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.   

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx 

ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr,thmarkopoulos

 ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

     

      Η Προϊσταμένη

                                                                               

      

                                                                                      Μαρία Ηλιάδου

 

των φπ που σας έχουμε 

την συνταγογράφηση των 

προϊόντων. Οι καλλιεργητές 

προϊόντα ανά καλλιέργεια και 

 μπορεί να γίνει μετά από 

thmarkopoulos@minagric.gr,, 

 Ανάπτυξης & Τροφίμων 

  

Προϊσταμένη Τμήματος 

                                             

   

Ηλιάδου 
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