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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : ΗΛΙΑΓΟΤ ΜΑΡΙΑ                                   Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 
 

σε σσνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ 

Νο 26/20-10-2016 

 

ΑΛΣΓΔΑΚΘΑ 

 Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απηήο ηεο πεξηόδνπ (απμεκέλε πγξαζία θαη βξνρό-

πησζε) επλννύλ ηελ πξνζβνιή ησλ δέληξσλ από δηάθνξεο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο.  

ΈΚΙΞΡ ΙΚΑΔΘΡΙΩΜ (ΦΞΣΖΘΙΞΙΞ) 

 Μηθξά έιθε, λεθξώζεηο νθζαικώλ θαη θιαδίζθσλ θαη ελ ζπλερεία μεξάλζεηο θιά-

δσλ απνηεινύλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο από ην κύθεηα ηεο θόκνςεο. Η δεκηά μεθηλά ζπ-

λήζσο κε ηνλ ζρεκαηηζκό λεθξώζεσλ ζηε βάζε ή γύξσ από έλαλ νθζαικό. 

 Ο κύθεηαο πξνθαιεί εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζε αξθεηέο πεξηνρέο θπξίσο ζηελ 

πνηθηιία Ferragnes (Φπξαληά) πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αζζέ-

λεηα. Η αληηκεηώπηζε ηνπ είλαη δύζθνιε θαζώο επλνείηαη όπσο θαη νη άιιεο κπθεηνινγη-

θέο αζζέλεηεο από ηελ ύπαξμε πγξαζίαο. 

 Οη εζηίεο κόιπλζεο πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη θαη λα θαηαζηξέθνληαη κε θαύζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνύ θιαδέκαηνο γηαηί εάλ πνιιαπιαζηαζηνύλ  θαζηζηνύλ α-

ληηνηθνλνκηθή ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο θαζώο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ  πνιιά θαξπνθόξα 

όξγαλα.  

 Ρυνιζηάηαι καηαπολέμηζη ηο θθινόπωρο καηά ηην πηώζη ηων θύλλων, 

ζην ζηάδην ηεο έθπηπμεο ησλ νθζαικώλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγνύληαη 

επλντθέο ζπλζήθεο (ζεξκ. 15-25 C θαη βξνρνπηώζεηο), κε θαηάιιεια θπηνπξνζηεπηηθά 

ζθεπάζκαηα. 

ΛΞΜΘΚΘΑ 

 Μνπκηνπνηεκέλνη θαξπνί θαη βιαζηνί κε έιθε απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό ζύ-

κπησκα απηήο ηεο κπθεηνινγηθήο αζζέλεηαο. Όηαλ ν θαηξόο είλαη βξνρεξόο εθθξίλεηαη 

θόκκη από ηνπο λεθξνύο θπηηθνύο ηζηνύο. 

 Η αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθώλ  κέηξσλ θαηά ηα 

νπνία ηα πξνζβεβιεκέλα θιαδηά αθαηξνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη κε θαύζε. 
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 Σπληζηάηαη ε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ  θπηνπξνζηα-

ηεπηηθώλ πξντόλησλ καηά ηην πηώζη ηων θύλλων θαη ζηα ζηάδηα ηεο ιεπθήο θνξπθήο 

θαη ηεο πιήξνπο άλζεζεο. 

ΕΝΩΑΡΙΞΡ  

 Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη θπξίσο ηα θύιια πξνθαιώληαο πάρπλζε ηνπ ειάζκαηνο 

θαη δηόγθσζε ηνπ θεληξηθνύ λεύξνπ κε ηαπηόρξνλε παξακόξθσζε θαη ζπζηξνθή πξνο ηα 

κέζα. Τα θύιια απνθηνύλ θόθθηλν - ηώδεο ρξώκα θαη είλαη εκθαλή από απόζηαζε. 

 Σπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε καηά ηην πηώζη ηων θύλλων θαη επαλάιεςε ζην 

ζηάδην ηεο δηόγθσζεο ησλ καηηώλ κε θαηάιιεια θπηνπξνζηεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

ΙΞΠΣΜΕΞ 

 Τν παζνγόλν πξνζβάιιεη θύιια, θαξπνύο θαη βιαζηνύο. Σηα θύιια πξνθαιεί λε-

θξσηηθέο θειίδεο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα απνμεξαίλνληαη θαη πέθηνπλ δίλνληαο ηελ εληύ-

πσζε όηη ην θύιιν έρεη βιεζεί από ζθάγηα. Σηνπο θαξπνύο δεκηνπξγνύληαη θειίδεο αλπ-

ςσκέλεο ζα ζππξηά θαη ζηνπο βιαζηνύο κηθξά έιθε. 

 Αληηκεησπίδεηαη ηαπηόρξνλα κε ηε κνλίιηα. 

ΟΞΚΣΡΘΓΛΩΡΗ 

 Σε δέληξα πνπ εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο (θίηξηλεο - πνξηνθα-

ινθόθθηλεο θειίδεο ζηα θύιια) ζπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε κε θαηάιιεια θπηνπξνζηα-

ηεπηηθά ζθεπάζκαηα πριν ηην πηώζη ηων θύλλων και ζηη ζυνέχεια καηά ηη διάρ-

κεια ηου χειμώνα, ςεθαζκόο ηνπ εδάθνπο κε νπξία 10-12% θαη ελζσκάησζε ησλ θύι-

ισλ ζην έδαθνο.  

  

  

✦ ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθί-

κσλ www.minagric.gr (Γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο). 

        

         Η Πξντζηακέλε Τκήκαηνο 

        θ.α.α. 

 

 

 

 

        Αδακίδνπ Ζσή 
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