
 

Αντιμετώπιση των ιώσεων της τομάτας 

 

 

 Σηε γεωξγηθή πξάμε δελ ππάξρεη θαλέλα ζεξαπεπηηθό κέηξν θαηά ηωλ ηώζεωλ 

ηεο ηνκάηαο θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηωλ πην θάηω 

πξνιεπηηθώλ κέηξωλ: 

1. Απνθπγή, όζν ην δπλαηόλ, εγθαηάζηαζεο ηωλ αγξώλ ηνκάηαο θνληά ζε 

θαιιηέξγεηεο άιιωλ ιαραληθώλ ή θαιιωπηζηηθώλ θπηώλ ή ζπγθαιιηέξγεηα 

ηνκάηαο κε άιια θπηά. 

2. Σπζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηωλ δηδαλίωλ κέζα θαη γύξω από ηα ζπνξεία θαη 

ηνπο αγξνύο, ηόζν πξηλ από ηε ζπνξά ή ηε θύηεπζε, όζν θαη κεηά. 

3. Απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο ηωλ ζπνξείωλ πξηλ από ηε ζπνξά κε αηκό ή κε 

πδαηηθό δηάιπκα 2% θνξκόιεο ηνπ εκπνξίνπ. 

4. Μεηαμύ δύν επαίζζεηωλ θαιιηεξγεηώλ ζηνλ ίδην αγξό ή ζεξκνθήπην πξέπεη λα 

παξεκβάιιεηαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 4 κελώλ. Αιιηώο 

ζπληζηάηαη απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο, πξηλ από ηε θύηεπζε, κε αηκό ή κε 

θνξκόιε ηνπ εκπνξίνπ, όπωο πην πάλω. 

5. Χξεζηκνπνίεζε ζπόξνπ από πγηείο θαιιηέξγεηεο. Πξόζθαηα ζπιιεγκέλνο 

ζπόξνο κπνξεί λα απνιπκαλζεί κε εκβάπηηζε κέζα ζε δηάιπκα 2% 

θωζθνξηθνύ ηξηλαηξίνπ γηα 15 ιεπηά. 

6. Σπζηεκαηηθόο έιεγρνο ηωλ ζπνξείωλ θαη απνκάθξπλζε ηωλ θπηαξίωλ πνπ 

ηπρόλ έρνπλ πξνζβιεζεί ή εκθαλίδνπλ ύπνπηα ζπκπηώκαηα. 

7. Χξεζηκνπνίεζε πγηώλ θπηαξίωλ γηα θύηεπζε. 

8. Έιεγρνο θαηά δηαζηήκαηα ηωλ θπηώλ κεηά ηε κεηαθύηεπζή ηνπο ζηνλ αγξό ή 

ην ζεξκνθήπην θαη απνκάθξπλζε όζωλ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ίωζεο. 

9. Μείωζε ζην ειάρηζην ηεο επαθήο ηωλ θπηώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηα ρέξηα ή 

κε ηα ξνύρα ηωλ εξγαηώλ πνπ εθηεινύλ ηηο δηάθνξεο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο. 

Πιύζηκν ηωλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη μέπιπκα κε άθζνλν λεξό πξηλ από θάζε 

ρεηξηζκό ηωλ θπηώλ. Απνθπγή επαθήο ηωλ πγηώλ θπηώλ κε ηα ρέξηα πνπ 

έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αζζελή θπηά (εθξίδωζε, δέζηκν, θιάδεκα, θιπ.), 

εθηόο αλ ηα ρέξηα έρνπλ πξνεγνπκέλωο πιπζεί θαιά. Απνθπγή ρεηξηζκνύ ηωλ 

θπηώλ από θαπληζηέο. 

10. Τα κέηξα κε αξηζ. 5, 8 θαη 9 πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζρνιαζηηθά ηδηαίηεξα 

ζηα λεαξά θπηά θαη ζηα ζπνξεία. 

11. Καηαπνιέκεζε ηωλ αθίδωλ, αιεπξωδώλ θαη ζξηπώλ ζηα ζεξκνθήπηα. 

12. Εθξίδωζε θαη θαηαζηξνθή ηωλ ππνιεηκκάηωλ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

13. Γηα πνιινύο ηνύο ηεο ηνκάηαο ππάξρνπλ αλζεθηηθέο πνηθηιίεο, εηδηθέο γηα θάζε 

ηό. 
 

 


