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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ: 

 - βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ 

 - επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ 

 - απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο 

 Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα          
   ΦΑΣΟΛΙ No 3/ 16-9-2014 

ΦΑΟΛΑΚΙ   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

   Από παξαηεξήζεηο  ζηελ ύπαηζξν  θαη ζην  εξγαζηήξην  θπηνπξνζηαζίαο ηεο Υπεξεζίαο καο, 

δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο  θαιιηέξγεηεο θαζνιηάο ζεξκνθεπίνπ ππάξρνπλ νη παξαθάησ αζζέλεηεο θαη 
ερζξνί (Αζθνρύησζε, βνηξύηεο, Σθσξίαζε θαη Θξίπαο).  

 
ΑΚΟΥΤΣΩΗ (Αscochyta pinodes) 

 

 
 

  ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Νεθξσηηθέο - θπθιηθέο θειίδεο ζηα θύιια (δηακέηξνπ 0,8-1,5cm), κε ζπγθεληξηθνύο 
θύθινπο θαζηαλνύ ρξώκαηνο. Σηα ζηειέρε νη θειίδεο  είλαη επηκήθεηο, ζηνπο ινβνύο (θαξπνύο) είλαη  

ειαθξά βπζηζκέλεο κε δηάκεηξν 0.2-0.6cm. Οη ινβνί κνιύλνληαη ζην ζηάδην ηεο σξηκάλζεο θαη από 

ηνπο   κνιπζκέλνπο ινβνύο πξνζβάιινληαη θαη νη ζπόξνη.  
  ΤΝΘΗΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Η αζζέλεηα επλνείηαη από ηνλ πγξό θαηξό θαη ηηο ζπρλέο βξνρνπηώζεηο. 

Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 7-27oc (άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηνπ 
παζνγόλνπ είλαη 20νc). Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ επλννύλ ηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζή ηνπ 

κύθεηα. 
 ΤΣΑΕΙ : α) Φξεζηκνπνίεζε  πγηνύο ζπόξνπ (πηζηνπνηεκέλνπ ζπόξνπ). 

β) Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

γ) Ακεηςηζπνξά 3-4 εηώλ. 
δ) Χεθαζκόο ησλ θπηώλ κε εθιεθηηθά γηα ηελ αζθνρύησζε  θαη εγθεθξηκέλα γηα ηελ      

θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα Όπσο xαιθνύρα, copper oxychloryd, 
calcium copper.θ.α. 

 

ΒΟΣΡΤΣΗ (Βotrytis cinerea) 
 

 
 

  ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Τα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο μεθηλνύλ από ηα άλζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμαπιώλνληαη ζηα άιια θπηηθά κέξε. Πξνζβάιιεη  ηα ζηειέρε, ηα θύιια, ηα άλζε, ηνπο κίζρνπο θαη 
ηνπο ινβνύο πξνθαιώληαο λεθξώζεηο θαη ζήςεηο, θαζώο θαη ηελ εκθαλίζεη  γθξίδαο  εμάλζεζεο 

(κνύριαο) ζηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο. 
  ΤΝΘΗΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο είλαη ε πςειή  
πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 80-90% θαη ζεξκνθξαζίεο από 3-30νc, κε άξηζηε ζεξκνθξαζία  αλάπηπμεο  

18-23νc.  Σε πεξηβάιινλ κε  πγξαζία θάησ από 70% θαη ζεξκνθξαζία πάλσ από 32νc δελ 
αλαπηύζζεηαη ην παζνγόλν. Τν πεξηβάιινλ ηεο πςειήο  ζρεηηθήο πγξαζίαο  πνπ επηθξαηεί κέζα  ζην 

θύιισκα ησλ θπηώλ ηελ λύρηα είλαη επαξθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παζνγόλνπ. Η Δηαζπνξά ησλ 

ζπνξίσλ ηνπ παζνγόλνπ γίλεηαη κε ηνλ άλεκν θαη ησλ κνιπζκάησλ  ζηα πγηή θπηά κέζα ζηα 
ζεξκνθήπηα γίλεηαη επίζεο κε ηα ρέξηα, ηα ξνύρα θαη ηα εξγαιεία ησλ εξγαηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε  ησλ 

θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ.  



  ΤΣΑΕΙ:  α) Μείσζε ηεο πγξαζίαο κέζα ζην ρώξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ην ζεξκνθεπίνπ λα 

αεξίδεηαη θαιά, ηα θπηά λα είλαη  αξαηά θπηεκέλα, νη αξδεύζεηο λα γίλνληαη θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο 
ώζηε λα γίλεηαη γξήγνξε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ από ηελ επηθάλεηα ησλ θπηώλ). β) Τήξεζε  θαιήο 

πγηεηλήο ζηηο θπηείεο, κε αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηηθώλ νξγάλσλ, ώζηε νη 
θαιιηέξγεηεο λα είλαη απαιιαγκέλεο από λεθξνύο θπηηθνύο ηζηνύο θαη ππνιείκκαηα θπηώλ, δηόηη απηά 

απνηεινύλ εζηίεο κόιπλζεο. γ) Απνθπγή ππεξβνιηθήο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο δηόηη δεκηνπξγεί λεθξνύο 

ηζηνύο, ζηνπο νπνίνπο εγθαζίζηαηαη  ν βνηξύηεο. δ) Να γίλεη άκεζα ςεθαζκόο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 
θαιιηεξγεηώλ κε  εθιεθηηθά γηα ηελ αζζέλεηα θαη επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα (όπσο 

iprodione, cyprodinil, fludioxonil. ). 
 

ΚΩΡΙΑΗ(Uromyces phaseoli) 
 

 
 
  ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Σηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ εκθαλίδνληαη κηθξέο θιύθηαηλεο δηακέηξνπ 1-2 

mm. Οη θιύθηαηλεο αλνίγνπλ θαη εκθαλίδνληαη ηα νπξεδνζπόξηα ηνπ κύθεηα πνπ έρνπλ ρξώκα 

ζθνπξηάο. 
  ΤΝΘΗΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Τα νπξεδνζπόξηα βιαζηάλνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο 17-23νc. Γηα ηελ 

βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ θαη ηελ κόιπλζε ηνπ θπηνύ είλαη απαξαίηεηε ζηαγόλα λεξνύ ζηα θύιια (από 
βξνρή, δξόζν, πόηηζκα).  

  ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ: 
1) Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο κε θσηηά ή βαζύ παξάρσκα. 

2) Φξήζε αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ. 

3) Να γίλεη ςεθαζκόο ησλ θπηώλ κόιηο εκθαληζζνύλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο κε 
εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα όπσο azoxystrobin,θ.α. 

 
ΘΡΙΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 

 
  Oη  ζξίπεο ησλ ζεξκνθεπίσλ εγθαζίζηαληαη  θαη δηαρεηκάδνπλ  ζε ππνιείκκαηα  θπηώλ, ζε θπζηθέο 

ξσγκέο ή ξσγκέο ηνίρσλ, ζηηο θαηαζθεπέο ησλ ζεξκνθεπίσλ (μύιηλνπο θαη κεηαιιηθνύο  ζηύινπο 
θ.ι.π.), επίζεο ζάβνληαη από κόλνη ηνπο κέζα ζην έδαθνο  ζε βάζνο 8cm.   Η δηαζπνξά ηνπο γίλεηαη 

κε ην πέηαγκα ηνπο, κε ηνπο εμαεξηζηήξεο θαη κε ηελ κεηαθίλεζε θπηώλ, πιηθώλ θαη ησλ αλζξώπσλ. 

  Οη ζξίπεο  λσξίο ην πξσί βγαίλνπλ από ηνπο θξπςώλεο ηνπο θαη ηελ εκέξα βξίζθνληαη ζηελ θάησ  
επηθάλεηα ησλ  θύιισλ, ζηα άλζε θαη ζηα κπνπκπνύθηα ησλ θπηώλ. Όηαλ νη πιεζπζκνί είλαη κεγάινη  

έρνπκε  αλζόξνηα (πηώζε αλζέσλ), εζραξώζεηο  θαξπώλ, θαηαζηξνθή ησλ θύιισλ θαη ην θπξηόηεξν  
είλαη θνξείο ηώζεσλ. 

  ΤΣΑΕΙ: Σηνπο βηνθαιιηεξγεηέο ζπληζηάηαη ε εηζαγσγή θπζηθώλ ερζξώλ (αξπαθηηθώλ) ζηα 
ζεξκνθήπηα όπσο Αmblyseius cucumeris θαη Amblyseius barkeri. 
Γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζπληζηάηαη λα γίλεη άκεζα ςεθαζκόο  κε εγθεθξηκέλα γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 

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 «www.minagric.gr». 
                              Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α. 
 
                                       Γεκήηξηνο Λύθαο 


