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 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                            7. 

        Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 
 

 

 Οδηγίες: 

 

 

 

 

 

 
   Τρό̟ος ε̟έµβασης : 

 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές ξεκίνησε η δεύτερη ̟τήση. Στο δίκτυο 
̟αγίδευσης καταγράφονται χαµηλοί ̟ληθυσµοί και 
δια̟ιστώνονται αραιές ωοτοκίες  στο όριο της ε̟ιζηµιότητας. 
 

Συνιστάται κατα̟ολέµηση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 

- Πρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Γούβες, Γάζι, Σητεία, Πισκοκέφαλο, 
̟εριοχή Τυµ̟ακίου, κλ̟ )         
     Ε̟ιτρα̟έζια: 24 - 26 Μαΐου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 27 - 29 Μαΐου. 
- Ενδιάµεση ζώνη (βρίσκεται µεταξύ ̟ρώιµης και µεσο̟ρώιµης ζώνης  
ό̟ως Καλέσα, Βασιλειές, Βούτες, Βάθεια, Κα̟αριανά, Μοίρες, κλ̟ )  
     Ε̟ιτρα̟έζια: 27 - 29 Μαΐου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 29 - 31 Μαΐου.   
 

Ψεκασµός ή σκόνισµα. Το φάρµακο να καλύ̟τει καλά τα 
σταφύλια. 

Για τις µεσο̟ρώιµες και τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε 
ε̟όµενο δελτίο. 

            Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : 

 

Σε αµ̟έλια ̟ου ̟αρατηρούνται ̟ροσβολές να γίνει συνδυασµένη 
αντιµετώ̟ιση µε την ευδεµίδα. 

  Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : 

  

Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια των ̟αρα̟άνω ̟εριοχών µε ̟ροσβολές 
την ̟ερασµένη χρονιά να γίνει συνδυασµένη κατα̟ολέµηση µε την 
ευδεµίδα. Να βρέχονται καλά οι κορµοί και οι βραχίονες. 

                           Ω Ι ∆ Ι Ο : Σε αµ̟έλια ̟ου δεν είναι καλυµµένα να γίνει συνδυασµένη 
ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

 

Οι βροχές της ̟ερασµένης βδοµάδας ̟ιθανόν να ενεργο̟οιήσουν 
̟αλιές κηλίδες. Αµ̟έλια µε συµ̟τώµατα ̟ρέ̟ει να 
̟ροστατεύονται. 



 

- ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟ελώνες στους ο̟οίους έχει γίνει χρήση 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων.       

- Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αµ̟ελιού να γίνονται µε την ε̟ιλογή 
των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας 
έχουµε α̟οστείλει.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα ̟λαίσια εφαρµογής της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας και της ορθολογικής 
χρήσης των φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε το Νόµο 4036/2012, οι ε̟αγγελµατίες 
χρήστες θα ̟ρέ̟ει να καταγράφουν και να τηρούν σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια τα 
̟αρακάτω στοιχεία: 

• Όνοµα φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος 

• Ηµεροµηνία εφαρµογής 

• ∆όση εφαρµογής 

• Περιοχή  

• Καλλιέργεια 
  Η ̟αρα̟άνω καταγραφή διευκολύνει διαχρονικά την αξιολόγηση των εφαρµογών µε σκο̟ό 
την µείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους, συµβάλλει στην µείωση των κινδύνων και 
των ε̟ι̟τώσεων της χρήσης γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώ̟ου και στο ̟εριβάλλον 
στα ̟λαίσια της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας των καλλιεργειών.  
 Σε ̟ερί̟τωση µη καταγραφής ̟ροβλέ̟ονται διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 9, 
̟αράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και συγκεκριµένα ̟ρόστιµο α̟ό χίλια (1.000) έως 
̟έντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Παρακαλούνται οι α̟οδέκτες των δελτίων ̟ου διαθέτουν ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail), να το κοινο̟οιήσουν στην υ̟ηρεσία µας ̟ροκειµένου να συµ̟εριληφθούν 
στον κατάλογο α̟οδεκτών α̟οκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Η α̟οστολή των δελτίων µέσω e–mail είναι άµεση µε την έκδοση του δελτίου, χωρίς τυχόν 
καθυστερήσεις και ε̟ιβαρύνει λιγότερο το κόστος λειτουργίας της υ̟ηρεσίας (χαρτί, εκτυ̟ωτικά, 
τέλη ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, κ.α.). 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η νέα διεύθυνση της υ̟ηρεσίας είναι οδός Καστοριάς 32Α, Κατσαµ̟άς, 
Τ.Κ. 71307. Τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ̟αραµένουν ίδια. 

 
  ����  Το δελτίο εµφανίζεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr  

 
 
 

Ηράκλειο 22 Μαΐου 2012 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 

 


