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Τ Ο Μ Α Τ Α (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ)
Διαπιζηώζειρ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο ηεο Τπεξεζίαο
καο δηαπηζηώζεθε όηη ζηνπο Ννκνύο Καξδίηζαο, Σξηθάισλ, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο Φζηώηηδαο θαη ζηηο
πεξηνρέο όπνπ θαιιηεξγείηαη ε ηνκάηα ζεξκνθεπίνπ ππάξρνπλ νη παξαθάησ ερζξνί θαη αζζέλεηεο: tuta
absoluta, αιεπξώδεηο πεξνλόζπνξνο, θιαδνζπόξην θαη σίδην.
TUTA ABSOLUTA
Διαπιζηώζειρ: Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ηνπ εληόκνπ ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ βξίζθνληαη ζε
εμέιημε (νη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη αλεζπρεηηθά πςεινί 70-100 άηνκα/3 εκέξεο/παγίδα). πλερίδνληαη
νη πξνζβνιέο από ην έληνκν ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο. Μεγάιεο νπέο εηζόδνπ- εμόδνπ είλαη ηα
ζπκπηώκαηα ζηνπο θαξπνύο.

ςζηάζειρ: Να γίλνπλ επεκβάζεηο κε επηηξεπόκελα θαη
εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο όπσο: bacillus thuringiensis, spinosad, indoxacarb,
emamectin, abamectin, chlorantraniliprole θ.α.).
Οι τεκαζμοί για ηην καηαπολέμηζη ηηρ Τuta absoluta να γίνονηαι καηά πποηίμηζη μεηά ηη δύζη
ηος ηλίος και με ένα μόνο εκλεκηικό ενηομοκηόνο (επανάλητη μεηά από δεκαπένηε ημέπερ).
ΑΛΕΤΡΩΔΗ

Διαπιζηώζειρ: Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη πςεινί ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο ζηελ πεξηνρή εξβσηά
Σξηθάισλ θαη ζηα ζεξκνθήπηα ησλ λνκώλ Καξδίηζαο, Λάξηζαο. Μαγλεζίαο θαη Φζηώηηδαο. Δίλαη θνξέαο
ηώζεσλ θαη ε πξνζβνιή από ηνλ αιεπξώδε πξνθαιεί κείσζε ηεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηεο
παξαγσγήο.
ςζηάζειρ : Γηα ηνπο παξαγσγνύο πνπ εθαξκόδνπλ νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε ζπζηήλεηαη ε
ηνπνζέηεζε ηνπ θπζηθνύ ερζξνύ ησλ αιεπξσδώλ encarsia formosa θαη 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.)

ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ (Phytophthora infestans).

Διαπιζηώζειρ: Η είζνδνο ηνπ παζνγόλνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ έγηλε ην ηξίην
δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ εμάπισζε ηνπ πεξνλόζπνξνπ.
ςμπηώμαηα: 1) Αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο πεξηνρέο (θειίδεο ιαδηνύ) ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ
θύιισλ νη νπνίεο γξήγνξα απνθηνύλ θαζηαλό–γθξίδν ή καύξν ρξώκα, ελώ ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ
θύιισλ αλαπηύζζνληαη ππόιεπθεο εμαλζήζεηο. 2) ηνπο βιαζηνύο θαζηαλέο έσο καύξεο ξαβδώζεηο κε
ιεπθή εμάλζεζε. 3) ηνπο θαξπνύο δηάρπηεο γθξηδνπξάζηλεο κέρξη θαζηαλέο βπζηζκέλεο πεξηνρέο, νη
νπνίεο κπνξνύλ λα εμαπισζνύλ ζε νιόθιεξν ηνλ θαξπό.
Σα πξώηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηα θαηώηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα αλώηεξα θύιια
ησλ θπηώλ.
ςνθήκερ ανάπηςξηρ: Η αζζέλεηα επλνείηαη από πγξό θαη δξνζεξό θαηξό. Οη επλντθόηεξεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ πεξνλόζπνξνπ είλαη λύρηεο κε πςειή ζρεηηθή
πγξαζία, λεθνζθεπείο εκέξεο, βξνρεξέο εκέξεο, κε νκίριεο ην απόγεπκα. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ
ζπνξηαγγείσλ απαηηείηαη πνιύ πςειή ζρεηηθή πγξαζία 80-100% θαη ζεξκνθξαζίεο από 3-260C (άξηζηε
ζεξκνθξαζία 18-220C). Σα ζπνξηάγγεηα ηνπ παζνγόλνπ κεηαθέξνληαη κε ηελ βξνρή ζε κηθξέο θαη κε
ηνλ άλεκν ζε πνιύ κεγάιεο απνζηάζεηο.
ςζηάζειρ: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ από πεξνλόζπνξν λα
πξνζηαηεύζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο: 1) κε αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε από ηνλ ρώξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από ην παζνγόλν θύιισλ θαη 2) κε ςεθαζκνύο θάιπςεο κε επηηξεπόκελα,
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα: Fosetyl-aluminium ,Pyraclostrobin, Propipineb, Azoxystrobin, Metalaxylm, θ.α.. Δπαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά 8 εκέξεο.
ΚΛΑΔΟΠΟΡΙΩΗ (Fulvia fulva)

Διαπιζηώζειρ: πλερίδεηαη ε εκθάληζε ηνπ κύθεηα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζηηο όςηκεο
θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ ζηνπο Ννκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Καξδίηζαο, Σξηθάισλ θαη
Φζηώηηδαο.
ςζηάζειρ: Να γίλεη θαηαπνιέκεζε κόλν κεηά ηελ δηαπίζησζε ηνπ παζνγόλνπ κε επηηξεπόκελα
εθιεθηηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, όπσο: propineb, thriophanate-methyl, tribasic copper
sulfate, copper hydroxide. Επανάληψη τοσ ψεκασμού μετά 8 ημέρες.

ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica)

Διαπιζηώζειρ: πλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ σηδίνπ ζηηο όςηκεο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ θαη
ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο, Λαξηζαο,Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, θαη Φζηώηηδαο.
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κεηάδνζή ηνπ κύθεηα.
ςζηάζειρ: Να γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ παζνγόλνπ κύθεηα (κόλν όηαλ δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ηνπ), κε
εθιεθηηθά στδηνθηόλα ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο, όπσο: bupirimate, laminarin, triadimenol,
pyraclostrobin, boscalid, azoxystrobin, trifloxystrobin, myclobutanil. θ.α.) θαη επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ ζε
8 εκέξεο.
ΠΡΟΟΥΗ
Να ηηπούνηαι αςζηηπά :
1) Οη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ
2) Σν ηειεπηαίν επηηξεπόκελν ρξνληθό όξην ςεθαζκνύ πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα θάζε ζθεπάζκαηνο.
3)Η ζπλδπαζηηθόηεηα.
Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
«www.minagric.gr»

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α
ΛΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

