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ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ  ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Ζ αιόγηστε ρξήσε υπτνυαξκάθσλ :
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
- βιάπτεη τελ πγεία τσλ θαταλαιστώλ
Γ/ΝΖ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ
ΑΦΑΛΔΗΑ
- επηβαξύλεη τν πεξηβάιινλ
ΣΡΟΦΗΜΩΝ
- απμάλεη τν θόστνο παξαγσγήο
ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ
ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΤΣΟΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ

Σαρ.Γ/λζε: Σνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο
Σει: 2421066525 - Fax: 2421069545
Πιεξνυνξίεο: Φστνπνύινπ Αλλέτα
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ΣΟΜΑΣΑ ΤΠΑΗΘΡΗΑ
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica).

Δηθόλεο 1-4 πκπηώκαηα πεξνλόζπνξνπ ζε θπηά ηνκάηαο

Μετά τηο βξνρνπτώσεηο τσλ τειεπταίσλ εκεξώλ, αλακέλεταη τελ εκυάλησε τνπ πεξνλόσπνξνπ
στηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο επητξαπέδηαο θαη βηνκεραληθήο τνκάταο.
πλζήθεο αλάπτπμεο: Η αζζέλεηα επλνείηαη από πγξό θαη δξνζεξό θαηξό. Οη επλντθόηεξεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ πεξνλόζπνξνπ είλαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία,
λεθνζθεπείο εκέξεο, βξνρεξέο εκέξεο, κε νκίριεο ην απόγεπκα. Απαηηείηαη πνιύ πςειή ζρεηηθή
πγξαζία 80-100% θαη ζεξκνθξαζίεο από 3-260C (άξηζηε ζεξκνθξαζία 18-220C).
πκπτώκατα: 1) Αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο πεξηνρέο (θειίδεο ιαδηνύ) ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ
θύιισλ νη νπνίεο γξήγνξα απνθηνύλ θαζηαλό – γθξίδν ή καύξν ρξώκα, ελώ ζηελ θάησ επηθάλεηα
αλαπηύζζνληαη ππόιεπθεο εμαλζήζεηο. 2) ηνπο βιαζηνύο θαζηαλέο έσο καύξεο ξαβδώζεηο κε ιεπθή
εμάλζεζε.(Δηθόλεο 1-4)
Σα πξώηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηα θαηώηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα αλώηεξα θύιια ησλ
θπηώλ.
πστάσεηο: Να γίλεη άκεσα ςεθασκόο γηα τε πξνστασία τσλ θαιιηεξγεηώλ
Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ από πεξνλόζπνξν λα πξνζηαηεύζνπλ ηηο
θαιιηέξγεηέο ηνπο κε ςεθαζκνύο θάιπςεο κε εγθεθξηκέλα θαη επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά
ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθέο νπζίεο όπσο: Fosetyl-aluminium Pyraclostrobin, Azoxystrobin ,benalaxyl,
folpet, Metalaxyl, ametoctrabin,propineb, Mancozeb, Copper hydroxide κ.α.

ΘΡΗΠΑ

Οη θαηξηθέο σπλζήθεο πνπ επηθξατνύλ επλννύλ τελ αλάπτπμε τνπ ελτόκνπ.
Ο ζξίπαο πξνθαιεί δεκηά ζηα θπηά κε ην λα δηαξξεγλύεη θαη λα απνκπδεί ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ θύιισλ
θαη ην θπξηόηεξν είλαη υνξέαο ηώσεσλ.
πστάσεηο: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο: abamectin, avermectin,Cypermethrin.flonicamid,spirotetramat κ.α.

ΠΡΟΟΥΖ 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.
Οη παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ληνκάηαο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζην
δηαδίθηπν http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings
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