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Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκυν :
βλάπηει
ηην
ςγεία
ηυν
καηαναλυηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγυγήρ

Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα

Αγγνύξη Νν 2 /

Βόινο 9/5/2018

ΑΓΓΟΤΡΙ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΩΙΓΙO:
Δίλαη αζζέλεηα πνύ πξνθαιείηαη από ηνπο κύθεηεο Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca
fuliginea.

Η είζοδορ ηος παθογόνος ζηιρ ππώφμερ καλλιέπγειερ με αγγούπι θεπμοκηπίος έγινε ηο ππώηο πενθήμεπο ηος
Μαΐος και αναμένεηαι ζηιρ ότιμερ.
ςμπηώμαηα: Δκθάληζε κηθξώλ, ιεπθώλ θειίδσλ ζηελ άλσ θαη θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ, ζηνπο κίζρνπο θαη
ζηνπο βιαζηνύο, κε ραξαθηεξηζηηθέο αιεπξώδεηο εμαλζήζεηο.
ςνθήκερ ανάπηςξηρ: Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 10-300C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 25-260C)
θαη πγξαζία 55-75%. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κύθεηα θαη ηελ
κεηάδνζε ηνπ.
Καηαπολέμηζη: 1) Αθαηξνύκε θαη απνκαθξύλνπκε από ην ρώξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηα θύιια κε έληνλε
πξνζβνιή από ην παζνγόλν. 2) Χεθαζκόο ησλ θπηώλ κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο
bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, copper oxychloride θ.α.. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά 8 εκέξεο Οη
ςεθαζκνί ησλ θπηώλ πξέπεη λα αξρίδνπλ ακέζσο κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα.
ΒΟΣΡΤΣΙ (Βotrytis cinerea)

H αζζέλεηα είλαη ζπλήζεο θαη πνιύ ζνβαξή ζηηο ππό θάιπςε θαιιηέξγεηεο ηεο αγγνπξηάο. Πξνζβάιινληαη
όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ (ζηειέρε, θύιια, θαξπνί θαη κίζρνη). Σηελ αγγνπξηά ε κόιπλζε αξρίδεη ζπλήζσο
από ην άλζνο θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαζίζηαηαη ζην θνξπθαίν ηκήκα ηνπ θαξπνύ.
ςνθήκερ ανάπηςξηρ: Ο κύθεηαο αλαπηύζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 1-300 C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 18-23 0C) θαη πςειή
ζρεηηθή πγξαζία πεξηβάιινληνο (ζπρλέο βξνρνπηώζεηο, νκίριεο, θαθόο αεξηζκόο).
Καηαπολέμηζη: Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αζζέλεηαο είλαη: 1) Μείσζε ηεο πγξαζίαο, απηό επηηπγράλεηαη κε αξαηή
θύηεπζε, νη ρώξνη ησλ ζεξκνθεπίσλ λα αεξίδνληαη θαιά, νη αξδεύζεηο λα γίλνληαη θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο εκέξαο
ώζηε λα γίλεηαη γξήγνξε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ από ηελ επηθάλεηα ησλ θπηώλ. 2) Τήξεζε θαιήο πγηεηλήο ζηηο

θπηείεο κε αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ ή θπηηθώλ νξγάλσλ. 3) Απνθπγή ππεξβνιηθήο
αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 4) Φεκηθή θαηαπνιέκεζε κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα όπσο, iprodione,
fludioxonil, cypodinil,fludioxinil, tebuconazole,penthiopyrad κ.α..
ΘΡΙΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ απηήλ ηελ επνρή επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.
Σηηο αγγνπξηέο νη ζξίπεο έξπνληαη αλάκεζα ζηνλ θάιπθα θαη ζηνλ θαξπό θαηαζηξέθνληαο ηελ πθή. Η δεκηά ζε έλα
λεαξό θαξπό κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ αλάπηπμή ηνπ, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα ζνβαξή κείσζε ηεο πνηόηεηαο
ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο θαη είλαη θνξείο ηώζεσλ.
ςζηάζειρ : 1) Γηα ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο ζπληζηάηαη ηνπνζέηεζε ησλ αξπαθηηθώλ εληόκσλ ησλ ζξηπώλ, όπσο
phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, θ.α . 2) Γηα ηνπο παξαγσγνύο
ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζπληζηάηαη ςεθαζκόο κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο
abamectin methiocarb, beaveria bassiana strain atcc74040κ.α..

ΠΡΟΟΥΗ : 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 αγγνπξηάο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Υπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: fyto12@otenet.gr.
Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings.html
Ο Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο
Γεκήηξηνο Λύθαο

