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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων : 
 - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών 
 - επιβαρύνει το περιβάλλον 
 - αυξάνει το κόστος παραγωγής 

 

Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα      Ψυχανθή 5 /20-6-2017 
 

ΨΥΧΑΝΘΗ-ΦΑΚΕΣ-ΡΕΒΙΘΙΑ- 

ΑΣΚΟΧΥΤΩΣΗ (Αscochyta pisi, A. pinodes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                  Εικ.ΠΚΠΦ Βόλου 

  

 Συµπτώµατα: Το παθογόνο διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς και επί των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας. Έτσι οι πρώτες µολύνσεις προέρχονται από το σπόρο και εµφανίζονται οι πρώτες κηλίδες στο 
λαιµό των φυτών. 

Η προσβολή εκδηλώνεται µε τον σχηµατισµό καστανών περίπου κυκλικών, νεκρωτικών κηλίδων σε όλα τα 
υπέργεια µέρη των φυτών (στελέχη, µίσχοι, φύλλα, άνθη, λοβοί και κοτυληδόνες). 

Η προσβολή εµφανίζεται στον αγρό κατά κηλίδες, οι οποίες εφόσον  ο καιρός είναι βροχερός  εξαπλώνονται 
και µπορεί να καταλάβουν ολόκληρη την καλλιέργεια. 

 Συνθήκες ανάπτυξης: Η ανάπτυξη του µύκητα πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες 7-27οC, µε άριστη 
θερµοκρασία τους 14-24oC.  

 Καταπολέµηση: 1) Καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, 2) Χρησιµοποίηση υγιούς σπόρου, 3) 
Αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, 4) Ψεκασµοί των φυτών αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα 
της προσβολής µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως azoxystrobin, 
difenoconazole, etridiazol, thiophanate-methyl. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ΣΚΩΡΙΑΣΗ (Uromyces fabae, U. pisi, U. ciceris-arietini) 

 

 

                                                  

 

 Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και σπάνια τους λοβούς και τους βλαστούς. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων 
σχηµατίζονται µικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και εµφανίζονται τα σπόρια του µύκητα που έχουν 
χρώµα σκουριάς. Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και µείωση ή 
καταστροφή της παραγωγής. Παρόµοιες φλύκταινες εµφανίζονται στους µίσχους, στα στελέχη και στους 
λοβούς. Τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται σε  µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την βροχή και τον άνεµο. 

Συνθήκες ανάπτυξης: Για τη βλάστηση των σπορίων του µύκητα και την µόλυνση των φυτών είναι 
απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισµα). Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης του 
παθογόνου είναι 17-23oC και διαβροχή φύλλων 6-8 ώρες.  

Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων στις καλλιέργειες των 
ψυχανθών και επανάληψη αυτών µετά από βροχή, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα, όπως azoxystrobin. 

 

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ (Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii)1 

 

Oι φυλλορύκτες είναι µικρές κιτρινόµαυρες ή γκριζόµαυρες µύγες µήκους 2mm . 

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνιση τους έκαναν οι φυλλορύκτες σε καλλιέργειες µε Φακές και  ρεβίθια στους 
νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας και στις περιοχές όπου καλλιεργούνται τα ψυχανθή. Αναµένονται και 
στους άλλους νοµούς. 

Συµπτώµατα: Οι προνύµφες κάνουν τρύπες και τούνελ στα φύλλα των φυτών µε αποτέλεσµα την πρώιµη 
φυλλόπτωση και µείωση της απόδοσης των φυτών  
Τα διατροφικά τσιµπήµατα που προκαλούνται από τα ακµαία θηλυκά µειώνουν επίσης την παραγωγή της 
καλλιέργειας. 

 

                                                 
 



Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί των καλλιεργειών µόνο µετά την διαπίστωση συµπτωµάτων µε προσβολές 
από τους φυλλορύκτες. µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: 

 

 

ΒΡΟΥΧΟΙ 

 
               Bρούχος µπιζελιού                         Βρούχος ρεβιθιού               Βρούχος φακής 

 

  Βρούχοι ονοµάζονται τα έντοµα που προσβάλλουν τους σπόρους των οσπρίων στον αγρό και στην 
αποθήκη. Προσβάλλουν µόνο ένα είδος οσπρίου και προκαλούν ζηµιές ανοίγοντας οπές στους λοβούς και 
στους σπόρους των οσπρίων. Μειώνουν την βλαστικότητα του σπόρου και την εµπορική τους αξία . 

1) Βρούχος της Φακής (Bruchus pallidicornis) 

 Τα ακµαία έχουν καστανό σκούρο χρώµα, µήκος 2.8-3.5mm, εµφανίζονται τον Ιούνιο και γενούν τα αυγά 
τους πάνω στους λοβούς της φακής στον αγρό. Έχει µία µόνο γενιά το έτος. Άλλα είδη που προσβάλλουν την 
φακή είναι : Bruchus lentis, B. atomarius, B. rufipes, B. affinis. 

Καταπολέµηση  γίνεται µόνον όταν και αν εµφανιστούν τα έντοµα  στον αγρό. 

Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: Deltamethrin κ.α. 

2) Βρούχος των ρεβυθιών (Bruchus Callosobruchus ornatus) 

 Έχει ζωηρό καστανό χρωµατισµό, ζει µέσα στα ρεβίθια και έχει µία γενιά το έτος. ∆εν αποτελεί σοβαρό 
εχθρό και δεν αντέχει στο κρύο του χειµώνα. 

 Καταπολέµηση των βρούχων στην αποθήκη. 
α) Χηµική καταπολέµηση: Απεντόµωση των οσπρίων στις αποθήκες µε φωσφιγόνα σκευάσµατα, αιθέρια  
έλαια, pirimiphos methyl. Η απεντόµωση γίνεται από ειδικά συνεργία ή εταιρείες που έχουν άδεια 
απεντόµωσης. 
β) Βιολογική καταπολέµηση: Με εισαγωγή  διαφόρων παρασιτοειδων, αρπακτικών, και εντοµοπαθογόνων  

ΠΡΟΣΟΧΗ  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ 
τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. 
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις των ψυχανθών να το δηλώσουν µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr 
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο 
διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings 

 
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος  α.α. 
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