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ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΜΗΛΙΑΣ  - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ                 ∆ελτίο Νο1  
  

 ( Φουζικλάδιο – Ωίδιο – Βακτηριακό κάψιµο )    
 

(ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ 
 

 

    

Έναρξη άνθησης Άνθηση Πτώση πετάλων - Καρπόδεση Νεαρό καρπίδιο 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΗΛΙΑΣ 
 

 

    

Έκπτυξη µατιών Πράσινη κορυφή  Ρόδινη κορυφή  Έναρξη άνθησης 

 
 

Τα βλαστικά στάδια ̟οικίλουν ανάλογα µε την ̟οικιλία και την ̟εριοχή. 
Γενικά, στo oρο̟έδιο Λασιθίου, τα κυρίαρχα βλαστικά στάδια είναι: 

• η έκ̟τυξη µατιών - ̟ράσινη κορυφή στις µηλιές,  

• η έναρξη άνθησης – άνθηση στις αχλαδιές. 
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ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 
 

(Venturia inaequalis)-(Μηλιά) 
 

(Venturia pirina)-(Αχλαδιά) 
 
 

 
 

Γενικές ̟ληροφορίες : 

-   Στις µηλιές οι ̟ρώτες µολύνσεις α̟αιτούν βροχές ενώ στις 
αχλαδιές αρκούν οι έντονες δροσιές. 
-  Η κρίσιµη ̟ερίοδος για τις ̟ρώτες µολύνσεις είναι α̟ό την 
έκ̟τυξη της βλάστησης µέχρι το στάδιο του καρ̟ιδίου.  
  

Οδηγίες : 
 

-  Εφόσον ̟ροβλέ̟εται βροχή  συνιστάται ψεκασµός, σε µηλιές 
και σε αχλαδιές, ̟ριν (να ̟ροτιµούνται ̟ρολη̟τικά) ή το 
συντοµότερο δυνατόν µετά α̟ό τη βροχή (µε διεισδυτικά). 
- Στις αχλαδιές να γίνονται ψεκασµοί και σε ̟εριόδους µε συχνές 
και έντονες  δροσιές. 
 

   

Ω Ι ∆ Ι Ο : 
(Μηλιά) 

(Oidium farinosum) 
 

  

 
 

Γενικές ̟ληροφορίες : 

-    Το µόλυσµα υ̟άρχει µέσα στα µάτια και ξεκινά µε την 
βλάστηση.  
-    Το κλίµα της Κρήτης ευνοεί την ασθένεια. 
-  Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη όλη την καλλιεργητική 
̟ερίοδο ενώ οι καρ̟οί ̟ροσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο.  
- Η ̟ρώιµη αντιµετώ̟ιση του ωιδίου ̟εριορίζει σηµαντικά τις 
̟ροσβολές σε όλη την καλλιεργητική ̟ερίοδο.  
 

Οδηγίες : 
 

Στις µηλιές να γίνει ̟ροστασία για το ωίδιο.  
Η ε̟έµβαση µ̟ορεί να συνδυαστεί µε αυτήν για το φουζικλάδιο. 

 

 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : 

(Erwinia amylovora) 
 

            (Αχλαδιά) 
 
 
 

 

 

Γενικές ̟ληροφορίες : 

-  Το βακτήριο ̟ροκαλεί ζηµιές µε οικονοµική σηµασία στις 
αχλαδιές. 
 - Η ̟οικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ̟οικιλία 
κοντούλα είναι ̟ολύ ευαίσθητη.   
-  Η ασθένεια ευνοείται µε ζεστό και υγρό καιρό κατά την 
άνθηση. Το βακτήριο µεταφέρεται κυρίως µε τον άνεµο, τα 
έντοµα και τα εργαλεία. 
 

Οδηγίες : 

Κατά την ανθοφορία: Προλη̟τικοί ψεκασµοί στις αχλαδιές 
εφόσον ε̟ικρατούν ευνοϊκές συνθήκες.  
Μετά την καρ̟όδεση: Τακτικός έλεγχος στις αχλαδιές.  
Τα ύ̟ο̟τα τµήµατα µε συµ̟τώµατα σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς 
και καρ̟ούς (σαν να είναι “καµένα” α̟ό φωτιά), µε ξηρό καιρό, 
αφαιρούνται µαζί µε υγιές τµήµα 20-25 εκατοστών και 
καταστρέφονται άµεσα. Το βακτήριο µεταδίδεται µε τα εργαλεία 
αφαίρεσης και γι’ αυτό καλό είναι να α̟ολυµαίνονται τακτικά µε 
οινό̟νευµα του εµ̟ορίου.   

 
 

Φάρµακα :  
Χρησιµο̟οιείτε σκευάσµατα α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων. 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση διαβάζετε ̟ροσεκτικά και εφαρµόζετε ̟ιστά την ετικέτα. 
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Ηράκλειο 11  Α̟ριλίου 2017                                                                       
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

                                                                           Κληρονόµου Ευφροσύνη   
  


