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Ζ αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκων : 

 - βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών 
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 

 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ 

 

Πιεξνθνξίεο: Γξ Θ. Μόζρνο,  Msc Ι. Παππά                 ΜΖΛΟΔΗΓΖ  2 /04.03.2013 
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ΦΟΤΕΗΚΛΑΓΗΑ 
 Πξόθεηηαη γηα κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ηεο αριαδηάο θαη ηεο κειηάο, νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνπλ 

ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθέο από ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο κέρξη θαη ηε ζπγθνκηδή. Δίλαη ηδηαίηεξα 

κνιπζκαηηθέο όηαλ θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν επηθξαηνύλ βξνρνπηώζεηο, θαζώο θαη ζε νπσξώλεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε πγξέο πεξηνρέο. Σα πιένλ ζπρλά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζηα 

θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο. Οη πξσηνγελείο κνιύλζεηο αξρίδνπλ από ην ζηάδην ηεο πξάζηλεο θνξπθήο (B) 

θαη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ κπθήησλ επλνείηαη ηδηαίηεξα κε βξνρεξό θαηξό θαη ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 16 θαη 

24
ν 
C. 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ηα παζνγόλα, ζπληζηώληαη ηξεηο 

δηαδνρηθνί πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί, κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο κπθεηνθηόλα: 1) 

ζην βιαζηηθό ζηάδην ηεο πξάζηλεο θνξπθήο (C), δει. όηαλ ην κάηη έρεη εθπηπρζεί ζε κήθνο πεξίπνπ 1,5 

εθ., 2) ζην ζηάδην ηεο ξόδηλεο─ιεπθήο θνξπθήο (D─E) θαη 3) όηαλ έρεη πέζεη ην 70-90% ησλ πεηάισλ 

(G─H). 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη: 1) νη παξαπάλσ ςεθαζκνί είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί, δηόηη πεξηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν κειινληηθώλ κνιύλζεσλ, 2) εγθεθξηκέλα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα κπνξνύλ κε 
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αζθάιεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζηνπο δύν πξώηνπο ςεθαζκνύο, 3) ζε πεξίπησζε πνπ επηθξαηνύλ 

βξνρνπηώζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ησλ λεαξώλ θαξπώλ θαη αλάινγα κε ην ηζηνξηθό 

πξνζβνιώλ ηνπ νπσξώλα, ζπζηήλεηαη ε ζπλέρηζε ησλ ςεθαζκώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λέαο 

βιάζηεζεο, όζν δηαξθεί ε βξνρεξή πεξίνδνο θαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα δξάζεο ησλ κπθεηνθηόλσλ, 4) 

γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα, ζπληζηάηαη ε ελαιιαγή κπθεηνθηόλσλ από 

δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νκάδεο. 

 

ΧΗΓΗΟ 

 Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθή κπθεηνινγηθή αζζέλεηα θπξίσο ηεο κειηάο. Σν παζνγόλν πξνζβάιεη 

απνθιεηζηηθά ηνπο λεαξνύο ηξπθεξνύο ηζηνύο (θύιια, βιαζηνί, άλζε, θαξπνί) θαζ’όιε ηελ πεξίνδν ηεο 

εηήζηαο βιάζηεζεο, πξνθαιώληαο εμαζζέλεζε ησλ δέλδξσλ θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

εκπνξεπζηκόηεηαο ησλ θαξπώλ. 

ε νπσξώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιώλ από ηνλ κύθεηα θαη θπξίσο ζε επαίζζεηεο ζηελ αζζέλεηα 

πνηθηιίεο, ε πξνζηαζία ηεο λεαξήο βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηώληαη ηξεηο επεκβάζεηο κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα κπθεηνθηόλα 

ζηα βιαζηηθά ζηάδηα: 1) ηεο πξάζηλεο θνξπθήο (B), 2) ηεο ξόδηλεο θνξπθήο (D) θαη 3) ακέζσο κεηά ηελ 

πηώζε ησλ πεηάισλ (H). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ σηδίνπ είλαη δπλαηό λα ζπλδπαζηεί κε 

εθείλε ηνπ θνπδηθιαδίνπ (εθαξκνγή ζθεπάζκαηνο πνπ θαηαπνιεκεί θαη ηηο δύν αζζέλεηεο). 

 

ΜΟΝΗΛΗΑ 
 Μπθεηνινγηθή αζζέλεηα κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηα κεινεηδή αιιά θαη γηα ηα 

ππξελόθαξπα. Σν παζνγόλν πξνζβάιεη ηα άλζε θαη κέζσ απηώλ ηνπο θιαδίζθνπο, ηα θύιια θαη ηνπο 

θιάδνπο (έιθε). Δπίζεο, πξνζβάιεη ηνπο θαξπνύο ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο, πξνθαιώληαο 

ζήςεηο, αθόκε θαη κεηαζπιιεθηηθέο. Σα κνιύζκαηα ηνπ κύθεηα (θνλίδηα) κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο θαη κε βξνρεξό θαη πγξό θαηξό πξνθαινύλ ηαρύηαηα κνιύλζεηο. 

 ε νπσξώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιώλ από ηελ αζζέλεηα, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηξηώλ ςεθαζκώλ 

κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν: 1) ζην βιαζηηθό ζηάδην ηεο πξάζηλεο θνξπθήο (C), 

δει. όηαλ ην κάηη έρεη εθπηπρζεί ζε κήθνο πεξίπνπ 1,5 εθ., 2) ζην ζηάδην ηεο ξόδηλεο─ιεπθήο θνξπθήο 

(D─E) θαη 3) ζηελ πιήξε άλζεζε (F1). ηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ άλζεζε ν θαηξόο εμαθνινπζεί λα 

είλαη βξνρεξόο θαη πγξόο, ζπληζηάηαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο λεαξήο βιάζηεζεο. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο, είλαη δπλαηό λα ζπλδπαζηεί κε εθείλε γηα ηα 

θνπδηθιάδηα. 

 

ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΑΦΗΜΟ  
 Απνηειεί κηα από ηηο πην θαηαζηξνθηθέο αζζέλεηεο ησλ κεινεηδώλ (αριαδηά, κειηά, θπδσληά). Σν 

παζνγόλν βαθηήξην δηαηεξείηαη ζηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα θαη δηαζπείξεηαη ηελ άλνημε, θπξίσο κε ηε 

βξνρή θαη ηα έληνκα. Αξρηθά θαη σο πιένλ επαίζζεηα, πξνζβάιινληαη ηα άλζε θαη θαηόπηλ ε ηξπθεξή 

βιάζηεζε. Δπηδεκηθή εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο επλνείηαη από κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο θαη βξνρεξό ή πγξό 

θαηξό θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο.  

ε ζπλέρεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ην βαθηήξην πνπ ζπζηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

ιεζάξγνπ ησλ δέλδξσλ, δειηίν Ν
ν 

1 /20.02.2013 θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο από 

βαθηεξηαθά έιθε πνπ ηπρόλ παξέκεηλαλ ζηα δέλδξα, ζπληζηώληαη ςεθαζκνί κε θαηάιιεια θαη 

εγθεθξηκέλα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα ζηα ζηάδηα ηεο πξάζηλεο (Β) θαη ηεο ξόδηλεο–ιεπθήο θνξπθήο (D 

─E). Οη ςεθαζκνί απηνί είλαη δπλαηό λα ζπλδπαζηνύλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο γηα ηα θνπδηθιάδηα. 

 

ΦΤΛΛΑ ΑΥΛΑΓΗΑ 
ε νπσξώλεο αριαδηάο πνπ παξαηεξνύληαη πςεινί πιεζπζκνί ρεηκεξηλώλ αθκαίσλ ηεο ςύιιαο, 

αιιά θαη ζε όζνπο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ςεθαζκόο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιεζάξγνπ θαη δηαζέηνπλ 

ηζηνξηθό πξνζβνιώλ από ην έληνκν, ζπζηήλεηαη έλαο ςεθαζκόο ζην δηάζηεκα κεηαμύ ζηαδίσλ πξάζηλεο 

θαη ιεπθήο θνξπθήο (B─E) θαη έλαο ςεθαζκόο θαηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ (G─H), κε θαηάιιεια θαη 

εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα. 
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Γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αλζεθηηθώλ πιεζπζκώλ ηνπ εληόκνπ, είλαη ζεκαληηθό λα γίλεηαη ελαιιαγή 

εληνκνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο θαηεγνξίεο. Ιδηαίηεξα ηα λεόηεξα εληνκνθηόλα, θαιό είλαη λα κελ 

εθαξκόδνληαη πάλσ από δύν θνξέο ζε θάζε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 

ΟΠΛΟΚΑΜΠΖ ΑΥΛΑΓΗΑ 
 Σν έληνκν σνηνθεί ζηνλ θάιπθα ησλ αλζέσλ θαη νη λεαξνί θαξπνί καπξίδνπλ θαη πέθηνπλ. 

Οξηζκέλεο ρξνληέο νη δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη είλαη ζεκαληηθέο. πληζηάηαη ε δηελέξγεηα ελόο 

ςεθαζκνύ κε θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν ακέζσο κεηά ηελ άλζεζε (Ζ), κόλν ζε νπσξώλεο 

πνπ παξνπζίαζαλ πξνζβνιή από ην έληνκν ηελ πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 

ΚΖΚΗΓΟΜΤΓΑ ΑΥΛΑΓΗΧΝ 
 Σν έληνκν πξνθαιεί παξακνξθώζεηο ησλ λεαξώλ θαξπώλ ηεο αριαδηάο. Οη θαξπνί ζηε ζπλέρεηα 

καπξίδνπλ θαη πέθηνπλ. πληζηάηαη ε δηελέξγεηα ελόο ςεθαζκνύ κε θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν 

εληνκνθηόλν πξηλ ηελ άλζεζε θαη όηαλ ηα θιεηζηά άλζε είλαη δηνγθσκέλα (E), κόλν ζε νπσξώλεο πνπ 

παξνπζίαζαλ ζνβαξή πξνζβνιή από ην έληνκν ηελ πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

 

ΑΝΘΟΝΟΜΟ ΜΖΛΗΑ 
 Σν έληνκν γελλά ηα απγά ηνπ κέζα ζηα θιεηζηά άλζε ηεο κειηάο. Οη πξνλύκθεο θαηαζηξέθνπλ ηα 

αλαπαξαγσγηθά όξγαλα, κε απνηέιεζκα ηα άλζε λα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη λα μεξαίλνληαη. Μόλν ζε 

νπσξώλεο πνπ παξαηεξήζεθε πέξπζη ζνβαξή πξνζβνιή από ην έληνκν, ζπληζηάηαη έλαο ςεθαζκόο κε 

θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν, ζην δηάζηεκα κεηαμύ πξάζηλεο θνξπθήο θαη έλαξμεο ηεο 

άλζεζεο (B─F). 

 

ΚΟΚΚΟΔΗΓΖ─ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΔΣΡΑΝΤΥΟ 
ε νπσξώλεο αριαδηάο θαη κειηάο ζηνπο νπνίνπο ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο 

πξνζβνιέο από ηνπο παξαπάλσ ερζξνύο θαη δελ έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιεζάξγνπ, 

ζπζηήλεηαη κία επέκβαζε κέρξη ην ζηάδην ηεο πξάζηλεο θνξπθήο (A─B), κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 

 

ΤΣΑΖ: Καινύληαη νη θαιιηεξγεηέο, ηδίσο απηήλ ηελ επνρή, λα επηζθέπηνληαη όζν ην δπλαηό 

ζπρλόηεξα ηηο θαιιηέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώλνπλ έγθαηξα ηπρόλ πξνζβνιέο από θπηνπαξάζηηα 

έηζη, ώζηε λα είλαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο, κε ην κηθξόηεξν νηθνλνκηθό θαη 

πεξηβαιινληηθό θόζηνο. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: ε θάζε πεξίπησζε, λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ην δηάζηεκα 

κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο. 

 
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν 

www.minagric.gr 
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