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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων: 

- βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 

- επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

- αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

  Πληπουοπίερ: Φωτοπούλος Αννέτα   Ν0  10                           Βόλορ 31-10-2017 

         

 

Σ Ο Μ Α Σ Α  ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

 

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Phytophthora infestans) 

   

Γιαπιστώσειρ πλερίδεηαη ε  εκθάληζή ηνπ πεξνλόζπνξνπ ζε θαιιηέξγεηεο κε ηνκάηα ζεξκνθεπίνπ  κεηά 

ηηο βξνρνπηώζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ ζηνπο Ννκνύο Μαγλεζίαο, Καξδίηζαο, εξβσηά Σξηθάισλ, 

Λάξηζαο, θαη Φζηώηηδαο.  

ςνθήκερ ανάπτςξηρ:   Τςειή ζρεηηθή πγξαζία ζην πεξηβάιινλ ησλ θπηώλ (πγξαζία 80-95% θαη 

ζεξκνθξαζίεο 6-26
o
 C, κε άξηζηε 18-22

ν
 C). 

ςστάσειρ: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπο κε ςεθαζκνύο θάιπςεο (θαιό ινύζηκν ησλ θπηώλ), κε θαηάιιεια επηηξεπόκελα  θαη εθιεθηηθά γηα 

ηνλ πεξνλόζπνξν θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο Mancozeb, maneb, propineb, pyraclostrobin, 

azoxystrobin θ.ά. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από 8 εκέξεο. 
 

ΚΛΑΓΟΠΟΡΙΟ (Cladosporium fulvum, fulvia fulva) 

 

 
 

                                                      Κιαδνζπόξην ζε ζεξκνθήπην Ν.Μαγλεζίαο εηθ. ΠΚΠΦ Βόινπ 

 

Γιαπιστώσειρ: πλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ θιαδνζπόξηνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο κε ηνκάηεο ζεξκνθεπίνπ. Οη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνύ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηε αλάπηπμε ηνπ κύθεηα θαη ηελ κεηάδνζή ηνπ. 

ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηα θπηά ζηα ζεξκνθήπηα όηαλ επηθξαηνύλ πςειή πγξαζία 

70%-95% θαη ζεξκνθξαζίεο από 4-32
o
C, κε άξηζηε ζεξκνθξαζία 22-24

o
C. 

ςμπτώματα: 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. 

ςστάσειρ: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπο κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic 

copper sulfate, copper hydroxide). 
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TUTA  ABSOLUTΑ 

 

 
                                                                                                         Πξνζβνιέο από Tuta Absoluta 

 

 

Γιαπιστώσειρ: Οη ζπιιήςεηο ησλ αθκαίσλ ηνπ εληόκνπ ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ ζπλερίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη πςεινί πιεζπζκνί. Από παξαηεξήζεηο ζηα ζεξκνθήπηα δηαπηζηώζεθαλ πξνζβνιέο ζηα θύιια 

ζηνπο θαξπνύο. 

Να γίλνπλ επεκβάζεηο κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα: 

Bacillus thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, 

indoxacarb και spinosadκ.α.. 

 ΑΛΔΤΡΩΓΗ (Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) 

 

 
 

Γιαπιστώσειρ: Μέηξηνη είλαη νη πιεζπζκνί ηνπ Αιεπξώδε ζηα ζεξκνθήπηα κε ηνκάηεο. Oη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ επλννύλ ηε αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ. 

ςστάσειρ: Γηα ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο παξαζηηηθήο ζθήθαο ηνπ 

Αιεπξώδε ησλ ζεξκνθεπίσλ Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά. 

Γηα ηνπο παξαγσγνύο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζπζηήλνληαη θαηάιιεια εγθεθξηκέλα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: Acetamiprid, Pyriproxyfen, thiacloprid, pyrethrins, Lambda 

cyhalothrin, Beauveria bassiana stain GHAΚ. θα. 
 

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 Σνκάηαο ζεξκνθεπίνπ  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-2/agricultural-warnings 

 

 

 

 

O ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ α.α. 

 

 

ΛΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 


