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ΛΑΥΑΝΟ –ΜΠΡΟΚΟΛΟ – ΚΟΤΝΟΤΠΙΓΙ 
ΑΘΔΝΔΙΔ 
 A.ΜΤΚΗΣΔ 
1. ΚΛΗΡΧΣΗΝΙΑΗ 

   
Μπθήιην & ζθιεξώηηα Πξνζβνιή ζε ιάραλν Πξνζβνιή ζε Μπξόθνιν 

Η κόιπλζε εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ ζαλ καιαθή ζήςε θαη επεθηείλεηαη 
ζηε ζπλέρεηα. Με πγξό θαηξό ζρεκαηίδεηαη ιεπθό πινύζην κπθήιην. Ο κύθεηαο 
επηβηώλεη κε ηα ζθιεξώηηα ζε μεξό έδαθνο γηα 6-8 ρξόληα, θαζώο θαη κε ην κπθήιην 
ζε ππνιείκκαηα θαιιηέξγεηαο. Μνιύλζεηο γίλνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο από 0-25ν C κε 
άξηζηεο ηνπο 15-20ν C θαη πςειή πγξαζία.     

 
Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα: 

 Πεξηνξηζκόο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο  κε νξζνινγηθά 
πνηίζκαηα, αξαηή θύηεπζε. 

 πρλνί έιεγρνη γηα έγθαηξν εληνπηζκό πξνζβνιώλ, άκεζε 
εθξίδσζε, απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ 
πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο θαιιηέξγεηαο απνκάθξπλζε ησλ 
ππνιεηκκάησλ ηεο θαη βαζύ όξγσκα γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ζθιεξσηίσλ. 

 Η πεξίνδνο από Οθηώβξε σο Απξίιε είλαη εμαηξεηηθά 
επλντθή γηα ηελ αζζέλεηα θαη πξέπεη λα γίλνληαη 
ςεθαζκνί. 

 
Φπη/θα 
πξντόληα 

Ιπξνληηόλ (γηα θνπλνππίδη θαη κπξόθνιν 21 κέξεο) , Νηαδνκέη 
(πξνθπηξσηηθά γηα ιάραλν, θνπλνππίδη, κπξόθνιν) 
                                                                                                       ► 

 



 
2. ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ(Peronospora parasitica)  

  
 

Πεξνλόζπνξνο ζε θνπλνππίδη Πεξνλόζπνξνο ζε 
Μπξόθνιν 

Πεξνλόζπνξνο ζε Λάραλν 

 
Η αζζέλεηα εθδειώλεηαη κε ηνπηθέο θαη δηαζπζηεκαηηθέο κνιύλζεηο. Σηηο ηνπηθέο 
κνιύλζεηο ζρεκαηίδνληαη ππνθίηξηλεο θειίδεο ζηα θύιια, ζηηο θεθαιέο ηνπ ιάραλνπ 
κηθξέο βπζηζκέλεο θαζηαλέο θειίδεο, ζην θνπλνππίδη θαη κπξόθνιν, θαζηαλόκαπξεο 
θειίδεο. Οη  δηαζπζηεκαηηθέο κνιύλζεηο(εγθαηάζηαζε ηνπ κύθεηα ζηα αγγεία ηνπ 
θπηνύ) κπνξεί λα γίλνπλ από κνιπζκέλα θύιια ηεο βάζεο. Πξνθαιείηαη 
θαζηαλόκαπξνο κεηαρξσκαηηζκόο ησλ αγγείσλ ηνπ ζηειέρνπο θαη ησλ λεύξσλ θαη 
ηειηθά λέθξσζε. Η αζζέλεηα επλνείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο λύρηαο 8-16ν C, θαη 
ζεξκνθξαζίεο εκέξαο 24ν C , πςειή πγξαζία νκίριε θαη βξνρέο. 

Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα: 

 Τγηή θπηά θαηά ηελ κεηαθύηεπζε. 
 Αξαηή θύηεπζε γηα θαιό αεξηζκό θαη κείσζε ηεο πγξαζίαο 
 Καηαζηξνθή δηδαλίσλ θαη ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο 
 Αύμεζε ηεο ζρέζεο θσζθόξνπ πξνο θάιη (2:1 ή 3:1) θαηά 

ηελ ιίπαλζε. 
 Όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο (πγξαζία, 

βξνρνπηώζεηο)λα γίλνληαη πξνιεπηηθέο επεκβάζεηο. 
Φπη/θα 
πξντόληα: 

Λάραλν: Φινπνπηθνιίλη+Πξνπακνθάξκπ  (14 κέξεο), Φνζεηύι-αι (14 
κέξεο),  Χαιθόο (7 κέξεο), Χαιθόο + Μαλθνδέκπ (21 κέξεο),   
Κνπλνππίδη: Αδνμπζηξνκπίλ (14 κέξεο), Φνζεηύι-αι (14 κέξεο),  
Χαιθόο (7 κέξεο).     
Μπξόθνιν:   Αδνμπζηξνκπίλ (14 κέξεο). 

 
3. ΑΛΣΔΡΝΑΡΙΑ (Alternaria brassicae,  A. Brassicola,  Α.solanI)  

 
 

 

Αιηεξλάξηα  ζε Λάραλν Αιηεξλάξηα  ζε Μπξόθνιν Αιηεξλάξηα ζε θνπλνππίδη 

Πξνζβάιιεη όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο. Σηα λεαξά θπηά 
πξνθαιεί ιηώζηκν θαη ζηα αλεπηπγκέλα, θειίδεο ζε θύιια θαη θεθαιέο. Η πξνζβνιή 
μεθηλά από ηα παιαηόηεξα θύιια. Εκθαλίδνληαη αξρηθά θίηξηλεο πεξηνρέο θαη ζηε 
ζπλέρεηα εμειίζζνληαη ζε κειαλέο θπθιηθέο θειίδεο  ειαθξά βπζηζκέλεο ζην θέληξν. ► 



          Με πγξό θαηξό ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο ηζηνύο ζρεκαηίδνληαη θαξπνθνξίεο ηνπ 
κύθεηα. Πεγέο κόιπλζεο είλαη ν ζπόξνο ηα ππνιείκκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηα δηδάληα 
μεληζηέο. 
Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα: 

 Τγηή θπηά θαηά ηελ κεηαθύηεπζε. 

 Αξαηή θύηεπζε γηα θαιό αεξηζκό θαη κείσζε ηεο πγξαζίαο 
 Καηαζηξνθή δηδαλίσλ θαη ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο 

 
Φπη/θα 
πξντόληα: 

 Αδνμπζηξνκπίλ+Νηηθελνθνλαδόι, Νηηθελνθνλαδόι (21 κέξεο γηα 
ιάραλν θαη 14 κέξεο γηα θνπλνππίδη θαη κπξόθνιν).   
  

B. ΒΑΚΣΗΡΙΑ 

1. ΜΑΤΡΗ ΗΦΗ(Xanthomonas campestris) 

  
Πξνζβάιεη θπξίσο ιάραλν θαη θνπλνππίδη. Τν Βαθηήξην κπνξεί λα κνιύλεη ηα θπηά ζε 
όια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο . Εγθαζίζηαηαη ζηα αγγεία ηνπ μύινπ θαη πξνθαιεί 
καύξν κεηαρξσκαηηζκό, εκηπιεγία, λαληζκό θαη ριώξσζε ησλ θύιισλ ζρήκαηνο V πνπ 
μεθηλά από ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θύιινπ.  
Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα: 

 Πεξηνξηζκόο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο  κε νξζνινγηθά 
πνηίζκαηα, αξαηή θύηεπζε. 

 Υξεζηκνπνίεζε πγηνύο πνι/θνύ πιηθνύ. 
 Υξήζε αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ 

 πρλνί έιεγρνη γηα έγθαηξν εληνπηζκό πξνζβνιώλ, άκεζε 
εθξίδσζε, απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ 
πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ.  

 Μεηά ηνλ εληνπηζκό ηεο αζζέλεηαο κείσζε ησλ 
θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ γηα απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ 
κνιύζκαηνο. 

 
Φπη/θα 
πξντόληα: 

Εγθεθξηκέλν ραιθνύρν (7 εκέξεο) 

 

ΗΜΔΙΧΔΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ.  

2. Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν 
(www.minagric.gr 

 

                                                Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ   
                                                          Η. ΦΟΤΚΑΡΗ                                                                                                                                                                 
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