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 ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκων :
- βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ

Πληποθοπίερ: Φωηοπούλος Αννέηα

Φαζολάκι No1/26-6-2017

ΦΑΟΛΑΚΙ- ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ (tetranychus urticae)

Ο ηεηπάνςσορ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ, ζηελ πάλσ επηθάλεηα εκθαλίδεηαη
ε δεκηά ζαλ κηθξέο αζπξνθηηξηλεο θειίδεο, ζηελ ζπλέρεηα ηα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη ηειηθά λεθξώλεηαη όιν ην θπηό.
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηεηξαλύρσλ.
ςζηάζειρ: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηεηξαλύρσλ κόλνλ όηαλ δηαπηζησζνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα
κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΘΡΙΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Οι θπίπερ πξνθαινύλ δεκηέο κε ην λα δηαξξεγλύνπλ θαη λα απνκπδνύλ ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ θύιισλ
πξνθαιώληαο εζραξώζεηο (θαηζάξσκα θύιισλ), θαξπώλ θαη αλζόξνηα.
ην θαζνιάθη νη ζξίπεο είλαη θνξείο ηώζεσλ θαη πξνθαινύλ κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ
πξντόληνο.
ςζηάζειρ: Να γίλεη θαηαπνιέκεζε κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΑΚΟΥΤΣΩΗ (Αscochyta pinodes)

ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ: Σην εμθάνιζή ηηρ έκανε η αζκοσύηωζη ζηιρ ππώιμερ και μεζοππώιμερ καλλιέπγειερ με
θαζολιέρ.
ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Νεθξσηηθέο - θπθιηθέο θειίδεο ζηα θύιια (δηακέηξνπ 0,8-1,5cm), κε ζπγθεληξηθνύο θύθινπο
θαζηαλνύ ρξώκαηνο. ηα ζηειέρε νη θειίδεο είλαη επηκήθεηο, ζηνπο ινβνύο (θαξπνύο) είλαη ειαθξά βπζηζκέλεο κε

δηάκεηξν 0.2-0.6cm. Οη ινβνί κνιύλνληαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο θαη από ηνπο κνιπζκέλνπο ινβνύο
πξνζβάιινληαη θαη νη ζπόξνη. Μηθξνζθνπηθέο θειίδεο εκθαλίδνληαη θαη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ άλζνπο πξνθαιώληαο
αλζόπησζε.
ΤΝΘΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η αζζέλεηα επλνείηαη από ηνλ πγξό θαηξό θαη ηηο ζπρλέο βξνρνπηώζεηο. Οη κνιύλζεηο
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 7-27oc. Άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηνπ παζνγόλνπ είλαη 20νc.
ΤΣΑΔΙ :α) Υξεζηκνπνίεζε πγηνύο ζπόξνπ (πηζηνπνηεκέλνπ ζπόξνπ).
β) Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο.
γ) Ακεηςηζπνξά 3-4 εηώλ.
δ) Φεθαζκόο ησλ θπηώλ κε εθιεθηηθά γηα ηελ αζθνρύησζε θαη εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα .
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.
Οι παπαγωγοί πος ενδιαθέπονηαι για ηιρ γεωπγικέρ πποειδοποιήζειρ ηηρ θαζολιάρ να ηο δηλώζοςν με
ηλεκηπονικό μήνςμα ζηην Τπηπεζία μαρ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη email: fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην δηαδίθηπν
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
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