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Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκων : 

 - βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών 
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 

 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ 

 
Πιεξνθνξίεο : Φσηνπνύινπ Αλλέηα                                                                ΑΜΤΓΓΑΛΙΑ  Ν

ν
 5  - 6 /11/2014 

 

ΑΜΤΓΔΑΛΙΑ 
 

ΑΝΘΟΝΟΜΟ (Αnthonomus amygdali) 

 

 
 

   Ο αλζνλόκνο ηεο ακπγδαιηάο έρεη κήθνο 3-4mm θαη ρξώκα  ζθνύξν θαζηαλό. Έρεη κία γελεά ην έηνο  είλαη 

δξαζηήξην ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Σν θαινθαίξη ηα ελήιηθα άηνκα βξίζθνληαη  ζε πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο 

πάλσ ή θνληά ζηα δέλδξα (θάησ από μεξνύο θινηνύο, ζε ξσγκέο ηνπ θινηνύ, κέζα ζην έδαθνο θαη αιινύ). 

  Σα  ελήιηθα δξαζηεξηνπνηνύληαη από ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ θαη αθνύ ηξαθνύλ γηα δπν εβδνκάδεο ζε βάξνο ησλ 

νθζαικώλ, αξρίδνπλ λα σνηνθνύλ από ηνλ Γεθέκβξην έσο ηέινο Φεβξνπαξίνπ, αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο. Σν ζειπθό 

ελαπνζέηεη ζε θάζε νθζαικό έλα απγό θαη νη πξνζβεβιεκέλνη νθζαικνί μεξαίλνληαη θαη πέθηνπλ ρσξίο λα 

αλνίμνπλ. 

  ςζηάζειρ: ε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη έλδεημε όηη ην θζηλόπσξν ν ελήιηθνο πιεζπζκόο ηνπ εληόκνπ  πάλσ ζηα 

δέλδξα είλαη ππθλόο,  ζπλίζηαηαη έλαο ςεθαζκόο ηνλ Ννέκβξην πξηλ πέζνπλ ηα θύιια θαη επαλάιεςε κεηά ηελ 

πηώζε (ησλ ¾ ησλ θύιισλ) κέρξη θαη ηνλ Ιαλνπάξην κήλα, κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

 

ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia laxa) 

 

  Δίλαη ε ζνβαξόηεξε αζζέλεηα ηεο ακπγδαιηάο. Καηά ηε θεηηλή ρξνληά ππήξμε έληνλε πξνζβνιή από ηελ αζζέλεηα 

ζην  λνκό Μαγλεζίαο  (ζηηο πεξηνρέο  Νέα Αγρίαιν θαη Καλάιηα), θαζώο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ησλ λνκώλ 

Λάξηζαο θαη Φζηώηηδαο, όπνπ θαιιηεξγείηαη ε ακπγδαιηά.  

  ςζηάζειρ: 1) Κιάδεπκα θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδίζθσλ, θιάδσλ, θαη θαξπώλ 

(κνύκηεο) ησλ  δέλδξσλ.  2) ςεθαζκόο κε βνξδηγάιεην πνιηό κε ηελ πηώζε ησλ 3/4 ησλ θύιισλ θαη επαλάιεςε  

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρεηκεξίαο λάξθεο. 

 

ΚΟΡΤΝΕΟ (Coryneum beijerinckii)  

 

  Η πξνζβνιή από ην θνξύλεν επλνείηαη από ηηο πνιιέο βξνρέο ηνπ θζηλνπώξνπ θαη ηνπ ρεηκώλα, όπνηε 

ζπλερίδνληαη νη πξνζβνιέο ησλ λεαξώλ βιαζηώλ ηδηαίηεξα (πξνθαιεί  έιθε ζηνπο βιαζηνύο θαη θιάδνπο).  

ςζηάζειρ: 1) Να γίλνπλ ςεθαζκνί κε βνξδηγάιεην πνιηό κε ηελ πηώζε ησλ 3/4 ησλ θύιισλ  θαη επαλάιεςε κε 

ηα ίδηα θάξκαθα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρεηκεξίαο λάξθεο (ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε δηόγθσζεο ησλ νθζαικώλ).  

2. πιινγή θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ  θιαδίζθσλ ηεο ακπγδαιηάο ην θαινθαίξη ή ην θζηλόπσξν. 

 Η θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ κνλίιηα.                 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΛΤΣΙΓΜΩΗ  (Polystigma ochraceum) 

 

 
   

 Καηά ηη θεηινή σπονιά  ςπήπξε ένηονη πποζβολή από ηην αζθένεια ζε αμςγδαλεώνερ ηος νομού  Μαγνηζίαρ 

(πεπιοσέρ Νέα Αγσίαλο  και Κανάλια), καθώρ και ζε οπιζμένερ πεπιοσέρ ηων νομών Λάπιζαρ και Φθιώηιδαρ. 

 ςζηάζειρ: 1) Φεθαζκό ησλ δέλδξσλ κε βνξδηγάιεην πνιηό πξηλ ηελ πηώζε ησλ θύιισλ. 2) Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ή 

ηελ εμάιεηςε ησλ κνιπζκάησλ, ζπληζηάηαη επίζεο ςεθαζκόο ησλ πεζκέλσλ ζην έδαθνο  κνιπζκέλσλ θύιισλ κε 

νπξία 10-12%ν θαη ελζσκάησζε απηώλ (πνιύ βαζύ παξάρσκα) θαηά ηνλ ρεηκώλα  κε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ  

Να ηηπούνηαι αςζηηπά : 

1) Οη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ 

2) Σν ηειεπηαίν επηηξεπόκελν ρξνληθό όξην ςεθαζκνύ πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα θάζε ζθεπάζκαηνο. 

3)Η ζπλδπαζηηθόηεηα. 

 

Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«www.minagric.gr» 

 

 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο  α.α. 

 

 

Γεκ. Λύθαο 

 


