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Ζ αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 

 -  επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

 

Πληπουοπίερ : Φωτοπούλος Αννέτα                                     ΜΠΗΕΔΛΗ  No 1     Βφινο,  23-2-2018 

 

ΜΠΗΕΔΛΗ- ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ (Peronospora viciae f.sp. pisi) 

  

 

Σελ εκθάληζή ηνπ έθαλε ν πεξνλφζπνξνο ζε θαιιηέξγεηεο κε κπηδέιηα  ππφ θάιπςε (ζεξκνθεπίνπ)  

ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ είλαη επλντθέο γηα ηε αλάπηπμε ηνπ κχθεηα θαη ηελ 

κεηάδνζε ηνπ. 

Η αζζέλεηα επλνείηαη απφ νκηριψδε, πγξφ θαη ςπρξφ θαηξφ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κνιχλζεσλ απαξαίηεηεο  πξνυπνζέζεηο; είλαη  νη  ζεξκνθξαζίεο λα θπκαίλνληαη απφ 7,5-

20
o
C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία 80-90%  

O πεξνλφζπνξνο είλαη κία πνιχ ζνβαξή αζζέλεηα. O κχθεηαο δηαρεηκάδεη ζηα πξνζβεβιεκέλα θπηηθά ππνιείκκαηα θαη 

ζηνλ πξνζβεβιεκέλν ζπφξν. Η κεηάδνζε ηνπ παζνγφλνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο γίλεηαη κε ην ζπφξν. Η δηαζπνξά ησλ 

ζπνξίσλ  ηνπ κχθεηα ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε  ηνλ άλεκν. 

ςμπτώματα: ηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ εκθαλίδνληαη ιεπθέο βακβαθψδεηο εμαλζήζεηο, ελψ ζηελ άλσ 

επηθάλεηα θίηξηλεο θαη ηειηθά θαζηαλέο γσληψδεηο θειίδεο. Η αζζέλεηα εκθαλίδεηαη κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα θαη ζηνπο 

ινβνχο. Αθφκε πξνζβάιινληαη νη ζπφξνη, ζηελ επηθάλεηα ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη θαζηαλέο βπζηζκέλεο θειίδεο. 

Καταπολέμηση:Nα γίλνπλ  ςεθαζκνί  ησλ θπηψλ κφλν κεηά κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

παζνγφλνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ κπηδειηνχ κε εθιεθηηθά γηα ηνλ πεξνλφζπνξν θαη επηηξεπφκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, φπσο copper oxide, copper oxychloride θ.α. 

ΠΡΟΟΥΖ  ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη 

ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ. 

Οη παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ ςπραλζψλ λα ην δειψζνπλ κε ειεθηξνληθφ 

κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  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 

                                                                                                                               

                                                                                                                              Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

ΛΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

