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Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκυν : 
 - βλάπηει ηην ςγεία ηυν καηαναλυηών 
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 
 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγυγήρ 
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ΦΑΟΛΑΚΙ- ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

  Διαπιζηώζειρ:  Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην Δξγαζηήξην Φπηνπξνζηαζίαο ηεο Υπεξεζίαο, 
δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαιιηεξγείηαη  ην θαζνιάθη  ππάξρνπλ νη παξαθάησ ερζξνί θαη 
αζζέλεηεο. 

 

ΘΡΙΠΕ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 
 

  
 
   Οι θπίπερ πξνθαινύλ δεκηέο κε ην λα δηαξξεγλύνπλ θαη λα απνκπδνύλ ηα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ησλ 
θύιισλ πξνθαιώληαο εζραξώζεηο (θαηζάξσκα θύιισλ, παξακόξθσζε θαξπώλ) θαη αλζόξνηα.  
Σην θαζνιάθη πξνθαινύλ κείσζε  ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ  πξντόληνο θαη είλαη θνξείο 
ηώζεσλ. 
ςζηάζειρ: Να γίλεη ςεθαζκόο κε  εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθή νπζία  όπσο 
abamectin, κ.α. 
 
 

ΣΕΣΡΑΝΤΥΟ (tetranychus urticae) 
 

 
 

  Ο ηεηπάνςσορ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ. Σηελ πάλσ επηθάλεηα εκθαλίδεηαη  
ε δεκηά ζαλ κηθξέο αζπξνθίηξηλεο θειίδεο, ζηελ ζπλέρεηα ηα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη ηειηθά λεθξώλεηαη όιν ην 
θπηό. 
Η παξνπζία ηνπ ηεηξαλύρνπ ζπλερίδεηαη ζηηο πξώηκεο θαη κεζνπξώηκεο ππαίζξηεο  θαιιηέξγεηεο θαζνιηάο  
ζηνπο λνκνύο , Μαγλεζίαο, Καξδίηζαο, Λάξηζαο θαη Τξηθάισλ.  
ςζηάζειρ: Να γίνει τεκαζμόρ για ηην καηαπολέμηζη ηος ηεηπανύσος μόνον όηαν διαπιζηυθεί 
ζηην καλλιέπγεια με επιηπεπόμενα  θςηοπποζηαηεςηικά ζκεςάζμαηα με δπαζηική οςζία, όπυρ 
abamectin κ.α.. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΦΙΔΕ (Aphis gossypii, Myzus persicae) 
 

 
 
  Οη αθίδεο πξνθαινύλ δεκηέο κε ηελ απνκύδεζε  ηνπ ρπκνύ ησλ θπηώλ θαη  κε ηα κειηηώκαηα πνπ 
εθθξίλνπλ θαη είλαη θνξείο ηώζεσλ. 
   
ςζηάζειρ: Να γίλεη θαηαπνιέκεζε κε επηηξεπόκελα  γηα ηελ θαιιηέξγεηα  θπηνπξνζηαηεπηηθά 
ζθεπάζκαηα.  
 

ΚΩΡΙΑΗ (Uromyces phaseoli) 

                

 

Διαπιζηώζειρ: Η εκθάληζε ηνπ παζνγόλνπ ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο θαζνιηάο   δηαπηζηώζεθε ην ηξίην  
δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη  επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
κεηάδνζε ηνπ κύθεηα.                                     

ςμπηώμαηα: Πξνζβάιιεη θπξίσο ηα θύιια θαη ζπάληα ηνπο ινβνύο θαη ηνπο βιαζηνύο. Σηελ θάησ 
επηθάλεηα ησλ θύιισλ ζρεκαηίδνληαη κηθξέο θιύθηαηλεο νη νπνίεο αλνίγνπλ θαη εκθαλίδνληαη ηα ζπόξηα ηνπ 
κύθεηα, ηα νπνία έρνπλ ρξώκα ζθνπξηάο. Έληνλε πξνζβνιή πξνθαιεί μήξαλζε ησλ θύιισλ θαη πξόσξε 
θπιιόπησζε θαη επνκέλσο πξνθαιείηαη  κείσζε ή θαη θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο. Παξόκνηεο θιύθηαηλεο 
εκθαλίδνληαη ζηνπο κίζρνπο, ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο ινβνύο Τα ζπόξηα ηνπ κύθεηα κεηαθέξνληαη ζε  
κεγάιεο απνζηάζεηο κε ηελ βξνρή θαη ηνλ άλεκν. 

ςνθήκερ ανάπηςξη: Γηα ηε βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ ηνπ κύθεηα θαη ηελ κόιπλζε ησλ θπηώλ είλαη 
απαξαίηεηε ε παξνπζία λεξνύ ζηα θύιια (από βξνρή, δξόζν, πόηηζκα). Άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο 
ηνπ παζνγόλνπ είλαη 17-23oC θαη δηαβξνρή θύιισλ 6-8 ώξεο. 

ςζηάζειρ: 1) Να γίλνπλ ςεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ ζηηο θαιιηέξγεηεο  θαη 
επαλάιεςε απηώλ κεηά από βξνρή,  κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα 
κε δξαζηηθή νπζία, όπσο azoxystrobin κ.α. 2) Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο  κε θσηηά ή 
βαζύ παξαρσκα. θαη 3) Φξήζε αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ. 

ΑΣΚΟΦΥΤΩΣΗ (Αscochyta pinodes) 
 

 
 

 Διαπιζηώζειρ: Η εκθάληζε ηνπ παζνγόλνπ ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο θαζνιηάο   δηαπηζηώζεθε ην 
ηξίην  δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη  επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 
θαη ηελ κεηάδνζε ηνπ. 

   
 
 



 

  Συμπηώμαηα: Νεκπυηικέρ - κςκλικέρ κηλίδερ ζηα θύλλα (διαμέηπος 0,8-1,5 cm), με ζςγκενηπικούρ 
κύκλοςρ καζηανού σπώμαηορ. Σηα ζηελέση οι κηλίδερ  είναι επιμήκειρ, ζηοςρ λοβούρ (καππούρ) είναι  
ελαθπά βςθιζμένερ με διάμεηπο 0.2-0.6cm. Οι λοβοί μολύνονηαι ζηο ζηάδιο ηηρ υπίμανζηρ και από ηοςρ   
μολςζμένοςρ λοβούρ πποζβάλλονηαι και οι ζπόποι.  
  Συνθήκες ανάπηυξης: Η αζθένεια εςνοείηαι από ςγπό καιπό και ζςσνέρ βποσοπηώζειρ. Οι μολύνζειρ 
ππαγμαηοποιούνηαι ζε θεπμοκπαζίερ 7-27oc (άπιζηη θεπμοκπαζία ανάπηςξηρ ηος παθογόνος είναι 20οc). Οι 
καιπικέρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν εςνοούν ηην ανάπηςξη και εξάπλυζή ηος μύκηηα. 
 Συζηάζεις : α) Χπηζιμοποίηζη  ςγιούρ ζπόπος (πιζηοποιημένος ζπόπος). 

β) Καηαζηποθή ηυν ςπολειμμάηυν ηηρ καλλιέπγειαρ. 
γ) Αμειτιζποπά 3-4 εηών. 
δ) Ψεκαζμόρ ηυν θςηών με εκλεκηικά για ηην αζκοσύηυζη  και εγκεκπιμένα για ηην      
καλλιέπγεια θςηοπποζηαηεςηικά πποφόνηα Όπυρ xαλκούσα, copper oxychloryd, calcium 
copper.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. 
 

Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ 
«www.minagric.gr» 
 
      
                          Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α. 
 
                          
                                                                                            Γεκήηξηνο Λύθαο 
 


