
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η  Ε Ι   

ΠΕΡΙΟΥΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ   ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
Δ/ΝΗ ΑΠΟΚ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΑΛΙΑ & 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ 
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΒΟΛΟΥ 
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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ : 
 - βιάπηεη ηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηώλ 
 - επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ 
 - απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο 

            Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα      ΝΟ  9/02-10-2017 
                                                                      
 
                                                                     ΣΟΜΑΣΑ ΤΠΑΙΘΡΙΑ  

 

 

ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica). 

 

   

 

Αλακέλεηαη ε είζνδόο  ηνπ πεξνλόζπνξνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο επηηξαπέδηαο  ηνκάηαο κεηά ηηο     
ηειεπηαίεο βξνρνπηώζεηο ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ θαη  
Φζηώηηδαο. 

πζηάζεηο: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ από πεξνλόζπνξν λα 
πξνζηαηεύζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο: κε ςεθαζκνύο θάιπςεο κε επηηξεπόκελα 
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: Fosetyl-aluminium ,Pyraclostrobin, Propipineb, Azoxystrobin, 
Metalaxyl-m, θ.α.. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από βξνρή. 
 
 

ΚΛΑΔΟΠΟΡΙΟ (Cladosporium fulvum, fulvia fulva) 
 

 
 
 
 
Δηαπηζηώζεηο: πλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ  θιαδνζπόξην ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο κε ηνκάηεο. Οη 
θαηξηθέο ζπλζήθεο πνύ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηε αλάπηπμε ηνπ κύθεηα θαη ηελ κεηάδνζή ηνπ. 

πλζήθεο αλάπηπμεο: Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηα θπηά όηαλ επηθξαηνύλ πγξαζία 70%-95% θαη 
ζεξκνθξαζίεο από 4-320C, κε άξηζηε ζεξκνθξαζία 22-240C. 
 



 
πκπηώκαηα: Δκθαλίδνληαη πξώηα ζηα θαηώηεξα θύιια θηηξηλνπξάζηλεο ή θίηξηλεο θειίδεο, ζε 
πξνρσξεκέλν ζηάδην νη θειίδεο γίλνληαη θηηξηλνθαζηαλέο θαη λεθξσηηθέο. ηελ θάησ επηθάλεηα ε πεξηνρή 
ησλ θειίδσλ θαιύπηεηαη από ηελ εμάλζεζε ηνπ παζνγόλνπ, ε νπνία έρεη ρξώκα αλνηθηό θαζηαλό ή 
γθξηδνθαζηαλό θαη πθή βεινύδνπ. 
πζηάζεηο: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα 
ηνπο κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic 
copper sulfate, copper hydroxide). 

 
 

       TUTA  ABSOLUTA 
 

 
 
  Δηαπηζηώζεηο:  H πηήζε ηνπ εληόκνπ ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ ζπλερίδεηαη. Οη πιεζπζκνί 
ηνπ εληόκνπ ζηηο πξώηκεο θαιιηέξγεηεο είλαη πςεινί .Έρνπλ παξαηεξεζεί πξνζβνιέο ζηα θύιια θαη 

ζηνπο θαξπνύο ησλ θπηώλ ζηηο πξώηκεο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο ζηαπξνύο). 

Φπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: baccilus  thuringensis, abamectin  θ.α. εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα. 

Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη κε έλα κόλν εθιεθηηθό 
εληνκνθηόλν (γηα tuta absoluta). Επαλάιεςε κεηά από δεθαπέληε εκέξεο. 

 
 
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 ηνκάηαο  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 ζην δηαδίθηπν 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings 

 
 
 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α.α. 
 
 
 

      Λύθαο Γεκήηξηνο 
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