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    Πλθροφορίεσ : τζλλα πφρογλου, Δθμιτρθσ υρόπουλοσ, Μαρία  Ηλιάδου 
 
 

                1ο Σεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων αςκενειϊν των 
πυρθνόκαρπων. 

Ροδακινιά – Νεκταρινιά - Βερικοκιά 

Σο παρόν Δελτίο απευκφνεται ςτουσ καλλιεργθτζσ πυρθνόκαρπων με ςκοπό τθν ενθμζρωςι τουσ για τισ 
ζγκαιρεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ και χθμικζσ παρεμβάςεισ, για τθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν μυκθτολογικϊν 
αςκενειϊν. 

Γενικζς καλλιεργητικζς αρχζς για το κλάδεμα: 

α) Σο κλάδεμα να γίνεται όταν ο καιρόσ είναι ξθρόσ. Αυξθμζνθ υγραςία ευνοεί τθν ανάπτυξθ μυκθτολογικϊν 
προςβολϊν. 

β) Σα εργαλεία κλαδζματοσ κα πρζπει να απολυμαίνονται. 

γ) Επάλειψθ των μεγάλων τομϊν κλαδζματοσ με κατάλλθλο υλικό (πάςτα). 

δ) Αφαίρεςθ των αποξθραμζνων κλαδίςκων, των μουμιοποιθμζνων καρπϊν και των κλάδων που φζρουν 
ζλκθ, απομάκρυνςθ και καταςτροφι αυτϊν. Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των ελκϊν ςτουσ βραχίονεσ των 
δζντρων.  

 

ΑΘΕΝΕΙΕ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 

Εξώασκος,  (Taphrina deformans) 

Ο εξϊαςκοσ, γνωςτόσ και ωσ καροφλιαςμα των φφλλων» προςβάλλει κυρίωσ τα φφλλα και δευτερευόντωσ 
τουσ νεαροφσ βλαςτοφσ και καρποφσ. Σα προςβεβλθμζνα φφλλα λόγω υπερπλαςίασ και υπερτροφίασ, 
παρουςιάηουν τοπικι ι ολικι πάχυνςθ του ελάςματοσ, κατςάρωμα και τελικϊσ ζντονθ παραμόρφωςθ. 
Αρχικά παίρνουν κόκκινο χρϊμα και αργότερα κιτρινότεφρο με βελοφδινθ όψθ. Σελικά τα φφλλα γίνονται 
καςτανά, μαραίνονται, ξθραίνονται και πζφτουν προκαλϊντασ πλιρθ φυλλόπτωςθ του δζντρου. τουσ 
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Σο παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

θλεκτρονικά ςε ςυνεργαςία με τισ  

ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τθ ΔΑΟΚ ερρϊν. 
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καρποφσ εμφανίηονται τοπικζσ κιτρινοπράςινεσ διογκϊςεισ και πρόωρθ πτϊςθ. Οι νεαροί βλαςτοί 
παρουςιάηουν ζντονεσ διογκϊςεισ, χλϊρωςθ και ρόδακεσ. Ο μφκθτασ δεν ευνοείται ςε κερμοκραςίεσ 
χαμθλότερεσ από 7ο C, ενϊ μολφνςεισ παρατθροφνται ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ 10ο και 20ο C και υψθλϊν 
ποςοςτϊν ςχετικισ υγραςίασ.  

                                          

 

Εικόνεσ 1 & 2 : Προςβεβλθμζνα φφλλα ροδακινιάσ από τον μφκθτα Taphrina deformans. 
                           Πθγι: http://www.ellinikigeorgia.gr , http://www.agro-help.gr 

 

Σο πακογόνο διαχειμάηει με τα βλαςτοςπόρια ςτουσ οφκαλμοφσ ι ςε πτυχϊςεισ του φλοιοφ των 
κλάδων και του κορμοφ. Νωρίσ τθν άνοιξθ με υγρό και βροχερό καιρό τα βλαςτοςπόρια 
μεταφζρονται και μολφνουν τισ τρυφερζσ επιφάνειεσ.  
Η καταπολζμθςθ του εξϊαςκου βαςίηεται ςτθν καταςτροφι των ςπορίων του μφκθτα κατά τθν 
περίοδο τθσ διαχείμαςισ του , πριν τθ μόλυνςθ τθσ νζασ βλάςτθςθσ των δζνδρων.   
Η αςκζνεια του εξϊαςκου  αντιμετωπίηεται προλθπτικά με ζνα ψεκαςμό κατά τθν διάρκεια του 
λικαργου των δζντρων (φκινόπωρο μζχρι φοφςκωμα οφκαλμϊν). Ο ψεκαςμόσ πρζπει να είναι 
επιμελθμζνοσ, ςε κερμοκραςίεσ μεγαλφτερεσ των 10ο C και να γίνει τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 
μετά το κλάδεμα των δζνδρων και μζχρι το φοφςκωμα των ματιϊν.  
ε περίπτωςθ εξαςκζνθςθσ του δζντρου λόγω ςοβαρισ προςβολισ ςυνιςτάται θ ενίςχυςι του με 
αηωτοφχο λίπαςμα, με περιοδικζσ αρδεφςεισ και θ αραίωςθ των καρπϊν. 
υνιςτϊμενα χθμικά ςκευάςματα: βορδιγάλειοσ πολτόσ ι οξυχλωριοφχοσ χαλκόσ ι υδροξείδιο του 
χαλκοφ ι οξείδιο του χαλκοφ. Ακόμθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα thiram, ziram, captan, 
dodine. 
Μετά τθν είςοδο του πακογόνου ςτουσ ιςτοφσ είναι αδφνατθ θ καταπολζμθςθ τθσ αςκζνειασ. 

Κορφνεο, (Stigmina carpophilla) 

Η αςκζνεια προςβάλλει τα φφλλα τουσ καρποφσ τουσ βλαςτοφσ και λιγότερο τουσ οφκαλμοφσ και 
τα άνκθ. Ο μφκθτασ εγκακίςτανται ςτουσ επιφανειακοφσ ιςτοφσ των οργάνων και προκαλεί 
νεκρωτικζσ κθλιδϊςεισ, μικρά ζλκθ ςτουσ βλαςτοφσ και νεκρϊςεισ οφκαλμϊν. Σα πιο 
χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα εμφανίηονται ςτο ζλαςμα των τρυφερϊν φφλλων και ςτθν επιφάνεια 
των νεαρϊν καρπϊν. τθν πάνω πλευρά των φφλλων εμφανίηονται ςυνικωσ κυκλικζσ, 
ερυκροκάςτανεσ, κθλίδεσ που βακμιαία γίνονται καςτανζσ και ξθραίνονται. Οι αποξθραμζνοι ιςτοί 
πζφτουν, οπότε ςχθματίηονται πολλζσ οπζσ ςτα φφλλα ςυνικωσ με ερυκροεϊδζσ δακτυλίδι γνωςτζσ 
ωσ «τρφπεσ από ςκάγια». Αποτζλεςμα τθσ ζντονθσ προςβολισ είναι θ φυλλόπτωςθ. τουσ 
μολυςμζνουσ βλαςτοφσ ςχθματίηονται μικρζσ κοκκινωπζσ ελλειψοειδείσ κθλίδεσ που ςτθν ςυνζχεια 
εξελίςςονται ςε μικρά ζλκθ. Σα ζλκθ ςυχνά εκκρίνουν κόμθ και εάν περιβάλλουν τουσ κλαδίςκουσ 
το πάνω μζροσ τουσ ξθραίνεται. Σζλοσ οι οφκαλμοί  μαυρίηουν και νεκρϊνονται. 
 
Για τθν καταπολζμθςθ τθσ αςκζνειασ ςυνίςταται το ακόλουκο πρόγραμμα ψεκαςμϊν: 
• Σο φκινόπωρο και κατά τθν πτϊςθ των φφλλων, 
• κατά τθν περίοδο τθσ χειμερίασ νάρκθσ και λίγο πριν τθν ζναρξθ διόγκωςθσ των οφκαλμϊν, 
• τθν άνοιξθ κατά τθν πτϊςθ των πετάλων,  
•  20 θμζρεσ από τον τελευταίο ψεκαςμό. 



υνιςτϊμενα χθμικά ςκευάςματα: βορδιγάλειοσ πολτόσ ι οξυχλωριοφχοσ χαλκόσ ι υδροξείδιο του 
χαλκοφ. Ακόμθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα captan, thiram, ziram.  
Επιπλζον ςυνιςτάται θ αφαίρεςθ και το κάψιμο των προςβεβλθμζνων κλαδίςκων.  
      

                              
 

Εικόνεσ 3 & 4. Χαρακτθριςτικι προςβολι από τον μφκθτα Stigmina carpophilla 
                          Πθγι: http://www. Agronews.gr 

Η εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να γίνεται από κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων 
Ο.Χ.Γ.Φ. 
 
Να εφαρμόηονται οι οδθγίεσ χριςθσ με ζμφαςθ ςτθ δοςολογία, ςυνδυαςτικότθτα και τθν τιρθςθ 
μζτρων προςταςίασ του ψεκαςτι.  
 
Οι καλλιεργθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα 
ανά καλλιζργεια και πακογόνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπ.Α.Α.Σ.  
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx 
 
το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 

www.minagric.gr  
         
         
                                                                             Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 

        
 
 
 
 
                                                                                                                                               Μαρία Ηλιάδου  
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