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

           Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα                            Βόλος, Ν0 1/ 22-3-2018 
 

ΑΓΓΟΥΡΙ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Pseudoperonospora cubensis) 

 

 
 

  ∆ιαπιστώσεις: Την είσοδό του έκανε ο περονόσπορος στις καλλιέργειες µε αγγουριές Θερµοκηπίου. 

  Συµπτώµατα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες 
κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηµατίζονται υπόλευκες εξανθήσεις. 

  Συνθήκες ανάπτυξης: Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη µετάδοση της ασθένειας 
είναι η υγρασία και ο χρόνος διαβροχής των φύλλων. ∆ύο µε έξι ώρες δρόσου είναι αρκετές για την 
πραγµατοποίηση της µόλυνσης. 

Η ασθένεια ευνοείται από υγρό καιρό µε θερµοκρασίες από 15ο έως 25ο C (άριστη 16ο – 22ο C). 

  Καταπολέµηση:  
1) Αποµακρύνoυµε από τα φυτά τα προσβεβληµένα από τον περονόσπορο φύλλα. 
2) Ψεκασµός των φυτών µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα µε fosetyl–aluminium, metalaxyl-m, 

metiram, propineb, azoxystrobin, propanocarb, και άλλα επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. 

Επανάληψη του ψεκασµού µετά 8 ηµέρες. 
 

ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 

 
 

   Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Οι θρίπες 
είναι φορείς ιώσεων, έρπονται ανάµεσα στον κάλυκα και στον καρπό καταστρέφοντας την υφή τους και 
 
 
 



 
 
 
διαταράσσοντας την ανάπτυξή τους (παραµόρφωση του καρπού), µε συνέπεια τη σοβαρή µείωση της 
ποιότητας τους. 
Συστάσεις :  
1) Για τους βιοκαλλιεργητές συνιστάται τοποθέτηση των αρπακτικών εντόµων των θριπών όπως  
phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri,  orius insidiosus, κ.α 
2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συνιστάται ψεκασµός µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 
 

 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 της Αγγουριάς 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/agricultural-warnings 
 

Όλα τα ∆ελτία µας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html   

 
 

 
 
 

   Ο Προϊστάµενος  του Tµήµατος  
 
              

∆ηµήτριος Λύκας 


