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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων : 

 - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών 

 -  επιβαρύνει το περιβάλλον 

 - αυξάνει το κόστος παραγωγής 

 

Πληροφορίες : Φωτοπούλου Αννέτα                                     ΜΠΙΖΕΛΙ  No 1 Βόλος,  05-03-2021 

                                                   ΜΠΙΖΕΛΙ- ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

                                                   ΩΙΔΙΟ (Erysiphe pisi,Oidium) 

 
 

 Προσβολή φύλλων και λοβών από ωιδιο. 

Την εμφάνισή του έκανε το Ωιδιο σε καλλιέργειες με μπιζέλια υπό κάλυψη (θερμοκηπίου)  

Συνθήκες ανάπτυξης: ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε 

θερμοκρασίες από 10-30
0
 Cμε (άριστη 25-26

0
C),και υγρασία 46%. 

Η διασπορά των σπορίων του μύκητα στο χώρο του θερμοκηπίου με τον άνεμο. 

Συμπτώματα: Εμφάνιση λευκών κηλίδων με αλευρώδεις εξανθήσεις στην άνω και την κάτω 

επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς. Το παθογόνο προσβάλλει όλα τα όργανα 

του φυτού και στις έντονες προσβολές προκαλούνται νεκρώσεις ιστών φυλλόπτωση καχεξία και 

νανισμός των φυτών. Η ασθένεια εμφανίζεται με όμοια συμπτώματα και στους λοβούς. 

Καταπολέμηση:Nα γίνουν ψεκασμοί των φυτών μόνο μετά με την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες του μπιζελιού με εκλεκτικά για το ωίδιο και 

επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.  

. ΘΡΙΠΑΣ 

 

Διαπιστώσεις: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας μας 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μέτριοι πληθυσμοί θρίπα στις καλλιέργειες μπιζελιού 



΄. Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου με εκλεκτικά για το θρίπα και 

επιτρεπόμενα  για τις καλλιέργειες  φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.. 

 

 

Προσοχή:Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα 

μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή 

δηλητηριάσεων. 

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις του μπιζελιού να το δηλώσουν 

με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

email:pkpfpfevolou@minagric.gr 

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

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