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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΧΝ  
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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 

 -  επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

           
                                                             Βόινο,  14.2.2013 

 

ΦΤΥΑΝΘΗ No 1 
 

Γηαπηζηώζεηο: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην ηεο Υπεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη 
ηα ηειεπηαία ρξόληα  ζηνπο Ννκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Φζηώηηδαο θαη ζηηο πεξηνρέο όπνπ 
θαιιηεξγνύληαη ηα ςπραλζή ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα κε ηηο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο 
Αζθνρύησζε θαη Σθιεξσηηλίαζε. 

 

ΑΚΟΥΤΣΧΗ 

       Ξεληζηέο:  Ο κύθεηαο έρεη πνιινύο μεληζηέο. Πξνζβάιιεη ξεβίζηα, κπηδέιη, θηελνηξνθηθό κπηδέιη, βίθν, 
θαθέο, θνπθηά ιαζνύξη, θαζόιη, ηξηθύιιη 

Σπκπηώκαηα:  Σπλζήθεο αλάπηπμεο: ην 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 λεθξσηηθώλ θειίδσλ ζε όια ηα ππέξγεηα 
κέξε ησλ θπηώλ (ζηειέρε, κίζρνη, θύιια, άλζε, ινβνί, θνηπιεδόλεο). 

Η αλάπηπμε ηνπ κύθεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 7-27νC, κε άξηζηε 
ζεξκνθξαζία 20-25νC. Σε ζεξκνθξαζίεο 5νC ν ρξόλνο επώαζεο ηνπ παζνγόλνπ είλαη 18 
εκέξεο. Τα αζθνζπόξηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ άλεκν ζε κεγάιεο απνζηάζεηο από ηνλ 
πξνζβεβιεκέλν αγξό. 

Καηαπνιέκεζε: 

1. Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

2. Ακεηςηζπνξά 3-4 έηε ζηελ νπνία λα κελ πεξηιακβάλνληα ςπραλζή. 

3. Φξήζε πγηνύο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. Ο ζπόξνο λα πξνέξρεηαη από ηειείσο πγηείο θαιιηέξγεηεο 
πνπ βξίζθνληαη ζε μεξέο πεξηνρέο. 

4. Απνιύκαλζε ηνπ ζπόξνπ κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

5. Να γίλνπλ ςεθαζκνί ησλ θπηώλ ακέζσο κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο 
(πεξίπνπ 15 εκέξεο κεηά ην θύηξσκα, εθόζνλ έρνπλ επηθξαηήζεη επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηνλ 
παζνγόλν κύθεηα) κε επηηξεπόκελα γηα ηελ αζζέλεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.  

 

ΚΛΗΡΧΣΙΝΙΑΗ 

Ο παζνγόλνο κύθεηαο απνκνλώζεθε από κεκνλσκέλεο θαιιηέξγεηεο κε θαθέο θαη από δηάζπαξηα 
θπηά ζε θαιιηέξγεηεο κε ξεβίζηα ζηελ πεξηνρή Φαιθηάδσλ Ν. Λάξηζαο κε έληνλεο πξνζβνιέο από 
Sclerotinia sclerotiorum ζηα ζηειέρε ησλ θπηώλ θαη πιεζίνλ ηνπ εδάθνπο. Δπίζεο από δηάζπαξηα θπηά 
θαιιηεξγεηώλ κε θαθέο θαη άιια ςπραλζή ζηα ρσξηά Σηηόρσξν, Βακβαθνύ ηνπ Ν. Λαξίζεο θαη πεξηνρέο ηνπ 
Ν. Μαγλεζίαο όπνπ ππάξρνπλ νη θαιιηέξγεηεο. 

Πξνζβνιή ξηδώλ θαη ζηειέρνπο: Τα ζθιεξώηηα δηαρεηκάδνπλ ζην έδαθνο θαη επηβηώλνπλ γηα αξθεηά ρξόληα. 
Η πξνζβνιή ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ιαηκνύ γίλεηαη από ην κπθήιην πνπ πξνέξρεηαη 
από ηε βιάζηεζε ησλ ζθιεξσηίσλ. Η πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή ηνπ θπηνύ απνθηά 
ζθνπξνπξάζηλε ή «βξεγκέλε» εκθάληζε ε νπνία γίλεηαη θηηξηλσπή. Αλαπηύζζεηαη ιεπθό 
βακβαθώδεο κπθήιην θαη παξάγνληαη ηα ζθιεξώηηα είηε εζσηεξηθά ζε βιαζηνύο είηε 
εμσηεξηθά ζηα πξνζβεβιεκέλα θπηηθά κέξε. Τα θπηά καξαίλνληαη θαη ηειηθά λεθξώλνληαη.  



    Σπζηάζεηο:   Απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο πξηλ ηε ζπνξά κε εθιεθηηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα 
όπσο π.ρ. κε ην θπζηθό ερζξό Coniothyrium minitans. Ο Coniothyrium minitans είλαη έλαο 
κύθεηαο ν νπνίνο «επηηίζεηαη» ζηνλ παζνγόλν κύθεηα θαη θαηαζηξέθεη ηα ζθιεξώηηά ηνπ ζην 
έδαθνο κέζα ζε δύν έσο ηξεηο κήλεο, πξνιακβάλνληαο έηζη ηελ πξνζβνιή ησλ θπηώλ. 
Φξεζηκνπνηείηαη πξηλ ή θαηά ηε ζπνξά.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: 

Να ηεξνύληαη απζηεξά : 

1) Οη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ 
2) Τν 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 Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ 
«www.minagric.gr» 

Ο Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο 
α.α. 

 
 
 

Λύθαο Γεκήηξηνο 


