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- επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ
- απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο
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ΤΠΑΗΘΡΗΑ-ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ TOMATA
ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (Tetranychus urticae)

Γηαπηζηώζεηο: Σπλερίδεηε ε παξνπζία ηνπ ηεηξαλύρνπ ζηηο πξώηκεο (κε 5-7ζηαπξνύο)θαη κεζνπξώηκεο(κε 35ζηαπξνύο) θαιιηέξγεηεο ππαίζξηαο ηνκάηαο ζηνπο Ννκνύο, Καξδίηζαο, Τξηθάισλ, Λάξηζαο ,Μαγλεζίαο θαη
Φζηώηηδαο αλακέλεηε ζηηο όςηκεο θαιιηέξγεηεο.
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηελ επνρή απηή επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηεηξαλύρσλ. Απαηηείηαη ζπλερήο
επηζεώξεζε από ηνπο παξαγσγνύο ιόγσ ηνπ όηη ε πξνζβνιή από ηνπο ερζξνύο απηνύο εμαπιώλεηαη κε κεγάιε
ηαρύηεηα ζην ρσξάθη.
πζηάζεηο: Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο πξνζβνιήο θαη ή
άκεζε θαηαπνιέκεζε κε έλα από ηα εγθεθξηκέλα αθαξενθηόλα πξηλ ηα αθάξεα λα αλαπηπρζνύλ ζε κεγάινπο
πιεζπζκνύο Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνπλ κόλν κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο (3 άηνκα/θύιιν) θαη όρη
πξνιεπηηθά, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο όπσο , Abamectin
,avermectin, spiromesifen, sulphur, κ .α.

ΘΡΗΠΑ (Thrips tabaci-Frankiniella accidentalis))

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.
Ο ζξίπαο πξνθαιεί δεκηά ζηα θπηά κε ην λα δηαξξεγλύεη θαη λα απνκπδεί ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ
θύιισλ θαη ην θπξηόηεξν είλαη θνξέαο ηώζεσλ.
πζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο: abamectin, beauveria bassiana strain gha,, formetanate
cypermethrin,κ.α.

ΑΦΗΓΔ
(Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

πλερίδεηαη ε παξνπζία ησλ αθίδσλ ζηηο πξώηκεο κεζνπξώηκεο θαη όςηκεο θαιιηέξγεηεο ηεο
ηνκάηαο..
Oη αθίδεο πξνθαινύλ πνιιέο δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο αλ δελ γίλεη γξήγνξε επηζήκαλζε. Έρνπλ κεγάιε
ηθαλόηεηα πνιιαπιαζηαζκνύ, δπλαηόηεηα κεηάδνζεο ηώζεσλ θαη δεκηνπξγία κειηησκάησλ. Γηα ηνπο
ιόγνπο απηνύο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή από ηνπο θαιιηεξγεηέο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ησλ πξώησλ
αθίδσλ.
πζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο ζηηο θαιιηέξγεηεο όπνπ εληνπίδεηαη ην έληνκν κε επηηξεπόκελα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο thiamethrin, fatty acid potassium salt cypermethrin,deltamethrin,
κ.α
TUTA ABSOLUTA

Γηαπηζηώζεηο: H πηήζε ηνπ εληόκνπ ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ ζπλερίδεηαη. Οη πιεζπζκνί
ηνπ εληόκνπ ζηηο πξώηκεο θαιιηέξγεηεο Αλέξρνληαη ζε 100 αηνκα/3εκέξεο/παγίδα Έρνπλ παξαηεξεζεί
νη πξώηεο πξνζβνιέο ζηα θύιια ησλ θπηώλ ζηηο πξώηκεο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο (5-7 ζηαπξνύο) θαη
αλακέλνληαη ζηηο κεζνπξώηκεο.(3-5 ζηαπξνύο)) Τν έληνκν έρεη πνιιέο γελεέο θαη ζύληνκν βηνινγηθό
θύθιν.
Φπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: baccilus thuringensis, abamectin θ.α. εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα.
Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε κεηά ηε δύζε ηνπ ήιίνπ θαη κε έλα κόλν εθιεθηηθό
εληνκνθηόλν (γηα tuta absoluta). Δπαλάιεςε κεηά από νθηώ εκέξεο.
ΚΛΑΓΟΠΟΡΗΟ (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

Έλαξμε ηνπ θιαδνζπόξηνπ δηαπηζηώζεθε ζηηο πξώηκεο 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 πςειή 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. Σηελ 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
.
ΠΡΟΟΥΖ Σε 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:
pkpfpfevolou@minagric.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην δηαδίθηπν
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings
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