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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 
 - επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

              Πληπουοπίερ : Φωτοπούλος Αννέτα                                                                             Νο 5/5-4-2018 

 

ΑΜΤΓΓΑΛΙΑ  

ΔΤΡΤΣΟΜΟ ΑΜΤΓΓΑΛΙΑ (Εurytoma Amygdali) 

 

    
                                                                                                              Έμνδνο ηνπ Δπξπηόκνπ ζε θισβό ηνπ ΠΚΠΦ Βόινπ 2017 

 

  Σν επξύηνκν είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ερζξόο ηεο ακπγδαιηάο, έρεη κία γελεά ην έηνο θαη πξνθαιεί κεγάιε απώιεηα ηεο παξαγσγήο. 
Μνηάδεη κε καύξν θηεξσηό κπξκήγθη, δηαρεηκάδεη σο αλεπηπγκέλε πξνλύκθε κέζα ζηα πξνζβεβιεκέλα ακύγδαια, πνύ ζπλήζσο 
παξακέλνπλ κνπκηνπνηεκέλα ζην δέλδξν. 

  ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ: Από παξαηεξήζεηο ζε εληνκνινγηθνύο θισβνύο ππαίζξνπ δηαπηζηώζεθε όηη ζπλερίδεηαη ε έμνδνο ηνπ 
επξπηόκνπ ζηηο  ζηηο πξώηκεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Μαγλεζίαο ( Νέα Αγρηάινο, Μηθξνζήβεο, Γηκήλη, Μειηζηάηηθα, έζθιν) θαη έλαξμε 
ηεο εμόδνπ ηνπ επξπηόκνπ ζηηο όςηκεο πεξηνρέο ζηηο 4 Απξίιηνπ ( κε 2-3 άηνκα/θισβό ζηα Καλάιηα, Ρηδόκπιν, ηεθαλνβίθεην). 
Θα ζαο ελεκεξώζνπκε ζύληνκα κε λεόηεξν δειηίν γηα ηελ έμνδν ηνπ επξπηόκνπ ζε πεξηνρέο ηνπ Ννκνύ Λάξηζαο. 

ΤΣΑΔΙ: Να γίλεη έλαξμε ησλ ςεθαζκώλ ζηηο όςηκεο πεξηνρέο ηνπ Ν .Μαγλεζίαο, λα ζπλερηζζνύλ νη ςεθαζκνί ζηηο πξώηκεο 
πεξηνρέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ επξπηόκνπ ηεο Ακπγδαιηάο ζην Ν. Μαγλεζίαο. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ αλά 7-8 εκέξεο 
κέρξη θαη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ελδνθαξπίνπ. Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο ηεο εκέξαο, πνπ έρνπκε ηελ 
κεγαιύηεξε ειηνθάλεηα θαη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, δηόηη ηόηε έρνπκε ηε κεγαιύηεξε έμνδν ησλ  αθκαίσλ ηνπ επξπηόκνπ. 
Φςτοπποστατεςτικά σκεςάσματα: deltamethrin  Phosmet(imidan) θαη άιια επηηξεπόκελα γηα ηελ Ακπγδαιηά θπηνπξνζηαηεπηηθά 
ζθεπάζκαηα. 

 
ΠΡΟΟΥΗ  ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία 

ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ. 

Οη παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο ακπγδαιηάο λα ην δειώζνπλ κε ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ 

Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  email: fyto12@otenet.gr 

 

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings 

 

 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο   

 

 

Γεκ. Λύθαο 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 


