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

ΩΪΔΙΟ
Δίλαη αζζέλεηα πνύ πξνθαιείηαη από ηνπο κύθεηεο Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca
fuliginea.

ςμπηώμαηα: Δκθάληζε κηθξώλ, ιεπθώλ θειίδσλ ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ, ζηνπο κίζρνπο θαη ζηνπο
βιαζηνύο, κε ραξαθηεξηζηηθέο αιεπξώδεηο εμαλζήζεηο.
ςνθήκερ ανάπηςξηρ: Ο κύθεηαο είλαη ππνρξεσηηθό παξάζηην, δηαρεηκάδεη πάλσ ζε δσληαλά θπηά
(θαιιηεξγνύκελα ή δηδάληα), από ηα νπνία πξνέξρνληαη νη αξρηθέο κνιύλζεηο. Τα θνλίδηα κεηαθέξνληαη κε
0

0

ηνλ άλεκν. Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο από 10-30 C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 25-26 C) θαη
πγξαζία 55-75%. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κεηάδνζή ηνπ .
Καηαπολέμηζη: 1) Απνκάθξπλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θύιισλ από ηα θπηά. 2) Ψεθαζκόο ησλ θπηώλ κε
επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο trifloxystrobin, tebuconazole, Kresoxim-methyl, pyraclostrobin,
copper oxychloride θ.α. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά 8 εκέξεο.
Οη ςεθαζκνί ησλ θπηώλ πξέπεη λα αξρίδνπλ ακέζσο κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Pseudoperonospora cubensis)

Αναμένεηαι η είζοδός ηοσ περονόζποροσ ζηις σπαίθριες καλλιέργειες με κολοκσθιές μεηά ηις
ένηονες βροτοπηώζεις ζηνπο Ννκνύο Μαγλεζίαο Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Τξηθάισλ θαη Φζηώηηδαο.
σμπηώμαηα: Σηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ εκθαλίδνληαη γσληώδεηο θίηξηλεο θειίδεο θαη ζηελ θάησ
επηθάλεηα ηνπ θύιινπ ζρεκαηίδνληαη ππόιεπθεο εμαλζήζεηο.

σζηάζεις: 1) Απνκάθξπλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θύιισλ από ηα θπηά. 2)Ψεθαζκόο ησλ θπηώλ κόλν
κεηά ηελ δηαπίζησζε ηνπ παζνγόλνπ κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη επαλάιεςε ηνπ
ςεθαζκνύ κεηά 8 εκέξεο.
.
Φσηοπροζηαηεσηικά ζκεσάζμαηα:copper oxychloride,Bordeaux mixture Fosetyl aluminium, Mancozeb,
metiran,κ.α.
.
ΘΡΙΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniela occidentalis κ.α.)

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ απηήλ ηελ επνρή 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 είλαη θνξέαο
ηώζεσλ.
ςζηάζειρ: Ψεθαζκόο ησλ θπηώλ κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΠΡΟΟΥΗ: 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.
Οι παπαγωγοί πος ενδιαθέπονηαι για ηιρ γεωπγικέρ πποειδοποιήζειρ ηηρ κολοκςθιάρ να ηο
δηλώζοςν με ηλεκηπονικό μήνςμα ζηην Τπηπεζία μαρ ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη 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
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