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ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ
1.ΜΤΓΑ ΜΔΟΓΔΙΟΤ
Γηαπηζηώζεηο: Σην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ νη ζπιιήςεηο είλαη κέηξηεο.
Σξόπνη
αο ζπκίδνπκε όηη νη πξνζβνιέο αξρίδνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο
πξνζηαζίαο:
σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ (ζπάζηκν ηνπ ρξώκαηνο).
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ ζπζηήλνληαη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί ή
ςεθαζκνί θάιπςεο. Οη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί ζηνρεύνπλ ζηελ κείσζε ηνπ
ελήιηθνπ πιεζπζκνύ. Δελ δεκηώλνπλ ηα σθέιηκα αξπαθηηθά θαη παξάζηηα.
Είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί εθόζνλ μεθηλνύλ λσξίο (15 κέξεο πξηλ ηελ
σξίκαλζε) θαη εθαξκόδνληαη ζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε έθηαζε
(ζπλεξγαζία παξαγσγώλ).
Οδεγίεο:

Φπη/θά
πξντόληα:

α) Γνισκαηηθνί ςεθαζκνί:
Σν δόισκα απνηειείηαη από λεξό, πδξνιπκέλε πξσηεΐλε 2% θαη έλα
θαηάιιειν εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν (Σπαινζξίλ).
Τν ςεθαζηηθό πγξό λα εθαξκόδεηαη ζπγθεληξσκέλν κε κνξθή ρνλδξώλ
ζηαγνληδίσλ (κπέθ ρσξίο βειόλα), ζε θιαδηά ρσξίο θαξπνύο. Σπληζηάηαη λα
ςεθάδεηαη θαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα βιάζηεζε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηήκαηνο
(ζάκλνη, θξάρηεο).
β) Φεθαζκνί θαιύςεσο:
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα : Bηνινγηθά ζθεπάζκαηα κε βάζε ηα ζπόξηα
ηνπ κύθεηα Beauveria bassiana κόλν ζηε καληαξηληά
{ Δειηακεζξίλ, Φνζκέη 30 εκέξεο πξηλ ηελ ζπγθνκηδή} .

2. ΗΦΔΙ ΚΑΡΠΧΝ
Α. ΗΦΔΙ ΚΑΡΠΧΝ ΑΠΟ ΦΤΣΟΦΘΟΡΑ (ΚΑΣΑΝΗ ΗΦΗ ΚΑΡΠΧΝ)
Οη κύθεηεο ηνπ γέλνπο Φπηόθζνξα, δνπλ ζην έδαθνο (ζηα πξώηα εθαηνζηά) θαη ηα ζπόξηά
ηνπο ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ εδάθνπο. Οη ζηαγόλεο ηεο βξνρήο
πέθηνληαο ζην έδαθνο εθηηλάζζνπλ κνιπζκέλν έδαθνο πάλσ ζηνπο θαξπνύο, ηδηαίηεξα ζε
εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πνδηέο ησλ δέλδξσλ .
πλζήθεο
Η κόιπλζε γίλεηαη ζηελ επηδεξκίδα ησλ θαξπώλ, αλεμάξηεηα από ηελ
κόιπλζεο:
ύπαξμε πιεγήο, ρξεηάδεηαη όκσο ζηαγόλα λεξνύ. Οη βξνρνπηώζεηο θαη
απμεκέλε πγξαζία επλννύλ πνιύ ηηο κνιύλζεηο. Μνιπζκέλνη θαξπνί πνπ δελ
εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα κπνξεί λα ζπγθνκηζζνύλ θαη ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη
αξγόηεξα ζηα θηβώηηα ζπζθεπαζίαο, κεηαδίδνληαο ηε ζήςε θαη ζηνπο πγηείο
θαξπνύο πνπ αθνπκπνύλ επάλσ ηνπο .
►

πκπηώκαηα: Καξπνί κε ζήςε εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηηο «πνδηέο» ησλ δέληξσλ. Αξρηθά
ζρεκαηίδεηαη κία θαζηαλή θειίδα κε αζαθή όξηα. Ο θινηόο ζηε ζέζε ηεο
θειίδαο παξακέλεη δεξκαηώδεο θαη έρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ηαγθίιαο.
Όηαλ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ πςειή ζρεηηθή πγξαζία, ε θειίδα θαιύπηεηαη
από ιεπθή εμάλζεζε (ην κπθήιην ηνπ κύθεηα).
Οδεγίεο :

Φπη/θά
πξντόληα:

εκείσζε:

Η αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη κόλν ζην ρσξάθη (ηα κπθεηνθηόλα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαζπιιεθηηθά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά γηα
κύθεηεο ηνπ γέλνπο Phytopthora), κε ηελ ιήςε θαιιηεξγεηηθώλ
κέηξσλ θαη ηελ πξνιεπηηθή εθαξκνγή κπθεηνθηόλσλ γηα ηελ
απνθπγή ησλ κνιύλζεσλ.
Τα ζπληζηώκελα κέηξα είλαη :
 Τπνζηύισζε ησλ ρακειώλ θιάδσλ, ώζηε νη θαξπνί λα κελ
βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζην έδαθνο πνπ απνηειεί εζηία
κόιπλζεο.
 Γηαηήξεζε ηεο ρακειήο απηνθπνύο βιάζηεζεο, όπνπ απηή δελ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Έηζη κεηώλεηαη ν θίλδπλνο λα
ιεξσζνύλ νη θαξπνί κε ρώκα.
 Σαθηηθή απνκάθξπλζε ησλ θαξπώλ πνπ έρνπλ πέζεη ζην
έδαθνο (ρακάδεο).
 Απνθπγή ζπγθνκηδήο ησλ θαξπώλ κεηά από πξόζθαηε βξνρή ή
δξνζηά.
 Να γίλεη ςεθαζκόο ησλ δέλδξσλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα
θαιπθζνύλ νη θαξπνί κε ην ςεθαζηηθό πγξό ζε ύςνο
ηνπιάρηζηνλ 1-1,5 κέηξν από ην έδαθνο. Να γίλεη θαιό ινύζηκν
θαη ςεθαζκόο θαη ησλ εζσηεξηθώλ ζεκείσλ ηεο θόκεο.
 Να πξνηηκεζνύλ εγθεθξηκέλα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα. Τα ραιθνύρα
έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
επάλσ ζηνπο θαξπνύο (κέρξη 4 κήλεο) θαη επηπιένλ ζπκβάινπλ ζηελ
πξνζηαζία από ήπηνπο παγεηνύο (εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε
παγνπνηεηηθώλ βαθηεξίσλ). Ελλνείηαη όηη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε
πξέπεη λα ςεθαζηεί νιόθιεξν ην δέλδξν.
 Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιια κπθεηνθηόλα εθηόο από ηα
ραιθνύρα, αιιά ν ςεθαζκόο λα επαλαιακβάλεηαη θάζε 2-3 εβδνκάδεο.
Με ηελ ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο, απηή ηελ επνρή, κπνξνύλ λα
αληηκεησπηζζνύλ θαη ε βαθηεξίσζε (πξνιεπηηθόο ςεθαζκόο), ε
θνξπθνμήξα θαη νη ιεηρήλεο (όπνπ ππάξρεη πξνζβνιή), εθ’ όζνλ ςεθαζηεί
νιόθιεξν ην δέλδξν.

Β. ΗΦΔΙ ΚΑΡΠΧΝ ΑΠΟ ΠΔΝΙΚΙΛΛΙΑ
πλζήθεο
κόιπλζεο:

Τα ζπόξηα ησλ Πεληθηιιίσλ κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα θαη θαηαθάζνληαη
πάλσ ζην έδαθνο, ζηα δέλδξα, ζηα κεραλήκαηα θαη ζην δάπεδν ησλ
ζπζθεπαζηεξίσλ. Τα ζπόξηα κπνξνύλ λα κείλνπλ δσληαλά θαη ηθαλά λα
κνιύλνπλ ηνπο θαξπνύο γηα έλα ρξόλν. Γηα λα γίλεη κόιπλζε από ην
ζπόξην ηνπ Πεληθίιιηνπ πξέπεη λα ππάξρεη πάλσ ζηνλ θαξπό
νπσζδήπνηε πιεγή από ηελ νπνία ζα δηεηζδύζεη. Οη ώξηκνη θαξπνί
είλαη πεξηζζόηεξν εππαζείο ζηηο κνιύλζεηο από ηνπο πξάζηλνπο. Υςειέο
ζεξκνθξαζίεο γύξσ ζηνπο 25o C θαη πγξαζία, επλννύλ ηελ γξήγνξε
αλάπηπμε ηνπ κύθεηα θαη ηελ ζήςε ησλ θαξπώλ. Σηα ςπγεία ε εμέιημε ηνπ
κύθεηα απιώο επηβξαδύλεηαη.
►

πκπηώκαηα:

Οη θαξπνί πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από Πεληθίιιηα, γξήγνξα γίλνληαη καιαθνί,
πδαξείο θαη κνπριηάδνπλ. Η κνύρια πνπ αλαπηύζζεηαη θαη είλαη ηα ζπόξηα
ηνπ κύθεηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, έρεη ρξώκα πξάζηλν ιαδί ή γαιάδην.

Οδεγίεο:

Γηα ηελ πξόιεςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα εκθαληζηνύλ
ζηνπο ηππνπνηεκέλνπο θαξπνύο, ζπληζηώληαη ηα παξαθάησ κέηξα:
Απνθπγή ζπγθνκηδήο θαξπώλ κεηά από πξόζθαηε βξνρή ή
δξνζηά.
Πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο ησλ θαξπώλ θαηά ηελ ζπγθνκηδή,
ζπζθεπαζία θαη εκπνξία. πληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθώλ
ςαιηδηώλ θαηά ηελ ζπγθνκηδή γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο
πιεγώλ ζηνπο θαξπνύο.
Απζηεξά κέηξα πγηεηλήο ζηα ζπζθεπαζηήξηα θαη ηνπο ρώξνπο
απνζήθεπζεο.
Απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ ζπζθεπαζίαο απνζήθεπζεο θαη
εμνπιηζκνύ.
Απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ κνιπζκέλσλ θαξπώλ
ηόζν ζηνλ νπσξώλα όζν θαη ζην ζπζθεπαζηήξην.
ηα ζπζθεπαζηήξηα, έγθαηξε εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ
κπθεηνθηόλσλ (θαξπνί πνπ πεξακέλνπλ πνιιέο κέξεο γηα λα
ζπζθεπαζηνύλ θαη ηδηαίηεξα αλ κείλνπλ ζηνλ ήιην ή ζε ςειέο
ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πςειά πνζνζηά
ζήςεσλ).

Φπη/θά
πξντόληα:

Ικαδαιίι, Πξνρινξάδ , Oξζνθαηλπιθαηλόιε (OPP).

Αθνξνύλ
ζπζθεπαζηήξηα

Τα πεληθίιιηα πνπ πξνθαινύλ κεηαζπιιεθηηθέο ζήςεηο ζηνπο θαξπνύο ησλ
εζπεξηδνεηδώλ, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα κεηά
από ζπλερή ρξήζε.
Γηα ηελ απνθπγή ή ηελ θαζπζηέξεζε εκθάληζεο αλζεθηηθώλ ζηειερώλ από
ηνπο παξαπάλσ κύθεηεο ζπληζηάηαη:
1. Οη εκβαπηηζκέλνη θαξπνί πνπ απνξξίπηνληαη λα κελ
παξακέλνπλ ζην ρώξν ηνπ ζπζθεπαζηεξίνπ.
2. Απνθπγή ζπλερνύο εθαξκνγήο ηνπ ίδηνπ κπθεηνθηόλνπ ή
κπθεηνθηόλνπ κε ηνλ ίδην ηξόπν δξάζεο(Ικαδαιίι,
Πξνρινξάδ).
3. Η ρξεζηκνπνηνύκελε δόζε λα είλαη ε ζπληζηώκελε από ηνλ
παξαζθεπαζηή θαη πνηέ κεγαιύηεξε.

2. ΚΑΠΝΙΑ
Η θαπληά νθείιεηαη ζε κύθεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε κειηηώδε εθθξίκαηα δηαθόξσλ εληόκσλ
(Κεξνπιάζηεο, Λεθάλην, Αιεπξώδεο, Αθίδεο θιπ) θαη επνκέλσο ε έγθαηξε θαη επηκειεκέλε
θαηαπνιέκεζή ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία από ηελ θαπληά.
Οδεγίεο:
ΠΡΟΟΥΗ:

O ςεθαζκόο κε ραιθνύρν ζθεύαζκα, βνεζά ζην θαζάξηζκα ησλ δέλδξσλ από
ηελ θαπληά.
Οη ςεθαζκνί θνληά ζηελ ζπγθνκηδή εκπεξηέρνπλ θηλδύλνπο γηα
ηνλ θαηαλαισηή (αλεύξεζε ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ ζηνπο θαξπνύο) θαη γη’ απηό όηαλ γίλνληαη πξέπεη λα
ηεξνύληαη ΑΤΣΗΡΑ νη δνζνινγίεο θαη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ
εηηθέηα θάζε θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο ρξνληθά όξηα
αζθαιείαο κεηαμύ ηειεπηαίνπ ςεθαζκνύ θαη ζπγθνκηδήο. ►

ΗΜΔΙΧΔΙ:

1.Οη θπηνξξπζκηζηηθέο νπζίεο (γηβεξηιιηληθό νμύ) έρνπλ έκκεζε
δξάζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεηαζπιιεθηηθώλ ζήςεσλ ησλ
εζπεξηδνεηδώλ επεηδή απμάλνπλ
ηελ αληνρή ηνπ θινηνύ ησλ
θαξπώλ ζηηο κεραληθέο βιάβεο, θαζπζηεξνύλ ηελ σξίκαλζε ησλ
θαξπώλ θαη ηελ λέθξσζε ησλ ηζηώλ ηνπ θάιπθα.
2.Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
3. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Η. ΦΟΤΚΑΡΗ

πνπ

