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Τ Ο Μ Α Τ Α ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΣΠΟΡΙΟ (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

Κλαδοσπόριο σε θερµοκήπιο Ν.Μαγνησίας εικ. ΠΚΠΦ Βόλου

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριου στις καλλιέργειες µε τοµάτες θερµοκηπίου. Οι
καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.
Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερµοκήπια όταν επικρατούν υψηλή υγρασία
70%-95% και θερµοκρασίες από 4-32oC, µε άριστη θερµοκρασία 22-24 oC.
Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε
προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των
κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό
και υφή βελούδου.
Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (propineb, thriophanate-methyl, difenoconazol tribasic copper
sulfate, copper hydroxide).
ΩΙ∆ΙΟ (Leveillula taurica)
)

∆ιαπιστώσεις: Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η τοµάτα θερµοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το
ωίδιο.
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.
Συµπτώµατα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις
κηλίδες διαµέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή εξανθηση. Τα
κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την διασπορά της ασθένειας.
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Συστάσεις: Να γίνει καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα (µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), µε εκλεκτικά
ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως bupirimate, laminarin, triadimenol, pyraclostrobin, boscalid,
azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil. κ.α.) και επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες.

ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ (Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

∆ιαπιστώσεις: Υψηλοί είναι οι πληθυσµοί του αλευρώδη στα θερµοκήπια µε τοµάτες.Oι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη ανάπτυξη του εντόµου.
Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση της παρασιτικής σφήκας του αλευρώδη
των θερµοκηπίων Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά.
Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα: Acetamiprid, Pyriproxyfen, thiacloprid, pyrethrins, Lambda cyhalothrin, Beauveria bassiana
stain GHAΚ. κα.
Παρατήρηση: Για την καλύτερη καταπολέµηση του αλευρώδη οι ψεκασµοί να γίνονται πολύ πρωί ή
µετά την δύση του ηλίου διότι ο µεγαλύτερος πληθυσµός του εντόµου αυτές τις ώρες είναι
συγκεντρωµένος στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

TUTA ABSOLUTΑ

Προσβολές από Tuta Absoluta
∆ιαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται και
εµφανίζονται ανησυχητικά υψηλοί πληθυσµοί του εντόµου στις καλλιέργειες τοµάτας.
Να γίνουν επεµβάσεις µε κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Bacillus
thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, indoxacarb και
spinosadκ.α..
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο 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 τοµάτας θερµοκηπίου να το
δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: fyto12@otenet.gr
και 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-2/agricultural-warnings
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
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