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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 

 -  επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

     Πληπουοπίερ: Φωτοπούλος Αννέτα                                                                  Φςσανθή Νο4 /12-6-2014 
 

ΦΤΥΑΝΘΗ 
ΡΔΒΙΘΙΑ 

 

 Γιαπιστώσειρ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην ηεο Τπεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη 
ζηνπο Ννκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Φζηώηηδαο θαη ζηηο πεξηνρέο όπνπ θαιιηεξγνύληαη ηα ΡΔΒΙΘΙΑ  (όςηκεο 
θαιιηέξγεηεο) ππάξρνπλ νη παξαθάησ αζζέλεηεο θαη ερζξνί, αζθνρύησζε  θαη θπιινξύθηεο (Λπξηόκπδα). 

ΑΚΟΥΤΣΧΗ (Αscochyta rabiei) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ςμπτώματα: Σν παζνγόλν δηαηεξείηαη εληόο ή επί ηνπ ζπόξνπ, θαζώο θαη επί ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο 
θαιιηέξγεηαο. Έηζη νη πξώηεο κνιύλζεηο πξνέξρνληαη από ην ζπόξν θαη εκθαλίδνληαη νη πξώηεο θειίδεο ζην 
ιαηκό ησλ θπηώλ. 
Η πξνζβνιή εθδειώλεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκό θαζηαλώλ πεξίπνπ θπθιηθώλ, λεθξσηηθώλ θειίδσλ ζε όια ηα 
ππέξγεηα κέξε ησλ θπηώλ (ζηειέρε, κίζρνη, θύιια, άλζε, ινβνί θαη θνηπιεδόλεο). 
Η πξνζβνιή εκθαλίδεηαη ζηνλ αγξό θαηά θειίδεο, νη νπνίεο εθόζνλ  ν θαηξόο είλαη βξνρεξόο  εμαπιώλνληαη 
θαη κπνξεί λα θαηαιάβνπλ νιόθιεξε ηελ θαιιηέξγεηα. 

 ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Η αλάπηπμε ηνπ κύθεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 5-30
ν
C, κε άξηζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπο 16-20
o
C. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κόιπλζε από ηελ αζθνρύησζε απαηηείηαη  ηα θύιια λα 

είλαη βξεγκέλα γηα 3h (ώξεο) ηνπιάρηζηνλ. ηνπο 5
ν
C ν ρξόλνο επώαζεο ηνπ παζνγόλνπ είλαη 18 εκέξεο. Η 

έληαζε ηεο αζζέλεηαο απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Σα αζθνζπόξηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ 
άλεκν ζε κεγάιεο απνζηάζεηο από ηνλ πξνζβεβιεκέλν ζπόξν. 

 Καταπολέμηση: 1) Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο. 2) Υξεζηκνπνίεζε  πηζηνπνηεκέλνπ 
θαη πγηνύο ζπόξνπ. 3) Ακεηςηζπνξά 3-4 εηώλ κε ζηηεξά (γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ξεβηζηνύ θαη κε  ρεηκεξηλά 
ςπραλζή ή άιια όζπξηα). 4) πνξά αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ (π.ρ. ε πνηθηιία Ακνξγόο είλαη αλζεθηηθή ζηελ 
αζθνρύησζε). 5) Αιιαγή ρξόλνπ ζπνξάο (ζηηο πεξηνρέο  όπνπ ελδεκεί ε αζθνρύησζε ζπληζηάηαη ε ζπνξά λα 
γίλεηαη θαηά ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ). 6) Φεθαζκνί ησλ θπηώλ ακέζσο κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα 
ζπκπηώκαηα ηεο πξνζβνιήο κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, όπσο 
azoxystrobin, difenoconazole, etridiazol, thiophanate-methyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ (Liriomyza trifolii, L. Huidobrensis, L.bryoniae) 

 

 

  Oη θπιινξύθηεο είλαη κηθξέο θηηξηλόκαπξεο κύγεο, δελ έρνπλ εληππσζηαθή εκθάληζε θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ην πξσί κε ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. Σα ζειπθά αλνίγνπλ κε ηνλ σνζέηε, θπξίσο ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ  
θύιινπ νπέο (θειίδεο) ζηξνγγπιέο γηα λα ηξαθνύλ θαη νβάι γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απγώλ. 
Άκεζε  δεκηά πξνθαιείηαη από ηα ηνύλει πνπ θηηάρλνπλ νη πξνλύκθεο, όπσο κάξαλζε θαη πξώηκε πηώζε 
ησλ θύιισλ. Η απώιεηα ησλ θύιισλ κπνξεί λα κεηώζεη θαη ηελ απόδνζε ηνπ θπηνύ. Έκκεζε δεκηά 
πξνθαιείηαη από ηνπο κύθεηεο ή ηα βαθηήξηα πνπ εηζρσξνύλ ζηηο ηξνθηθέο θειίδεο. 

Ανάπτςξη τος πληθςσμού:  Ο ρξόλνο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνύ εμαξηάηαη από ηελ θιηκαηνινγηθέο 
ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη θσο). Θεξκνθξαζία αλάπηπμεο από 15-38

o
C, πςειή πγξαζία 80-90%, 

θαη δελ ηνπνζεηεί απγά ζην ζθνηάδη. 

Kαπολέμηση: Να γίλεη ςεθαζκόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ κε επηηξεπόκελα γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα όπσο deltamethrin, bacillus thuringiensis κ.α. 

ΠΡΟΟΥΗ: 

Να ηεξνύληαη απζηεξά : 

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. 
 

Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings   
 

 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α.α. 

 
 
 

      Λύθαο Γεκήηξηνο 

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

