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Πιεξνθνξίεο: Α. Μπαισκέλνπ                              4 /9-2-15 
  
ΜΗΛΟΔΙΓΗ 
1. Βαθηεξηαθό θάςηκν  
Οδεγίεο: Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ βαθηεξίνπ ζπζηήλνληαη ηα παξαθάησ  

κέηξα:  
 Απζηεξό θιάδεκα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ δέλδξσλ κε 

αθαίξεζε όισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ  καδί κε  
αξθεηό ηκήκα πγηνύο ηζηνύ 20-30 εθ. γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ κνιύζκαηνο. Σα πξνζβεβιεκέλα 
ηκήκαηα λα θαίγνληαη, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα έρνπκε 
δηαζπνξά ηνπ βαθηεξίνπ.          

 Ξεξίδσκα θαη θάςηκν όισλ ησλ έληνλα πξνζβεβιεκέλσλ 
δέλδξσλ (πξνζβνιή ηνπ θνξκνύ ή ησλ βξαρηόλσλ ζε 
απόζηαζε κηθξόηεξε από 50 εθαη. από ηνλ θνξκό). 

 Καηά ην θιάδεκα ή θαζαξηζκό ησλ δέλδξσλ, ηα εξγαιεία 
λα απνιπκαίλνληαη ζπλερώο κε εκβάπηηζε ζε θαζαξό 
νηλόπλεπκα ή δηάιπκα θνξκόιεο 5% ή δηάιπκα 
ρισξίλεο. 

 Απνθπγή ιήςεο εκβνιίσλ από κνιπζκέλνπο νπσξώλεο. 
 Φεθαζκόο πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ ιήζαξγνπ κε ππθλό 

ραιθνύρν δηάιπκα θαηά πξνηίκεζε Βνξδηγάιεην πνιηό 
3,5%(δειαδή 3,5-3,5-100/ ραιθόο-αζβέζηεο- λεξό), 

 ή ζην θνύζθσκα ησλ νθζαικώλ επέκβαζε κε Φνζεηύι–
Αι. 

ηνπο νπσξώλεο αριαδηάο πνπ πέξζη ππήξραλ πξνζβνιέο, ε 
αλσηέξσ επέκβαζε είλαη επηβεβιεκέλε.  
 

 
2.Φνπδηθιάδην – Δμέιθσζε  
Οδεγίεο:  Κιάδεκα θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά όισλ ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ. Η εξγαζία ηνπ θιαδέκαηνο 
λα  γίλεηαη κε μεξό θαηξό (είλαη θαιό γηα όινπο ηνπο 
κύθεηεο πνπ πξνζβάινπλ ηα κεινεηδή). 

 Καηάιιειε δηακόξθσζε ηεο θόκεο κε ην θιάδεκα ώζηε 
λα δηεπθνιύλεηαη ν θαιόο αεξηζκόο θαη λα κεηώλεηαη ε 
πγξαζία.                                             ► 

 



 
 Γηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε 

(ηδηαίηεξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμέιθσζεο).  
 Ιζνξξνπεκέλε ιίπαλζε ηδηαίηεξα ζε άδσην θαη θάιην.                                                                                                                                                                                                         

 
3.  Κόθθηλνο Σεηξάλπρνο 
Οδεγίεο: 
 
 
 
 
 

Η επέκβαζε είλαη απαξαίηεηε ζε δέλδξα πνπ ππάξρνπλ  
πεξηζζόηεξα από 1000 ρεηκεξηλά απγά ηεηξαλύρνπ αλά κέηξν 
θαξπνθόξνπ μύινπ. Ο ςεθαζκόο γηα λα είλαη 
απνηειεζκαηηθόο, απαηηείηαη θαιή δηαβξνρή ησλ δέλδξσλ, 
επεηδή ηα απγά ηνπ θόθθηλνπ ηεηξαλύρνπ ελαπνηίζεληαη ζε 
πξνθπιαγκέλεο ζέζεηο ζηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ, πξνο ηε 
λόηηα θπξίσο πιεπξά . 
Να ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαθηλέιαηα, νξπθηέιαηα . 

εκείσζε: 
 

Με ηνλ ςεθαζκό απηόλ αληηκεησπίδνληαη, νη δηαρεηκάδνπζεο κνξθέο 
θνθθνεηδώλ, αθίδσλ, ηα απγά ησλ ηεηξαλύρσλ θαη ηα δηαρεηκάδνληα 
έληνκα.  
Εηδηθά γηα ηελ Αηκαηόςεηξα, όπνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, ρξεηάδεηαη 
θαιό ινύζηκν  ηεο θόκεο θαη θπξίσο ησλ βιαζηώλ θαη ηεο βάζεο ηνπ 
θνξκνύ. 

 
4. Φύιια Αριαδηάο 
Πξσηεύνληα ξόιν ζηε ζσζηή αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ έρεη ε απνηειεζκαηηθή 
θαηαπνιέκεζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο δηαρεηκάδνπζαο γεληάο.  
Οδεγίεο:  
 
 
 
 
Φπη/ηηθά 
πξντόληα: 

ηνπο νπσξώλεο πνπ πέξζη ππήξμαλ πξνζβνιέο από ην 
έληνκν, λα γίλεη ςεθαζκόο σο εμήο: 
1. Άκεζα κε ρξήζε ππξεζξηλώλ ελαληίνλ ηνπ ελήιηθνπ 

πιεζπζκνύ ή ρξήζε θανιίλε πνπ απνηξέπεη ηελ 
ελαπόζεζε ησλ απγώλ ησλ ζειπθώλ. 

ή 
2. Λίγν αξγόηεξα - θαη νπσζδήπνηε πξηλ ην θνύζθσκα 

ησλ καηηώλ βιαζηηθό ζηάδην Γ - ρξεζηκνπνηώληαο 
ζεξηλό πνιηό ζε ζπλδπαζκό κε ππξεζξίλεο, κε ζθνπό 
θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απγώλ πνπ ελαπνζέηνπλ ηα 
αθκαία πνπ δηαρείκαζαλ. 
Η επέκβαζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα γίλεη 
νπσζδήπνηε κέξα ειηόινπζηε θαη δεζηή,  πξνθεηκέλνπ ηα 
ελήιηθα λα βξίζθνληαη πάλσ ζηα δέλδξα θαη εθ’ όζνλ ε 
κέγηζηε ζεξκνθξαζία γηα 2-3 εκέξεο μεπεξλά ηνπο 10 oC.  

εκεηώζεηο: Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ. 
  Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπνwww.minagric.gr). 
 

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
Σ.  ΣΟΛΗ 

 


