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Ο καιρός δεν αφήνει ήσυχη τη ντομάτα      
Οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστηµα αυξάνουν 
τον κίνδυνο των µυκητολογικών και εντοµολογικών προσβολών στις καλλιέργειες 
της ντοµάτας, υποχρεώνοντας τους παραγωγούς να στραφούν στις δέουσες 
λύσεις φυτοπροστασίας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ποιότητα της παραγωγής, 
τα επίπεδα αποδόσεων και το εισόδηµά τους. Ακόµα, µε την κατάλληλη θρέψη 
προλαµβάνονται οι προσβολές από ιώσεις των οποίων η καταστολή δεν είναι εύκολη.
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> Εκτός από τις πρωτογενείς προσβολές από περονόσπορο, θρίπες και αφίδες, τελικά η 
µεγαλύτερη ζηµιά στη ντοµάτα οφείλεται στις δευτερογενείς µολύνσεις από άλλα παθογόνα

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ
ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Η ντοµάτα είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 
καλλιεργητικές φροντίδες, για την επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων και ποιοτικής σοδειάς, αλλά και τη 
διασφάλιση του εισοδήµατος του παραγωγού. 
Μάλιστα, αυτή την περίοδο, και έπειτα από τις 
ασταθείς καιρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν 
το τελευταίο διάστηµα, η φυτοπροστασία έχει 
σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό των µολυσµάτων 
από εχθρούς και ασθένειες, που µειώνουν την 
παραγωγή και την ποιότητα των καρπών.
Οι αυξηµένες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν 
πρόσφατα ευνοούν τη µολυσµατικότητα των 
µυκήτων και ως εκ τούτου την εξάπλωση του 
περονόσπορου στις καλλιέργειες ντοµάτας. 
Ο περονόσπορος προσβάλει όλο το υπέργειο 
τµήµα των φυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής 
τους. Στα φύλλα προκαλεί ακανόνιστες κηλίδες 
στην πάνω επιφάνεια, οι οποίες γρήγορα αποκτούν 
καστανογκρίζο ή µαύρο χρώµα, ενώ στην κάτω 
επιφάνεια αναπτύσσονται υπόλευκες εξανθήσεις. 
Στους βλαστούς εµφανίζονται καστανές έως 
µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση. Ωστόσο, 
η µεγαλύτερη ζηµιά από το µύκητα προκαλείται 
στους καρπούς, όπου παρατηρούνται διάχυτες 
γκριζοπράσινες κηλίδες, οι οποίες τελικά τους 
καθιστούν µη εµπορικούς. Σηµειωτέον ότι το 
µέγεθος της ζηµιάς µεγαλώνει, καθώς αυξάνεται η 
πιθανότητα δευτερογενούς προσβολής από άλλους 
παθογόνους µύκητες, µε αποτέλεσµα την πλήρη 
καταστροφή του καρπού.
Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και µέσων 
θερµοκρασιών επιταχύνεται η ανάπτυξη και η 
εξάπλωση του περονόσπορου, καθώς σχηµατίζεται 
η µολυσµατική µορφή του µύκητα, τα σποριάγγεια. 
Για τον περιορισµό της προσβολής, συνιστάται στους 
παραγωγούς να ελέγχουν την καλλιέργειά τους για 
προσβολές και σε περίπτωση που διαπιστώσουν 
συµπτώµατα από περονόσπορο να προστατεύσουν 
την παραγωγή τους µε ψεκασµούς κάλυψης µε 
επιτρεπόµενα, φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, 
όπως τα Fosetyl-aluminium, Pyraclostrobin, 
Azoxystrobin, Metalaxyl-m.

Συνεχίζονται οι συλλήψεις 
των ακµαίων της Tuta absoluta
Εν τω µεταξύ, οι συλλήψεις των ακµαίων της 
Tuta absoluta στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων 
συνεχίζονται σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της 
ντοµάτας. Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι σε υψηλά 
επίπεδα, µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου να αναφέρουν 
5-70 άτοµα/3 ηµέρες/παγίδα. Παράλληλα, 
έχουν διαπιστωθεί και οι πρώτες προσβολές 
στις υπαίθριες καλλιέργειες ντοµάτας όπου οι 
προνύµφες προσβάλουν τα φύλλα, µε πυκνότητα 
πληθυσµού 3-5 άτοµα/σταυρούς. Επισηµαίνεται 
ότι το έντοµο µπορεί να προσβάλει τη ντοµάτα σε 
οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και στο στάδιο των 
2-3 φύλλων. Οι προνύµφες της Tuta absoluta 
ορύσσουν στοές σε φύλλα, βλαστούς και καρπούς 
ντοµάτας. Η ζηµιά από το έντοµο, ειδικά σε υψηλούς 
πληθυσµούς µπορεί να είναι ολοκληρωτική.
Το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό 
κύκλο, συνεπώς εµφανίζει έυκολα ανθεκτικότητα 
σε εντοµοκτόνα. Συστήνεται στους παραγωγούς να 
ελέγχουν τις καλλιέργειες τους και να προχωρούν 
σε επεµβάσεις µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

ΚΑΠΝΙΑ. MEΛΙΤΩ∆Η 
ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ, ΙΩΣΕΙΣ
Ξήρανση και κατσάρωµα φύλλων, 
φυλλόπτωση, παραµόρφωση ανθέων 
και καρπών, γενική καχεξία και µείωση 
της παραγωγής, προκαλούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς οι αφίδες και οι θρίπες. 
Οι νεαρές νύµφες των εντόµων αυτών 
προσβάλλουν το υπέργειο τµήµα των 
φυτών, όπου µυζούν τους φυτικούς 
χυµούς. Ωστόσο, οι σοβαρότερες ζηµιές 
οφείλονται στην ανάπτυξη µυκήτων 
καπνιάς, που προκαλείται από τα 
µελιτώδη εκκρίµατα των αφίδων, και 
η δυνατότητα µετάδοσης ιολογικών 
ασθενειών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
δεν υπάρχει θεραπεία για τις ιολογικές 
ασθένειες και το κυριότερο µέτρο 
αντιµετώπισης τους είναι η αποφυγή 
προσβολών του φυτού από αφίδες και 
θρίπες, µε την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
καταπολέµηση τους. Λόγω της µεγάλης 
ικανότητας πολλαπλασιασµού και των 
καιρικών συνθηκών, αυτή την περίοδο 
παρατηρούνται µεγάλοι πληθυσµοί 
από αφίδες και θρίπες σε καλλιέργειες 
επιτραπέζιας και βιοµηχανικής ντοµάτας. 
Η αντιµετώπιση τους είναι αρκετά 
δύσκολη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο 
εντοπισµό των πρώτων προσβολών.

ΘΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙ∆ΕΣ

Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA
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Στην Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ είναι ειδικοί 
στην πρόληψη και τον έλεγχο εχθρών και 
παθογόνων που επηρεάζουν διαφορετικές 
καλλιέργειες. Τα προϊόντα της εταιρείας 
έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν τη 
βιωσιµότητα, τη φροντίδα του περιβάλλοντος 
και του εδάφους, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για 
την εξάλειψη των διαφόρων εχθρών και 
παθογόνων που µπορεί να προσβάλλουν τις 
καλλιέργειες.
Για τον έλεγχο της Tuta Absoluta στην τοµάτα 
η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ προτείνει τα 
βιοδραστικά εντοµοκτόνα AZATIN EC και 
COSTAR WG:
AZATIN EC: εντοµοκτόνο επαφής και 
στοµάχου µε διασυστηµατική δράση, 
περιέχει ως δραστική ουσία εκχύλισµα 
από τους σπόρους του τροπικού φυτού 

Azadirachta indica (azadirachtin A 
2,6% β/ο). Ως προς τον τρόπο δράσης 
του παρεµβαίνει στην εξέλιξη των 
ατελών σταδίων και αναστέλλει τις 
κυτταρικές λειτουργίες των εντόµων, 
έχει αντιτροφικές και εντοµοαπωθητικές 
ιδιότητες, ενώ επίσης προκαλεί 
µείωση της γονιµότητας των 
εντόµων- στόχων. Το AZATIN είναι 
ήπιο ως προς τα κύρια ωφέλιµα 
έντοµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
Προγράµµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
και στη Βιολογική Γεωργία (σύµφωνα µε τα 
Παραρτήµατα Ι & ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/2008).

COSTAR WG: Νέο εντοµοκτόνο που 
αποτελείται από Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki strain SA-12 85% β/β 
που ισοδυναµεί µε 8.5×1012CFU, 90000 

IU/mg σε ενεργό πρωτεΐνη δ-
endotoxin 18%, που τον καθιστά 
τον πιο πυκνό εγκεκριµένο 
βάκιλλο. Είναι αποτελεσµατικός 
στον έλεγχο της Tuta Absoluta, 
καθώς ενάντια και σε άλλες 
προνύµφες λεπιδοπτέρων. Είναι 
ένα επιλεκτικό εντοµοκτόνο 
που δρα µε κατάποση στις 
προνύµφες των πρώτων σταδίων 
ανάπτυξης. Το COSTAR δεν έχει 
καµία επίδραση στα ωφέλιµα 
έντοµα, καθιστώντας το ένα 
εξαιρετικό εργαλείο για τους αγρότες 
που εφαρµόζουν Προγράµµα 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. Το COSTAR 
επιτρέπεται για χρήση στη Βιολογική 
Γεωργία (σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Ι 
& ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 889/2008).

ΑZATIN ΚΑΙ COSTAR ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA
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Για παραγωγούς βιώσιµων συστηµάτων 
παραγωγής τοµάτας που εκτός της αναζήτησης 
αποτελεσµατικών λύσεων φυτοπροστασίας επιζητούν 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αλυσίδας τροφίµων.

 …και Βγες στην Αγορά
Το FLiPPER®  είναι ένα καινοτόµο σκεύασµα της 
σειράς Bayer Biologicals µε εντοµοκτόνο αλλά 
και ακαρεοκτόνο δράση για την τοµάτα. Είναι ένα 
προϊόν 100% βασισµένο σε βιολογικό παράγοντα. 
Στη βιοµηχανική διαδικασία φυσικής εκχύλισης που 
ακολουθείται για την παραγωγή του προϊόντος, δεν 
χρησιµοποιούνται χηµικά και εποµένως δεν υπάρχει 
κίνδυνος διασταυρούµενης µόλυνσης. 
Το FLiPPER®, µε µηδενικό διάστηµα µεταξύ 
τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής (PHI:0), ευνοϊκό 
προφίλ για το περιβάλλον, τα ωφέλιµα και τους 
επικονιαστές, µε έγκριση για χρήση στη βιολογική 
γεωργία και ελεύθερο νοµοθετηµένων υπολειµµάτων 
αποτελεί την ιδανική επιλογή σε προγράµµατα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης και διαχείρισης 
ανθεκτικότητας.
Επιδεικνύοντας σταθερά υψηλά επίπεδα 
αποτελεσµατικότητας έναντι ενός ευρέος 
φάσµατος σηµαντικών εντόµων όπως Αλευρώδεις 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia τabaci), 
Τετράνυχοι (Tetranychus urticae), Αφίδες (Aphis 
gossypii, A.fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 
persicae), τόσο της τοµάτας υπαίθρου όσο και της 
τοµάτας θερµοκηπίου, το FLiPPER®, επιστρέφει 
τη µέγιστη αξία στους παραγωγούς, µέσω της 
διαχείρισης των υπολειµµάτων καθώς και τον 
περιορισµό της χρήσης δραστικών ουσιών.

…Ξεκάθαρο αποτέλεσµα
Το SONATA® είναι νέο µυκητοκτόνο της σειράς Bayer 
Biologicals για την καταπολέµηση του Ωιδίου της 
τοµάτας (Leveillula Taurica, Oidium neolycopersici), 
µε εφαρµογές πριν την εµφάνιση της ασθένειας ή 
στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της. Έχει ως βάση το 
ωφέλιµο βακτήριο Bacillus pumilus strain QST 2808. 
Είναι εγκεκριµένο σε πλήθος καλλιεργειών, υπαίθριων 
και θερµοκηπίου, συµπεριλαµβανοµένης βεβαίως της 
τοµάτας και εφαρµογή από την εµφάνιση του πρώτου 
φύλλου της καλλιέργειας έως την πλήρη ωρίµανση.
Το SONATA®, εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσµατικότητα 
ανεξαρτήτως της επίδρασης µη ευνοϊκών θερµοκρασιών, 
ευελιξία κατά τη χρήση καθώς και µεγάλο παράθυρο 
εφαρµογής. Επίσης, παρέχει µικρό διάστηµα επανεισόδου 
στο χωράφι για τους παραγωγούς, ενώ ο µοναδικός 
τρόπος παρασκευής και τυποποίησής του προσφέρει 
µεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι.
Το SONATA®, εξαιρείται της θέσπισης Ευρωπαϊκών 
µέγιστων επιτρεπτών ορίων (MRL’S) µε το διάστηµα 
µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής 
να µην ορίζεται. Αποτελεί έτσι, ιδανικό εργαλείο 
για τη διαχείριση τόσο της ανθεκτικότητας όσο 
και της µείωσης του αριθµού των υπολειµµάτων 
στην καλλιέργεια της τοµάτας στηρίζοντας την 
εµπορευσιµότητά της.

  …. µε σύµµαχο τη φύση
Το SERENADE® ASO της σειράς Bayer Biologicals 
είναι ένα πολυδύναµο εργαλείο συµβολής στην αειφόρο 
παραγωγή τοµάτας, τόσο υπαίθρου όσο και θερµοκηπίου, 

επάγοντας τη διασυστηµατική αντοχή των φυτών ενάντια 
στις προσβολές από µύκητες και βακτήρια. Έχει ως βάση 
το στέλεχος του Bacillus amyloliquefaciens (former 
subtilis) QST 713 το οποίο εµποδίζει την προσκόλληση 
αλλά και τη διείσδυση των παθογόνων στο φύλλωµα, ενώ 
ταυτόχρονα σταµατά την ανάπτυξή τους.
Το SERENADE® ASO αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο 
στην αλυσίδα τροφίµων συνεισφέροντας στη διαχείριση της 
µείωσης εµφάνισης συνολικών υπολειµµάτων αφού δεν 
ορίζονται µέγιστα επιτρεπτά όρια (MRL’S), ενώ η τελευταία 
επέµβαση πριν την συγκοµιδή ορίζεται στις 0 ηµέρες 
(PHI=0). Η διαφορετικότητα της δράσης του SERENADE® 
ASO προέρχεται από την µοναδικότητά του ως σκεύασµα 
καθώς περιέχει όχι µόνο ζωντανά σπόρια του βακίλου 
αλλά και παράγωγά τους που ενισχύουν την δράση του 
έναντι του Βοτρύτη (Botrytis cinerea), της Σκληρωτίνιας 
(Sclerotinia sp.), της Βακτηριακής στιγµάτωσης 
(Pseudomonas syringae), της Βακτηριακής κηλίδωσης 
(Xanthomonas sp.) της Ριζοκτόνιας (Rhizoctonia solani) 
και του Φουζάριου (Fusarium oxysporum) τόσο στην 
υπαίθρια όσο και στην τοµάτα θερµοκηπίου.

Γιώργος Γαλούσης , Field Activation Specialist
Bayer Ελλάς Τοµέας Επιστήµης Γεωργίας

> Φυτοπροστασία που στηρίζει τη βιώσιµη παραγωγή της ντοµάτας

ΛΥΣΕΙΣ BAYER BIOLOGICALS

ΛΕΥΚΕΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΘΗΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ �ΣΗΜΑ∆ΙΑ� ΤΟΥ ΩΙ∆ΙΟΥ  
Το παθογόνο προσβάλλει κυρίως τα ώριµα 
φύλλα και αναπτύσσεται περισσότερο 
σε περιοχές, που παρατηρούνται 
θερµοκρασίες από 10 έως 30 oC και 
υψηλή σχετική υγρασία (55-75%). Τα 
κύρια συµπτώµατα παρατηρούνται 
στα φύλλα, όπου σχηµατίζονται 
κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες 
ή γωνιώδεις κηλίδες, ενώ κάτω από 
ευνοϊκές συνθήκες µπορεί να σχηµατιστεί 
υπόλευκη εξάνθηση στην κάτω επιφάνεια 

των φύλλων, που αποτελεί και την 
καρποφορία του µύκητα. Σε έντονες 
προσβολές οι κηλίδες αυξάνουν σε 
µέγεθος, συνενώνονται, και το έλασµα των 
φύλλων µαραίνεται και αποξηραίνεται. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η προσβολή 
από ωίδιο µπορεί να συνεχίσει ακόµα 
και όταν επικρατούν ξηρικές συνθήκες. 
Επιπλέον οι γεωπόνοι τονίζουν ότι το 
ωίδιο της ντοµάτας εκδηλώνεται πολύ 
πιο έντονα σε καλλιέργειες που έχουν 

µεγάλη καρποφορία ή σε καλλιέργειες 
που υποφέρουν από έλλειψη νερού. Για 
τη διαχείριση του παθογόνου µύκητα 
και τη µείωση της διασποράς συνιστάται 
στους παραγωγούς να αφαιρούν τα 
φύλλα που έχουν προσβληθεί από το 
παθογόνο και να τα καταστρέφουν. 
Σε περίπτωση έντονης προσβολής θα 
χρειαστεί ψεκασµός µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως 
bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, 

και copper oxychloride. Οι ψεκασµοί των 
φυτών θα πρέπει να αρχίσουν αµέσως 
µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα 
και να επαναληφθούν ανάλογα µε τη 
δραστική ουσία, τις καιρικές συνθήκες 
και την ένταση της προσβολής. Σε κάθε 
περίπτωση, σε προληπτικό επίπεδο είναι 
σηµαντικό οι καλλιεργητές να αποφεύγουν 
την πυκνή φύτευση των φυτών, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν καλές 
συνθήκες ηλιοφάνειας και αερισµού. 

  ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
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