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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ : 

 - βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ 
 - επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ 

 - απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο 

           Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα                        ΠΙΠΔΡΙΑ: No3/3-8-2017 

 

ΠΙΠΔΡΙΑ ΤΠΑΙΘΡΙΑ  
ΩΙΔΙΟ (Leveillula taurica) 

 

 
          Εικόνα Π.Κ.ΠΦ&ΠΕ Βολου 

 

  Γηαπηζηώζεηs: πλερίδεηαη  εκθάληζε ηνπ ην σίδηνπ ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο  κε πηπεξηέο.  

 Oη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κεηάδνζή ηνπ 

κύθεηα. 

  πκπηώκαηα: Δκθάληζε θίηξηλσλ αθαλόληζησλ θειίδσλ (σο παλάδεο) ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ 

κε ιεπθή εμαλζεζε ζηελ θάησ επηθάλεηα. 

  πλζήθεο αλάπηπμεο: Οη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζεξκνθξαζίεο από 15
ν
–30

ν
 C θαη πγξαζία 52-

75%. 

  Καηαπνιέκεζε: Όζνη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιώλ, λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο κε ςεθαζκνύο θάιπςεο, κε επηηξεπόκελα εθιεθηηθά στδηνθηόλα, όπσο: azoxystropin, 

triadimenol, copper-oxychloride, tebuconazol,sulphur, bupirimate, difenoconazole, pyraclostrobin, 

trifloxystrobin, θ.α. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ ζε 8 

ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ (Heliothis armigera) 

 

  Γηαπηζηώζεηο:Tελ  εκθάληζε ηνπ έθαλε ην πξάζηλν ζθνπιήθη ζηηο ππαίζξηεο πηπεξηέο . Παξαηεξνύληαη 

πξνζβνιέο ζηα θύιια θαη ηνπο θαξπνύο από ηηο πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ. 



  

 

 

 πζηάζεηο : Να γίλεη άκεζα ςεθαζκόο ζηηο θαιιηέξγεηεο όπνπ ππάξρεη πξόβιεκα με Bacillus thuringiensis  

θ.α επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.. Οη επεκβάζεηο είλαη θαιά λα γίλνληαη  ην απόγεπκα  

κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ, νπόηε μεθηλάεη  ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ. 
 

AKAΡΔΑ- ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ  

(Τetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus) 

 
 

πκπηώκαηα: Oη θνξπθέο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από αθάξεα θπηώλ παξακνξθώλνληαη, ηα θύιια 

θαηζαξώλνπλ θαη απνθηνύλ θαθέ απνρξσκαηηζκό ή κπξνύηδηλν ρξώκα. 

  Ο πξάζηλνο ηεηξάλπρνο (Τetranychus urticae) ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ,  

ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ εκθαλίδεηαη ε δεκηά ζαλ κηθξέο αζπξνθηηξηλεο θειίδεο, ζηελ ζπλέρεηα ηα 

θύιια θηηξηλίδνπλ θαη ηειηθά λεθξώλεηαη όιν ην θπηό. 

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηεηξαλύρσλ. 

πζηάζεηο:Να γίλεη ςεθαζκόο κόλνλ όηαλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία ηνπ εληόκνπ ζηελ θαιιηέξγεηα κε 

επηηξεπόκελα  θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο abamectin κ.α. 

 

ΘΡΙΠΑ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 

  
 

 Γηαπηζηώζεηο:  Σπλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ εληόκνπ ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο  κε πηπεξηέο  κε κέηξηνπο 

έσο πςεινύο πιεζπζκνύο.   Οη ζξίπεο είλαη θνξείο ηώζεσλ  

 πζηάζεηο: Σπληζηάηαη ςεθαζκόο κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

 

ΑΛΔΤΡΩΓΗ 

 

 
 

  Γηαπηζηώζεηο: Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη κέηξηνη ζηηο θαιιηέξγεηεο κε πηπεξηέο. Δίλαη θνξέαο 

ηώζεσλ θαη ε πξνζβνιή από ηνλ αιεπξώδε πξνθαιεί κείσζε ηεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ηεο  

παξαγσγήο. 

  πζηάζεηο: πζηήλεηαη νη ςεθαζκνί γηα ηνλ αιεπξώδε λα γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε πνιύ πξσί ή ην 

ζνύξνππν, δηόηη όινο ν πιεζπζκόο βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ησλ θύιισλ, κε θαηάιιεια εγθεθξηκέλα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα (κε δξαζηηθέο νπζίεο  imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine, 

acetamiprid  θ.α.) 

 

 



 

 

 

ΑΦΙΓΔ (Aphis gossypii, Myzus persicae) 

 

 
 

  Γηαπηζηώζεηο:  Σπλερίδεηαη ε παξνπζία ηνπ εληόκνπ κε κέηξηνπο πιεζπζκνύο.  Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνύλ είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο Οη κειίγθξεο είλαη θνξείο ηώζεσλ, πξνθαινύλ 

δεκηά κε ηελ απνκύδεζε ηνπ ρπκνύ ησλ θπηώλ θαη κε ηα κειηηώκαηα πνπ εθθξίλνπλ. 

   

 

 

πζηάζεηο Σπζηήλεηαη λα .γίλεη θαηαπνιέκεζε κε επηηξεπόκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα, όπσο: 

pirimicarb, acetamiprid, κ.α 

 

ΠΡΟΟΥΗ   Σε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμύ 

ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ. 

Οη παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη  γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο πηπεξηάο  λα ην δειώζνπλ κε 

ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  email: fyto12@otenet.gr 

 

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζην δηαδίθηπν 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings 

 

 

O Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο  αα 

      

                                                       Γεκήηξηνο Λύθαο 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

