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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΣΙΤΗΡΑ Νο 1 / 20-4-2018

ΣΙΤΑΡΙ
Από επιτόπους ελέγχους σε καλλιέργειες σιταριού στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας,
αλλά και από εξετάσεις δειγμάτων που έχουν προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας, έχουν
διαπιστωθεί μεικτές μολύνσεις από Σεπτορίωση (Septoria spp.) και Ωΐδιο (Erysiphe graminis
f.sp. tritici). Τα συμπτώματα είναι κατά τόπους έντονα, ιδιαίτερα σε αψέκαστους αγρούς
και σε περιοχές όπου συνηθίζεται η μονοκαλλιέργεια σιτηρών. Σε πολλές περιπτώσεις οι
προσβολές έχουν φτάσει στο φύλλο σημαία, η καταστροφή του οποίου επηρεάζει
καθοριστικά όχι μόνο την ποσοτική, αλλά και την ποιοτική απόδοση των σιτηρών.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους, καθώς
πολλές φορές οι φυτείες φαίνονται υγιείς, αν όμως κανείς παρατηρήσει τα φυτά από κοντά
θα διαπιστώσει ότι είναι προσβεβλημένα. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής συστήνεται
ψεκασμός άμεσα με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει
πάντα να παίρνεται σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους.
Παρόμοιες παρατηρήσεις προσβολών έχουν αναφερθεί από τα Εργαστήρια
Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο κάνει επίσης
αναφορά και για μολύνσεις από Πυρηνοφόρα (Pyrenophora tritici-repentis).

•
•
•

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για
τα σιτηρά, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την
Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
∆ρ. Λύκας ∆ηµήτριος
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