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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής
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ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο στις καλλιέργειες Βιομηχανικής ντομάτας,
στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την
μετάδοσή του. Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η
ύπαρξη του), με εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσματα.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans)
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Στις περιοχές
των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και
Φθιώτιδας.
όπου επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις περιμένουμε τον περονόσπορο σε
καλλιέργειες με βιομηχανική ντομάτα.
Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος μύκητας αρχίζει τον σχηματισμό εξανθήσεων όταν
επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών
(υγρασία 80-95% και θερμοκρασίες 6-26o C, με άριστη 18-22ο C).
Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών να προστατεύσουν την
καλλιέργεια τους με ψεκασμούς κάλυψης (καλό λούσιμο των φυτών), με κατάλληλα
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επιτρεπόμενα
και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
Επανάληψη του ψεκασμού μετά από βροχή.

ΑΚΑΡΕΑ (Αculops lycopercici)

Προσβολή Υπαίθριας Τομάτας από τετρανυχο Εικ.ΠΚΠΦ Βόλου

Διαπιστώσεις: : Προσβολές από το άκουλους με μεγάλους πληθυσμούς στις
καλλιέργειες
Βιομηχανικής ντομάτας στους Νομούς Καρδίτσας Λάρισας ,Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας. .
Συμπτώματα: Τα προσβεβλημένα φύλλα και στελέχη κιτρινίζουν και αργότερα καφετιάζουν. Σε
πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επιδερμίδα των καρπών γίνεται σκληρή - καστανοκόκκινη και τα φυτά
ξεραίνονται.
Συστάσεις: Οι ψεκασμοί να γίνουν μόνο μετά την διαπίστωση της προσβολής, με εγκεκριμένα και
επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

TUTA ABSOLUTA

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων
συνεχίζονται και εμφανίζονται υψηλοί πληθυσμοί /παγίδα στις πρώιμες και όψιμες
καλλιέργειες βιομηχανικής ντομάτας. Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για
την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο
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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 Βιομηχανικής
ντομάτας 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/agriculturalwarnings

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ

