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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ: 

 - βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ 

 - επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ 

 - απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο 
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ΦΤΥΑΝΘΖ 

ΦΑΚΖ-ΜΠΗΕΔΛΗ-ΡΔΒΗΘΗΑ 
 

 Γηαπηστώσεης: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην ηεο Τπεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη 
ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο θαη ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαιιηεξγνύληαη ηα ςπραλζή ππάξρνπλ νη 
παξαθάησ  ερζξνί. 

ΦΤΛΛΟΡΤΚΣΔ (Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii)
1
 

 

Oη θπιινξύθηεο είλαη κηθξέο θηηξηλόκαπξεο ή γθξηδόκαπξεο κύγεο κήθνπο 2mm . 

Γηαπηστώσεης: Σελ εκυάλησε τοσς έθαλαλ οη υσιιορύθτες σε θαιιηέργεηες κε ρεβίζηα θαη υαθές στοσς 
λοκούς Μαγλεσίας θαη Λάρησας θαη στης περηοτές όποσ θαιιηεργούλταη τα υσταλζή. Αλακέλολταη θαη 
στοσς άιιοσς λοκούς. 

σκπτώκατα: Οη πξνλύκθεο θάλνπλ ηξύπεο θαη ηνύλει ζηα θύιια ησλ θπηώλ κε απνηέιεζκα ηελ πξώηκε 
θπιιόπησζε θαη κείσζε ηεο απόδνζεο ησλ θπηώλ  
Σα δηαηξνθηθά ηζηκπήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηα αθκαία ζειπθά κεηώλνπλ επίζεο ηελ παξαγσγή ηεο 
θαιιηέξγεηαο. 

σστάσεης: Να γίλνπλ ςεθαζκνί ησλ θαιιηεξγεηώλ κόλν κεηά ηελ δηαπίζησζε ζπκπησκάησλ κε πξνζβνιέο 
από ηνπο θπιινξύθηεο. κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: 

 

ΘΡΗΠΑ 

     

Διαπιστώσεις: πλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ ζξίπα κε κέηξηνπο πιεζπζκνύο ζηηο πξώηκεο θαη όςηκεο  
θαιιηέξγεηεο θαθήο, κπηδειηνύ θαη ξεβηζηώλ. 

                                                 
 



σστάσεης: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε εθιεθηηθά θαη επηηξεπόκελα  γηα ηηο 
θαιιηέξγεηεο  θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο: deltamethrin θ.α. ζηνπο αγξνύο όπνπ ππάξρεη 
πξόβιεκα. 

 

 

ΒΡΟΤΥΟΗ 

 

               Bξνύρνο κπηδειηνύ                         Βξνύρνο ξεβηζηνύ               Βξνύρνο θαθήο 

 

  Βρούτοη νλνκάδνληαη ηα έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο ζπόξνπο ησλ νζπξίσλ ζηνλ αγξό θαη ζηελ 
απνζήθε. Πξνζβάιινπλ κόλν έλα είδνο νζπξίνπ θαη πξνθαινύλ δεκηέο αλνίγνληαο νπέο ζηνπο ινβνύο θαη 
ζηνπο ζπόξνπο ησλ νζπξίσλ. Μεηώλνπλ ηελ βιαζηηθόηεηα ηνπ ζπόξνπ θαη ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία . 

1) Βρούτος τες Φαθής (Bruchus pallidicornis) 

 Σα αθκαία έρνπλ θαζηαλό ζθνύξν ρξώκα, κήθνο 2.8-3.5mm, εκθαλίδνληαη ηνλ Ινύλην θαη γελνύλ ηα απγά ηνπο 
πάλσ ζηνπο ινβνύο ηεο θαθήο ζηνλ αγξό. Έρεη κία κόλν γεληά ην έηνο. Άιια είδε πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θαθή 
είλαη : Bruchus lentis, B. atomarius, B. rufipes, B. affinis. 

Καταποιέκεσε  γίλεταη κόλολ όταλ θαη αλ εκυαληστούλ τα έλτοκα  στολ αγρό. 

Φπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: Deltamethrin θ.α. 

2) Βρούτος τφλ ρεβσζηώλ (Bruchus Callosobruchus ornatus) 

 Έρεη δσεξό θαζηαλό ρξσκαηηζκό, δεη κέζα ζηα ξεβίζηα θαη έρεη κία γεληά ην έηνο. Γελ απνηειεί ζνβαξό ερζξό 
θαη δελ αληέρεη ζην θξύν ηνπ ρεηκώλα. 

3) Βρούτος τφλ κπηδειηώλ (Bruchus pisorum), Βρούτος τφλ θοσθηώλ (Bruchus rufimanus)  

Δίλαη έληνκα πνπ δηαρεηκάδνπλ ζηηο απνζήθεο. 

 Καταποιέκεσε τφλ βρούτφλ στελ αποζήθε. 
α) Υεκηθή θαηαπνιέκεζε: Απεληόκσζε ησλ νζπξίσλ ζηηο απνζήθεο κε θσζθηγόλα ζθεπάζκαηα, αηζέξηα  
έιαηα, pirimiphos methyl. Η απεληόκσζε γίλεηαη από εηδηθά ζπλεξγεία ή εηαηξείεο πνπ έρνπλ άδεηα 
απεληόκσζεο. 
β) Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε: Με εηζαγσγή  δηαθόξσλ παξαζηηνεηδσλ, αξπαθηηθώλ, θαη εληνκνπαζνγόλσλ 
κπθήησλ.   

ΠΡΟΟΥΖ: Σε κάθε πεπίπηωζη να ηηπούνηαι αςζηηπά οι οδηγίερ σπήζηρ ηων θςηοπποζηαηεςηικών 

πποϊόνηων για ηην αναλογία σπήζηρ, ζςνδςαζηικόηηηα, ηον κίνδςνο θςηοηοξικόηηηαρ ηο διάζηημα μεηαξύ 

ηελεςηαίαρ επέμβαζηρ και ζςγκομιδήρ και ηα μέηπα πποζηαζίαρ για ηην αποθςγή δηληηηπιάζεων 
 

 Οι παραγφγοί ποσ ενδιαθέρονηαι  για ηις γεφργικές προειδοποιήζεις ηφν υστανθών να ηο δηλώζοσν 

με ηλεκηρονικό μήνσμα ζηην Υπηρεζία μας ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη  email: fyto12@otenet.gr 

 

Όλα ηα δεληία μαρ ςπάπσοςν ζηην ιζηοζελίδα ηος Υποςπγείος Παπαγωγικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 

Πεπιβάλλονηορ και Ενέπγειαρ ζηο διαδίκηςο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/agricultural-warnings. 
 

 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α.α. 

 
 
 

ΛΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 


