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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων :
- βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών
- επιβαπύνει το πεπιβάλλον
- αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ
ΠΙΠΕΡΙΑ: No3/29-9-2014

ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ –ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Διαπιστώσειρ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο ηεο Υπεξεζίαο
καο δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαιιηεξγείηαη ε πηπεξηά ζεξκνθεπίνπ - ππαίζξηα θαη
βηνκεραληθή ππάξρνπλ νη παξαθάησ ερζξνί θαη αζζέλεηεο :
ΘΡΙΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Οη ζξίπεο πξνθαινύλ δεκηέο κε ην λα δηαξξεγλύνπλ θαη λα απνκπδνύλ ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ
θύιισλ πξνθαιώληαο εζραξώζεηο (θαηζάξσκα θύιισλ), θαξπώλ θαη αλζόξνηα.
Σηηο πηπεξηέο νη ζξίπεο έξπνληαη αλάκεζα ζηνλ θάιπθα θαη ζηνλ θαξπό θαηαζηξέθνληαο ηελ πθή ηνπ. Η
δεκηά ζε έλα λεαξό θαξπό κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ αλάπηπμή ηνπ, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα ζνβαξή
κείσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο θαη είλαη θνξείο ηώζεσλ.
ςστάσειρ :
1) Γηα ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε αξπαθηηθώλ εληόκσλ ησλ ζξηπώλ, όπσο
phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, κ.α
2) Γηα ηνπο παξαγσγνύο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζπληζηάηαη ςεθαζκόο κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο abamectin, κ.α..
ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica)

Διαπιστώσειρ: Σπλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ σηδίνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο πηπεξηάο ζεξκνθεπίνπ, ππαίζξηεο
θαη βηνκεραληθέο ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Καξδίηζαο, Τξηθάισλ θαη Φζηώηηδαο.
ςμπτώματα: Δκθάληζε θίηξηλσλ αθαλόληζησλ θειίδσλ (σο παλάδεο) ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ
θύιισλ θαη κε ιεπθή εμαλζεζε ζηελ θάησ επηθάλεηα.
ςνθήκερ ανάπτςξηρ τος παθογόνος: Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο από 15ν –
30ν C θαη πγξαζία 52-75%. Oη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη
ηελ κεηάδνζή ηνπ.
Καταπολέμηση: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ, λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ
παξαγσγή ηνπο κε ςεθαζκνύο θάιπςεο, κε επηηξεπόκελα εθιεθηηθά στδηνθηόλα, όπσο: azoxystropin,
triadimenol, copper-oxychloride, tebuconazol,sulphur, bupirimate, difenoconazole, pyraclostrobin,
trifloxystrobin, θ.α. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ ζε 8-10 εκέξεο

AKAΡΕΑ- ΣΕΣΡΑΝΤΥΟ
(Τetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus)

Διαπιστώσειρ: Σπλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ ηεηξαλύρνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο πηπεξηάο ζεξκνθεπίνπ.
ςμπτώματα: Oη θνξπθέο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από ακάπεα θπηώλ παξακνξθώλνληαη, ηα θύιια
θαηζαξώλνπλ θαη απνθηνύλ θαθέ απνρξσκαηηζκό ή κπξνύηδηλν ρξώκα. Η αλάπηπμε ησλ θπηώλ
αλαζηέιιεηαη θαη ηειηθά ηα θπηά λεθξώλνληαη. Έζησ θαη κηθξόο αξηζκόο αθάξεσλ είλαη αξθεηόο γηα λα
πξνθαιέζνπλ νπζηαζηηθή δεκηά.
Ο ππάσινορ τετπάνςσορ (Τetranychus urticae) 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.
ςστάσειρ: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηεηξαλύρσλ, κόλνλ όηαλ δηαπηζησζεί ε
παξνπζία ηνπ εληόκνπ ζηελ θαιιηέξγεηα κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο
abamectin κ.α.
ΑΛΕΤΡΩΔΗ

Διαπιστώσειρ : Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη πςεινί ζηηο θαιιηέξγεηεο πηπεξηάο ζηα ζεξκνθήπηα ησλ
Ννκώλ Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο. Δίλαη θνξέαο ηώζεσλ θαη ε πξνζβνιή από ηνλ αιεπξώδε πξνθαιεί
κείσζε ηεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηεο παξαγσγήο.
ςστάσειρ :
1) Γηα ηνπο παξαγσγνύο πνπ εθαξκόδνπλ νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε ζπζηήλεηαη ηνπνζέηεζε
ηνπ θπζηθνύ ερζξνύ ησλ αιεπξσδώλ encarsia formosa.
2) Γηα ηνπο παξαγσγνύο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζπζηήλεηαη νη ςεθαζκνί γηα ηνλ αιεπξώδε λα
γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε πνιύ πξσί ή ην ζνύξνππν, δηόηη όινο ν πιεζπζκόο βξίζθεηαη ζην θάησ
κέξνο ησλ θύιισλ, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο
νπζίεο όπσο imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine, acetamiprid θ.α.)
ΑΦΙΔΕ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

Οη κειίγθξεο είλαη θνξείο ηώζεσλ, πξνθαινύλ δεκηά κε ηελ απνκύδεζε ηνπ ρπκνύ ησλ θπηώλ θαη κε ηα
κειηηώκαηα πνπ εθθξίλνπλ.
ςστάσειρ: Να γίλεη θαηαπνιέκεζε κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο pirimicarb,
acetamiprid, κ.α.

ΠΡΟΟΥΗ : Να ηεξνύληαη απζηεξά :
1) Οη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ
2) Τν ηειεπηαίν επηηξεπόκελν ρξνληθό όξην ςεθαζκνύ πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα θάζε ζθεπάζκαηνο.
3)H ζπλδπαζηηθόηεηα.
Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
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