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ΘΑΟΞΝΕΗΑ
ΞΔΟΝΛΝΠΞΝΟΝΠ (Pseudoperonospora cubensis)

Αλακέλεηαη ε είζνδνο ηνπ πεξνλόζπνξνπ ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο κε θαξπνπδηέο κεηά ηηο βξνρνπηώζεηο
ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ.
Ππκπηώκαηα: Σηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ εκθαλίδνληαη ζηξνγγπιέο ή γσληώδεηο θίηξηλεο θειίδεο
θαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ζρεκαηίδνληαη ππόιεπθεο εμαλζήζεηο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη γθξίδεο.
Ππλζήθεο αλάπηπμεο: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ απηή ηελ επνρή επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
πεξνλόζπνξνπ θαη ηε κεηάδνζή ηνπ. Η αζζέλεηα επλνείηαη από πγξό θαηξό κε ζεξκνθξαζίεο από 15ν έσο
25ν C (άξηζηε 16ν – 22ν C).
Θαηαπνιέκεζε: 1) Απνκάθξπλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θύιισλ. 2)Να γίλεη ςεθαζκόο ησλ θπηώλ κόλν
κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ κε
Copper oxychlorid, θ.α. επηηξεπόκελα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά 8 εκέξεο.
ΘΟΗΞΑΠ

Νη 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 ηώζεωλ.
Ππζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin θ.α.

ΑΦΗΓΔΠ
(Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae θ.α.)

Ππλερίδεηαη ε εκθάληζή ηεο αθίδαο ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο ηεο Θαξπνπδηάο.
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.
Oη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλνϊθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ.
Ππζηάζεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο ζηηο θαιιηέξγεηεο όπνπ εληνπίδεηαη ην έληνκν κε επηηξεπόκελα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο Pirimicarb,Pyrimeprozine,thiamethoxarb,d
ΞΟΝΠΝΣΖ: 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.
Νη παξαγωγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεωξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο θαξπνπδηάο λα ην
δειώζνπλ κε ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ πεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email:
fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ ζην
δηαδίθηπν http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

Ο Πξντζηάκελνο

ηκήκαηνο.
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