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ΚΑΡΤΔΙΑ - ΝΕΕ ΦΤΣΕΤΕΙ 
 

Η κυριότερθ αςκζνεια των καρπϊν τθσ καρυδιάσ είναι θ βακτθρίωςθ και των φφλλων θ 

ανκράκωςθ. Επίςθσ, ςοβαρζσ προςβολζσ ςτον κορμό και το ριηικό ςφςτθμα προκαλοφν θ 

φυτόφκορα και θ ςθψθρριηία. Οι αςκζνειεσ αυτζσ μποροφν να αποφευχκοφν ι 

τουλάχιςτον να περιοριςτοφν, με τθ λιψθ βαςικϊν προλθπτικϊν μζτρων, τόςο πριν, όςο 

και μετά τθν εγκατάςταςθ των νζων καρυδεϊνων. 

 

Προλθπτικά μζτρα πριν και κατά τθ φφτευςθ: 

  

1. Η καλλιζργεια τθσ καρυδιάσ κα πρζπει να αποφεφγεται ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ 

ατμοςφαιρικι υγραςία κατά τθ διάρκεια τθσ βλαςτικισ περιόδου και ιδιαίτερα το 

διάςτθμα τθσ ανκοφορίασ. Η υψθλι ςχετικι υγραςία ευνοεί τθν ανάπτυξθ 

μυκθτολογικϊν αςκενειϊν, ενϊ ο ςυνδυαςμόσ υψθλισ ατμοςφαιρικισ υγραςίασ 

και υψθλισ κερμοκραςίασ ευνοεί τισ προςβολζσ από βακτιρια. 

2. Αποφαςιςτικόσ παράγοντασ είναι το ςτραγγερό ζδαφοσ, γιατί θ καρυδιά αποκτά 

βακφ και πλοφςιο ριηικό ςφςτθμα. Επίςθσ, με τισ 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 βακιά άροςθ 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. Η καλλιζργεια του επιλεγμζνου αγροφ με ςιτθρά πριν τθν εγκατάςταςθ του 

δενδροκομείου, μειϊνει τον κίνδυνο προςβολϊν από εδαφογενείσ μφκθτεσ. 

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

πολλζσ φορζσ οι αςκζνειεσ που εμφανίηονται ςτα δζνδρα προζρχονται από τα 

φυτϊρια. Η επιλογι τθσ ποικιλίασ εξαρτάται από τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ 

περιοχισ και θ επιλογι του επικονιαςτι από τθν ποικιλία. 
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6. Η ηϊνθ εμβολιαςμοφ κα πρζπει να είναι 10-15 cm πάνω από τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ. 

7. Καλό είναι οι παραγωγοί να κάνουν τισ απαραίτθτεσ εδαφολογικζσ αναλφςεισ πριν 

τθν εγκατάςταςθ, ϊςτε να γνωρίηουν τυχόν ελλείψεισ ςε κρεπτικά ςτοιχεία και να 

προςκζτουν τα απαραίτθτα λιπάςματα πριν το όργωμα. 

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

Με τισ πυκνζσ φυτεφςεισ αυξάνεται θ ςχετικι υγραςία, θ οποία ευνοεί τθν 

εμφάνιςθ αςκενειϊν ςτα φφλλα και ςτουσ καρποφσ. Οι αποςτάςεισ φφτευςθσ κα 

πρζπει να είναι μικρότερεσ για τισ πλαγιόκαρπεσ αδφνατθσ ι ςχετικά αδφνατθσ 

βλάςτθςθσ, από ότι ςτισ πιο δυνατισ βλάςτθςθσ ακρόκαρπεσ ποικιλίεσ. 

 

Προλθπτικά μζτρα μετά τθ φφτευςθ: 

 

1. Ο ιδανικόσ τρόποσ ποτίςματοσ είναι θ ςτάγδθν άρδευςθ. 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 καταςτροφι τθσ αυτοφυοφσ 

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

δζνδρων αργότερα. Θα πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ ηιηανιοκτόνων ςτα νεαρά 

δενδρφλλια. 

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

επίςθσ: 

 Αποφυγι ςυςςϊρευςθσ χϊματοσ γφρω από τθ βάςθ του κορμοφ και ςτισ 

ρίηεσ. 

 Αποφυγι δθμιουργίασ πλθγϊν, οι οποίεσ ευνοοφν τισ μολφνςεισ, 

περιορίηοντασ τα οργϊματα και τα φρεηαρίςματα ςτα απολφτωσ αναγκαία. 

 Αποφυγι μεταφοράσ μολυςμζνου εδάφουσ με τα γεωργικά μθχανιματα 

και εργαλεία. 

 Επάλειψθ 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 καλό κλάδεμα διαμόρφωςθσ, 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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 Ακολουκείτε πιςτά τισ οδθγίεσ χριςεωσ 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 προειδοποιιςεισ για 

τα ακρόδρυα, παρακαλοφνται να το δθλϊςουν με θλεκτρονικό μινυμα προσ τθν 

Τπθρεςία μασ, ςτθ διεφκυνςθ: fyto12@otenet.gr 

 

 

Ο Προϊστάμενος τοσ Τμήματος α.α. 

 

Δρ. Λύκας Δημήτριος 
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