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

         Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα       ∆ελτίο Νο 5: Βόλος, 18-7-2017 
 

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica). 

Εικόνες 1-4 Συµπτώµατα περονόσπορου σε φυτά τοµάτας 

…Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών αναµένεται η  είσοδος του περονόσπορου στις υπαίθριες 
καλλιέργειες επιτραπέζιας και βιοµηχανικής τοµάτας.   
   Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και δροσερό καιρό. Οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες 
για την ανάπτυξη και την εξάπλωση του περονόσπορου είναι  υψηλή σχετική υγρασία, νεφοσκεπείς ηµέρες, 
βροχερές ηµέρες, µε οµίχλες το απόγευµα. Απαιτείται πολύ υψηλή σχετική υγρασία 80-100% και θερµοκρασίες 
από 3-260C (άριστη θερµοκρασία 18-220C). 

..Συµπτώµατα: 1) Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των  
φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό – γκρίζο ή µαύρο χρώµα, ενώ στην κάτω επιφάνεια  αναπτύσσονται 
υπόλευκες εξανθήσεις. 2) Στους βλαστούς καστανές έως µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση.(Εικόνες 1-4) 
Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως στα κατώτερα και στη συνέχεια στα ανώτερα φύλλα των φυτών.  

  Συστάσεις: Να γίνει άµεσα ψεκασµός για τη προστασία των καλλιεργειών  
 Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών από περονόσπορο να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους 

µε ψεκασµούς κάλυψης µε εγκεκριµένα και επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα µε δραστικές ουσίες 
:όπως Fosetyl-aluminium Pyraclostrobin, Azoxystrobin ,benalaxyl, folpet, Metalaxyl, ametoctrabin,propineb,  

Mancozeb, Copper hydroxide κ.α. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ   Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και 
συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. 
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της τοµάτας  να το δηλώσουν µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr 
 
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agri cultural-warnings 
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