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Η αμυγδαλιά βρίσκεται στα στάδια C

ανθοφορία. Το στάδιο της ανθοφορίας

ταυτόχρονα και ομοιόμορφα για όλες τις

περίπτωση, όμως, κατά το στάδιο αυτό

ολοκλήρωση της καρπόδεσης είναι

πραγματοποιηθούν ψεκασμοί με σκοπό

μονίλιας, η οποία είναι μία ασθένεια που

μας. Τονίζεται ότι τα συμπτώματα της

συνθήκες εμφανίζονται σε μεταγενέστερο

Όπως έχουμε τονίσει οι αμυγδαλοκαλλιεργητές

χρησιμοποιώντας επαρκή ποσότητα ψεκαστικού

της κόμης των δένδρων. Ο ψεκασμός πρέπει

που θα χρησιμοποιηθεί, έως οι αμυγδαλιές

προσβολή τους από τον μύκητα. Καθοριστικές
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Γεωργιάδου. 

C-E, λίγο πριν την 

ανθοφορίας δεν εξελίσσεται 

τις ποικιλίες. Σε κάθε 

αυτό και μέχρι την 

είναι αναγκαίο να 

σκοπό τον έλεγχο της 

που ενδημεί σε όλες τους αμυγδαλεώνες της περιοχής

της προσβολής της μονίλιας πολλές φορές και 

μεταγενέστερο χρόνο, όταν πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα 

καλλιεργητές πρέπει να προβούν σε ψεκασμούς, με

ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, ώστε να πετύχουν

πρέπει να επαναλαμβάνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

αμυγδαλιές να ολοκληρώσουν τα στάδια όπου είναι επικίνδυνο

Καθοριστικές για τον αριθμό των επαναλήψεων 

ψεκασμών είναι οι οδηγίες που θα

θα συνταγογραφήσει την χρήση

οποίος είναι γνώστης των τοπικών

εξειδικευμένα σε κάθε περιοχή 

Εικόνα2.  Μονίλια  (ellinikigeorgia

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 
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ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών 
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περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας 

 ανάλογα με τις κλιματικές 

 παρέμβασης με ψεκασμούς. 

με κατάλληλο μυκητοκτόνο, 

πετύχουν να διαβραχούν όλα τα άνθη 

χαρακτηριστικά του μυκητοκτόνου 

επικίνδυνο να λάβει χώρα η 

 και τις ημέρες μεταξύ των 

θα παράσχει ο γεωπόνος που 

χρήση των μυκητοκτόνων, ο 

τοπικών συνθηκών που ισχύουν 

 και σε κάθε αμυγδαλεώνα. 

linikigeorgia.gr)   

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

σε συνεργασία με τις  ΔΑΟΚ 

ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών  



Επαναλαμβάνεται ότι οι ποικιλίες της

τούτου διαφοροποιούνται οι ψεκασμοί

πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη

ψεκασμοί κατά της μονίλιας δεν επηρεάζονται

Αυτονόητα, όμως τροποποιούνται μόνο 

μας, υλοποιούμενοι μετά την λήξη των βροχοπτώσεων

Υπ.Α.Α.Τ.https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul
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 Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική

ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric

 

 το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα

 

 Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω

Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα. 

 

 

 

   

 

   

 αμυγδαλιάς διαφοροποιούνται ως προς τον

ψεκασμοί, ο αριθμός των επαναλήψεων και οι ημέρες 

επίτευξη της υψηλότερης δυνατής αποτελεσματικότητας

επηρεάζονται σημαντικά από την εξέλιξη της θερμοκρασίας

 από τις βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες

βροχοπτώσεων.  

Σε όλες τις περιπτώσεις,

φαρμάκων πρέπει να 

πιστοποιητικού γνώσεων 

εφαρμόζονται οι οδηγίες 

δοσολογία, την συνδυαστικότητα

προστασίας του ψεκαστή,

συνταγογράφηση των σκευασμάτων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να

εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά

καλλιέργεια και παθογόνο 

https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul               
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ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει

minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr 
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μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου

      

      Η Προϊσταμένη

      

       Μαρία 

τον χρόνο άνθησης και ως εκ 

 μεταξύ των ψεκασμών που 

αποτελεσματικότητας. Τονίζεται ότι οι 

θερμοκρασίας και της υγρασίας. 

επόμενες ημέρες στην περιοχή 

περιπτώσεις, η εφαρμογή γεωργικών 

 γίνεται από κατόχους 

 Ο.Χ.Γ.Φ. και πρέπει να 

 χρήσης με έμφαση στη 

συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων 

ψεκαστή, σύμφωνα με την 

σκευασμάτων. 

να συμβουλεύονται για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά 

 την ηλεκτρονική διεύθυνση 

του 

γίνει μετά από αίτημα τους στις 

Τροφίμων www.minagric.gr

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

 

Προϊσταμένη Τμήματος  
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