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ΦΙΣΙΚΙΑ - ΝΕΕ ΦΤΣΕΤΕΙ 
 

Η λιψθ βαςικϊν προλθπτικϊν μζτρων πριν και μετά τθν εγκατάςταςθ των νζων 

δενδρυλλίων, είναι απαραίτθτθ για τθν αποφυγι ι τον περιοριςμό ςοβαρϊν 

φυτοπροςτατευτικϊν προβλθμάτων αργότερα. Αυτά ζχουν να κάνουν τόςο με εδαφογενείσ 

αςκζνειεσ του κορμοφ και του ριηικοφ ςυςτιματοσ (φυτόφκορα, ςθψθρριηία, 

αδρομφκωςθ), όςο και με αςκζνειεσ τθσ κόμθσ των δζνδρων (βοτρυοςφαίρια, 

ςεπτορίωςθ). 

 

Προληπτικά μζτρα πριν και κατά τη φφτευςη: 

  

1. Η καλλιζργεια τθσ φιςτικιάσ κα πρζπει να αποφεφγεται ςε περιοχζσ με υψηλή 

ςχετική υγραςία κατά τθ διάρκεια τθσ βλαςτικισ περιόδου, διότι ευνοείται θ 

εμφάνιςθ μυκθτολογικϊν αςκενειϊν. 

2. Αποφαςιςτικόσ παράγοντασ είναι το ςτραγγερό ζδαφοσ, κακϊσ ςε αςφυκτικζσ 

ςυνκικεσ ευνοοφνται οι προςβολζσ από εδαφογενείσ μφκθτεσ. Γι’ αυτό κα πρζπει 

να αποφεφγονται τα βαριά εδάφθ και να λαμβάνεται μζριμνα για καλι 

αποςτράγγιςθ του εδάφουσ. 

3. Η βαθιά άροςη πριν τισ νζεσ φυτεφςεισ βοθκά ςτθ γριγορθ ανάπτυξθ και επζκταςθ 

του ριηικοφ ςυςτιματοσ, και κατά ςυνζπεια ςτθν επιτυχθμζνθ και γριγορθ 

εγκατάςταςθ τθσ νζασ φυτείασ. 

4. Εάν επιλζγονται αγροί που ζχουν καλλιεργθκεί με ευπακείσ ςτθν αδρομφκωςθ 

ξενιςτζσ (βαμβάκι, πατάτα, τομάτα, ελιά, λαχανικά κλπ.), κα πρζπει να προθγθκεί 

διετήσ αμιψειςπορά με ςιτηρά πριν τθν εγκατάςταςθ του νζου φιςτικεϊνα. Το 

μζτρο αυτό μειϊνει επίςθσ τον κίνδυνο προςβολϊν και από άλλουσ εδαφογενείσ 

μφκθτεσ. 

5. Η επιλογή υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ, κακϊσ 

πολλζσ φορζσ οι αςκζνειεσ που εμφανίηονται ςτα δζνδρα προζρχονται από τα 

φυτϊρια. 
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6. Στθν Ελλάδα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά το υποκείμενο τθσ τςικουδιάσ, λόγω 

καλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φυτόφκορα. Γι’ αυτό κα πρζπει τα δζνδρα να είναι 

εμβολιαςμζνα ςε μεγάλο φψοσ (70 εκ.) από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, ϊςτε να 

μθν μεταφζρεται το μόλυςμα με το νερό και τισ ςταγόνεσ τθσ βροχισ από το 

ζδαφοσ ςτο ευαίςκθτο εμβόλιο τθσ φιςτικιάσ. 

7. Καλό είναι πριν τθ φφτευςθ να γίνει ανάλυςη εδάφουσ, ϊςτε να προςτεκοφν τα 

απαραίτθτα λιπάςματα πριν το όργωμα. 

8. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται ςτισ αποςτάςεισ φφτευςησ των δζνδρων. 

Με τισ πυκνζσ φυτεφςεισ αυξάνεται θ ςχετικι υγραςία όταν μεγαλϊςουν τα δζνδρα 

και ευνοείται θ εμφάνιςθ ςοβαρϊν μυκθτολογικϊν αςκενειϊν. 

 

Προληπτικά μζτρα μετά τη φφτευςη: 

 

1. Ο ιδανικόσ τρόποσ ποτίςματοσ είναι θ ςτάγδην άρδευςη. Αποφεφγονται θ 

διαβροχι του κορμοφ, θ οποία είναι κακοριςτικι για τθν προςταςία από τθ 

φυτόφκορα, κακϊσ και θ μεταφορά μολφςματοσ εδαφογενϊν μυκιτων. Εάν θ 

άρδευςθ γίνεται με ςπρζι, κα πρζπει να τοποκετοφνται μεταλλικά κολάρα ςτο 

λαιμό, ενϊ αν γίνεται με αυλάκια ι με κατάκλιςθ, να γίνονται διπλζσ λεκάνεσ. 

Επίςθσ, με τθ ςτάγδθν άρδευςθ παρεμποδίηεται αργότερα θ αφξθςθ τθσ ςχετικισ 

υγραςίασ ςτθν κόμθ των δζνδρων και κατά ςυνζπεια θ εμφάνιςθ αςκενειϊν. 

2. Τα νεαρά δζνδρα, κατά τα πρϊτα χρόνια από τθ φφτευςι τουσ, κα πρζπει να 

προςτατεφονται από τον ανταγωνιςμό των ηιηανίων, αλλιϊσ κα υπάρξει ςθμαντικι 

κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξι τουσ. Επίςθσ, με τθν καταςτροφή τησ αυτοφυοφσ 

βλάςτηςησ μειϊνεται θ υγραςία τόςο ςτθ βάςθ του κορμοφ, όςο και ςτθν κόμθ των 

δζνδρων, ενϊ πολλά ηιηάνια είναι και φορείσ τθσ αδρομφκωςθσ. Θα πρζπει να 

αποφεφγεται θ χριςθ ηιηανιοκτόνων ςτα νεαρά δενδρφλλια. 

3. Για τον περιοριςμό των αςκενειϊν λαιμοφ και ριηικοφ ςυςτιματοσ απαιτοφνται 

επίςθσ: 

 Αποφυγή ςυςςϊρευςησ χϊματοσ γφρω από τθ βάςθ του κορμοφ και ςτισ 

ρίηεσ. 

 Αποφυγή δημιουργίασ πληγϊν, οι οποίεσ ευνοοφν τισ μολφνςεισ, 

περιορίηοντασ τα οργϊματα και τα φρεηαρίςματα ςτα απολφτωσ αναγκαία. 

 Αποφυγή μεταφοράσ μολυςμζνου εδάφουσ με τα γεωργικά μθχανιματα 

και εργαλεία. 

 Επάλειψη του κορμοφ μζχρι ζνα μζτρο φψοσ και λίγο κάτω από τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ με βορδιγάλειο πάςτα, το φκινόπωρο και νωρίσ 

τθν άνοιξθ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που το ςθμείο εμβολιαςμοφ είναι 

χαμθλά. 

4. Τζλοσ, με ςωςτό κλάδεμα διαμόρφωςησ, το οποίο ξεκινά από τον πρϊτο χρόνο, 

επιτυγχάνεται καλόσ αεριςμόσ και καλι διείςδυςθ του θλιακοφ φωτόσ ςτο 

εςωτερικό του δζνδρου. Έτςι, περιορίηεται θ ςχετικι υγραςία και κατά ςυνζπεια θ 

εμφάνιςθ αςκενειϊν. Οι τομζσ κλαδζματοσ, ιδιαίτερα οι μεγάλεσ, κα πρζπει να 

καλφπτονται με κάποιο επουλωτικό πλθγϊν. 
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 Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. 

 Όλα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 

Τροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr 

 Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για 

τα ακρόδρυα, παρακαλοφνται να το δηλϊςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την 

Τπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr 

 

 

Ο Προϊστάμενος τοσ Τμήματος α.α. 

 

Δρ. Λύκας Δημήτριος 
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