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

Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα

Ψυχανθή 3/24-4-2019
ΨΥΧΑΝΘΗ - ΡΕΒΙΘΙΑ

ΑΣΚΟΧΥΤΩΣΗ (Αscochyta pisi, A. pinodes)

Εικόνες 1,2,3 Προσβολή από Ασκοχύτωση σε στελέχη και λοβούς από ρεβίθια (Φωτό Π.Κ.Φ.Π.Ε Βόλου)

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών βροχοπτώσεις και οι θερµοκρασίες που
επικράτησαν ευνόησαν την είσοδο της Ασκοχύτωσης σε πρώιµες καλλιέργειες µε ρεβίθια (ύψος
φυτών 35-45cm) στους Νοµό, Λάρισας.
Συµπτώµατα: Η προσβολή εκδηλώνεται µε τον σχηµατισµό καστανών περίπου κυκλικών,
νεκρωτικών κηλίδων σε όλα τα υπέργεια µέρη των φυτών (στελέχη, µίσχοι, φύλλα, άνθη, λοβοί και
κοτυληδόνες).
Η προσβολή εµφανίζεται στον αγρό κατά κηλίδες, οι οποίες εφόσον ο καιρός είναι βροχερός
εξαπλώνονται και µπορεί να καταλάβουν ολόκληρη την καλλιέργεια.
Το παθογόνο διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς και επί των υπολειµµάτων της
καλλιέργειας. Έτσι οι πρώτες µολύνσεις προέρχονται από το σπόρο και εµφανίζονται οι πρώτες
κηλίδες στο λαιµό των φυτών
Συνθήκες ανάπτυξης: Η ανάπτυξη του µύκητα πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες 7-27οC, µε
άριστη θερµοκρασία τους 14-24oC.
Καταπολέµηση: 1) Καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, 2) Χρησιµοποίηση υγιούς
σπόρου, 3) Αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, 4) Ψεκασµοί των φυτών αµέσως µόλις εµφανισθούν
τα πρώτα συµπτώµατα της προσβολής µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, όπως azoxystrobin, difenoconazole, etridiazol, thiophanate-methyl.
ΘΡΙΠΑΣ

∆ιαπιστώσεις: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της
Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν µεγάλοι
πληθυσµοί θρίπα στις πρώιµες
καλλιέργειες(φυτά ύψους 35-45 cm) µε ρεβίθια.
Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε εκλεκτικά για το θρίπα και
επιτρεπόµενα για τις καλλιέργειες φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως deltamethrin κ.α. στους
αγρούς όπου υπάρχει πρόβληµα.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ (Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii)

1

Oι φυλλορύκτες είναι µικρές κιτρινόµαυρες ή γκριζόµαυρες µύγες µήκους 2mm .
∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνιση τους έκαναν οι φυλλορύκτες στις πρώιµες(ύψος φυτών 35-45cm)
καλλιέργειες µε ρεβίθια στο νοµό Λάρισας
Συµπτώµατα: Οι προνύµφες κάνουν τρύπες και τούνελ στα φύλλα των φυτών µε αποτέλεσµα την πρώιµη
φυλλόπτωση και µείωση της απόδοσης των φυτών
Τα διατροφικά τσιµπήµατα που προκαλούνται από τα ακµαία θηλυκά µειώνουν επίσης την παραγωγή της
καλλιέργειας.
Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί των καλλιεργειών µόνο µετά την διαπίστωση συµπτωµάτων µε προσβολές
από τους φυλλορύκτες. µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα:

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 των ψυχανθών να το δηλώσουν
µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
email:
pkpfpfevolou.@minagric.gr
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings
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