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ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ
Οι συνθήκες υγρασίας ευνοούν τις προσβολές από ψευδόκοκκο. Σε όσους οπωρώνες
παρατηρούνται συστηματικά προσβολές από ψευδόκοκκο και δεν έχουν ληφθεί μέτρα
βελτίωσης του αερισμού των δέντρων (κλαδέματα) να γίνει εφαρμογή κατάλληλου
σκευάσματος με τη λήψη του δελτίου.

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ
Σε ορισμένους οπωρώνες του κάμπου Φιλιατών η παρλατόρια έχει εξελιχθεί σε
κυρίαρχο πρόβλημα αδυνατίζοντας τα δέντρα και ζημιώνοντας εμπορικά τους
καρπούς.
Οι παραγωγοί πρέπει να φροντίσουν με τα κλαδέματα να πετύχουν καλύτερο αερισμό
των δέντρων. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πιο εκλεκτικά σκευάσματα που δεν
βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία με τους φυσικούς
εχθρούς της ψώρας. Σε δείγματα που μεταφέρθηκαν στο εργαστήριό μας, φαίνεται ότι
υπάρχει παρασιτισμός από ωφέλιμα έντομα.
Σε όσους οπωρώνες η κυρίαρχη ψώρα είναι η παρλατόρια (parlatoria pergandei) και
παρατηρήθηκαν κατά την συγκομιδή, την περσινή περίοδο, πάνω από 4-10 άτομα της
ψώρας ανά καρπό, με το μικρότερο όρια για τα μανταρίνια και το μεγαλύτερο για τα
πορτοκάλια και αν η προσβολή ήταν ομοιόμορφη (δηλαδή αφορούσε τα περισσότερα
δέντρα), να γίνει επέμβαση από 3/7 με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα, (βλέπε
λίστα που έχει αποσταλεί).
Αν στον οπωρώνα συνυπάρχουν τα δύο είδη ψώρας (παρλατόρια και κόκκινη ψώρα),
να προτιμηθούν σκευάσματα με την δραστική ουσία spirotetramat που έχει δράση και
ανάμεσα στις γενιές της κόκκινης ψώρας.
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ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ
Θα ακολουθήσει επόμενο δελτίο με αναλυτικές οδηγίες ψεκασμών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS ROUKOS
Ημερομηνία: 2017.06.28 14:11:25 EEST

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α.
Δρ. Χρήστος Ρούκος
Γεωπόνος

Tο δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια
τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι
παραγωγοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους
παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina
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