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 1. ΚΝΛΗΙΗΑ 

Γιαπιζηώζεις: Yπάξρνπλ ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα ζε νπσξώλεο 
ππεξπξώηκσλ πνηθηιηώλ. 
Οη πξώηκεο θαη όςηκεο πνηθηιίεο  βξίζθνληαη ζε βιαζηηθά ζηάδηα 
επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 
 

Νδηγίες: Άμεζη επέμβαζη ζηις όυιμες  ποικιλίες και ζε οπφρώνες ηφν 
σπόλοιπφν ποικιλιών ποσ σπάρτοσν προζβολές. 
Σαο ππελζπκίδνπκε όηη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο ηα δέλδξα 
πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα γηα ηελ κνλίιηα. 

Φση/κά  
 προχόνηα: 

Βιέπε δειηίν 6/ 6-2-13. 
 

2. ΘΝΟΛΔΝ 
Η αζζέλεηα πξνζβάιεη όια ηα ππξελόθαξπα. Σηε βεξηθνθηά πην ζεκαληηθή είλαη 

ε πξνζβνιή ησλ νθζαικώλ, ησλ θύιισλ θαη ησλ θαξπώλ. 
  Πσμπηώμαηα: Ο κύθεηαο πξνθαιεί αξρηθά θόθθηλεο θειίδεο ζηα θύιια, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα γίλνληαη θαζηαλέο θαη μεξαίλνληαη ζην θέληξν. Οη λεθξνί ηζηνί 
πέθηνπλ, νπόηε ζρεκαηίδνληαη νπέο, «ηξύπεο από ζθάγηα». Παξόκνηεο 
θειίδεο (ζπρλά βπζηζκέλεο) εκθαλίδνληαη ζηνπο θαξπνύο, νη νπνίεο θαη 
εμειίζζνληαη ζε θαζηαλά δεξκαηώδε ιέπηα.  
Πνιιέο θνξέο πάλσ ζηηο θειίδεο εκθαλίδεηαη έθθξηζε θόκενο.             

Νδηγίες: Λα γίνει επέμβαζη ζηην πηώζη ηφν πεηάλφν. 

Φση/ηικά 
προχόνηα: 

Θηξάκ, Κάπηαλ, Μαλέκπ, Νηηζηαλόλ.                                        ► 



 

Β.ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ - ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ 
1.ΚΝΛΗΙΗΑ 

Γιαπιζηώζεις: Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ είλαη εμαηξεηηθά επλντθέο γηα ηελ 
αζζέλεηα θαη νη ππεξπξώηκεο θαη πξώηκεο πνηθηιίεο βξίζθνληαη ζε 
βιαζηηθά ζηάδηα επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 

Νδηγίες: Άμεζη επέμβαζη ζηις όυιμες  ποικιλίες και ζε οπφρώνες ηφν 
σπόλοιπφν ποικιλιών ποσ σπάρτοσν προζβολές. Σαο ζπκίδνπκε όηη 
ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο άλζεζεο, ηα δέλδξα πξέπεη λα είλαη 
πξνζηαηεπκέλα.  
 

Φση/κά 
προχόνηα: 

Βιέπε δειηίν 6/ 6-2-13. 

 
2.ΔΜΩΑΠΘΝΠ 

Νδηγίες: Σαο επηζεκαίλνπκε όηη ε πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί από ηελ έθπηπμε ηνπ 
αθξαίνπ θπιινθόξνπ νθζαικνύ θαη κέρξη ηα θύιια λα απνθηήζνπλ ην 
ηειηθό κέγεζνο είλαη θξίζηκε γηα ηελ αζζέλεηα. Τα δέλδξα πξέπεη λα είλαη 
θαιά πξνζηαηεπκέλα ζ’ απηή ηελ πεξίνδν.  

Φση/κά 
προχόνηα: 

Ζηξάκ {ξνδαθηληά}, Θηξάκ {ξνδαθηληά, δακαζθεληά}.  

 
3.ΩΗΓΗΝ(σπερπρώιμες ποικιλίες) 
Ο κύθεηαο πξνζβάιιεη θύιια βιαζηνύο θαη θαξπνύο ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο 
αλάπηπμήο ηνπο. Η αζζέλεηα είλαη πην ζπρλή ζε ππθλνύο νπσξώλεο εππαζώλ 
πνηθηιηώλ θαη ζε θπηώξηα. Ρο τρονικό διάζηημα ποσ μεζολαβεί από ηο 
ηέλος ηης πηώζης ηφν πεηάλφν μέτρι να αρτίζει η ζκλήρσνζη ηοσ 
πσρήνα, είναι καθοριζηικό για ηην αζθένεια. 
 

Νδηγίες: Ρην κρίζιμη περίοδο ηα δένδρα πρέπει να είναι προζηαηεσμένα. Να 
γίλεη ε πξώηε επέκβαζε ζηηο αξρέο ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ζρηζίκαηνο ηνπ θάιπθα  
θαη ε επόκελε, κεηά ηελ πηώζε ηνπ θάιπθα θαη πξηλ αξρίζεη ε ζθιήξπλζε 
ηνπ ππξήλα. Σε ηδηαίηεξα εππαζείο πνηθηιίεο  ρξεηάδνληαη επηπιένλ 
επεκβάζεηο, αλάινγα κε ηελ ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
 

Φση/κά 
προχόνηα: 

Θείνλ, {Μπνππηξηκέηη μόνο ζε ροδακινιά}, Μπνζθαιίλη+Ππξαθινζηξνκπίλ, 
{Πελθνλαδόι, μόνο ζε ροδακινιά}, Μπθινκπνπηαλίι, Τεκπνπθνλαδόι . 

 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ  Καηά ηνλ πξώην ςεθαζκό γηα ηελ κνλίιηα, λα πξνηηκάηαη ε 

ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο. 
 Επεηδή έρνπλ παξαηεξεζεί αλζεθηηθά ζηειέρε ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, θαιό είλαη λα 
εναλλάζζονηαι ζηε ζεηξά ησλ ςεθαζκώλ, γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο. 

Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

 Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr). 
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