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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ : 

 - βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ 

 -  επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ 

 - απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο 
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ΦΑΚΔ 

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Peronospora viciae f.sp. pisi) 

 

  Σελ εκθάληζή ηνπ έθαλε ν πεξνλόζπνξνο ζε θαιιηέξγεηεο κε θαθέο ζε πεξηνρέο ησλ λνκώλ Λάξηζαο, 

Μαγλεζίαο θαη Φζηώηηδαο. 

  ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ είλαη επλντθέο γηα ηε αλάπηπμε ηνπ 

κύθεηα θαη ηελ κεηάδνζε ηνπ. 

Η αζζέλεηα επλνείηαη από νκηριώδε, πγξό θαη ςπρξό θαηξό. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κνιύλζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε δηαβξνρή ησλ θύιισλ επί 4-6 ώξεο, κε  

ζεξκνθξαζίεο λα θπκαίλνληαη από 7,5-20
o
C ή όηαλ έρνπκε ζρεηηθή πγξαζία 80-90% επί 12 ώξεο θαη 

ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ 15
0
C. 

O πεξνλόζπνξνο είλαη κία πνιύ ζνβαξή αζζέλεηα ησλ ςπραλζώλ. Η δηαζπνξά ησλ ζπνξίσλ  ηνπ  κύθεηα 

γίλεηαη κε ηε βξνρή θαη ηνλ άλεκν. 

  ςμπτώματα: ηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ εκθαλίδνληαη ιεπθέο βακβαθώδεηο εμαλζήζεηο, ελώ ζηελ 

άλσ επηθάλεηα θίηξηλεο θαη ηειηθά θαζηαλέο γσληώδεηο θειίδεο.  

  Καταπολέμηση: Nα γίλνπλ  ςεθαζκνί  ησλ θπηώλ κόλν κεηά κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπ παζνγόλνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο  θαθήο κε εθιεθηηθά γηα ηνλ πεξνλόζπνξν θαη επηηξεπόκελα γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο copper oxide, copper oxychloride θ.α. 

  ΠΡΟΟΥΗ  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 ησλ ςπραλζώλ 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/agricultural-warnings 
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