
 

 

 

 
Πλθροφορίεσ: Α. Μπαλωμζνου                              4 /6-2-17 
  
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ –ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΤΔΩΝΙΑ) 
1. Βακτθριακό κάψιμο  
Οδθγίεσ: Για τθν αντιμετώπιςθ του βακτθρίου ςυςτινονται τα παρακάτω  μζτρα:  

 Αυςτθρό κλάδεμα των προςβεβλθμζνων δζνδρων με αφαίρεςθ 
όλων των προςβεβλθμζνων τμθμάτων  μαηί με  αρκετό τμιμα 
υγιοφσ ιςτοφ 20-30 εκ. για τθν απομάκρυνςθ του μολφςματοσ. Σα 
προςβεβλθμζνα τμιματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά κα 
ζχουμε διαςπορά του βακτθρίου.          

 Ξερίηωμα και κάψιμο όλων των ζντονα προςβεβλθμζνων δζνδρων 
(προςβολι του κορμοφ ι των βραχιόνων ςε απόςταςθ μικρότερθ 
από 50 εκατ. από τον κορμό). 

 Κατά το κλάδεμα ι κακαριςμό των δζνδρων, τα εργαλεία να 
απολυμαίνονται ςυνεχϊσ με εμβάπτιςθ ςε κακαρό οινόπνευμα ι 
διάλυμα φορμόλθσ 5% ι διάλυμα χλωρίνθσ. 

 Αποφυγι λιψθσ εμβολίων από μολυςμζνουσ οπωρϊνεσ. 
 Ψεκαςμόσ πριν τθ διακοπι του λικαργου με πυκνό χαλκοφχο 

διάλυμα κατά προτίμθςθ Βορδιγάλειο πολτό 3,5%(δθλαδι 3,5-3,5-
100/ χαλκόσ-αςβζςτθσ- νερό), 

 ι ςτο φοφςκωμα των οφκαλμϊν επζμβαςθ με: χαλκοφχο ςκεφαςμα ι 
Φοσετύλ–Αλ. 

τουσ οπωρϊνεσ μθλοειδϊν που πζρςι υπιρχαν προςβολζσ, θ ανωτζρω 
επζμβαςθ είναι επιβεβλθμζνθ.  
 

 
2.Φουηικλάδιο – Εξζλκωςθ  
Οδθγίεσ:  Κλάδεμα και καταςτροφι με φωτιά όλων των προςβεβλθμζνων 

κλάδων. Η εργαςία του κλαδζματοσ να  γίνεται με ξθρό καιρό 
(είναι καλό για όλουσ τουσ μφκθτεσ που προςβάλουν τα 
μθλοειδι). 

 Κατάλλθλθ διαμόρφωςθ τθσ κόμθσ με το κλάδεμα ϊςτε να 
διευκολφνεται ο καλόσ αεριςμόσ και να μειϊνεται θ υγραςία.                                                            

 
 Διατιρθςθ των δζνδρων ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ (ιδιαίτερα 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξζλκωςθσ).  
 Ιςορροπθμζνθ λίπανςθ ιδιαίτερα ςε άηωτο και κάλιο.        ► 

                                                                                                                                                                                                 



 
3.  Κόκκινοσ Σετράνυχοσ 
Οδθγίεσ: 
 
 
 
 
 

Η επζμβαςθ είναι απαραίτθτθ ςε δζνδρα που υπάρχουν  περιςςότερα 
από 1000 χειμερινά αυγά τετρανφχου ανά μζτρο καρποφόρου ξφλου. Ο 
ψεκαςμόσ για να είναι αποτελεςματικόσ, απαιτείται καλι διαβροχι των 
δζνδρων, επειδι τα αυγά του κόκκινου τετρανφχου εναποτίκενται ςε 
προφυλαγμζνεσ κζςεισ ςτα κλαδιά των δζνδρων, προσ τθ νότια κυρίωσ 
πλευρά . 
 

Φυτ/τικά 
προϊόντα: 

Κλοφεντεζίν (δρα ςτα χειμερινά αυγά), παραφινζλαια ι ςυνδυαςμόσ των 
δυο. 

θμείωςθ: 
 

Με τα παραφινζλαια αντιμετωπίηονται, οι διαχειμάηουςεσ μορφζσ 
κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανφχων και τα διαχειμάηοντα 
ζντομα. Απαιτείται καλό λοφςιμο τθσ κόμθσ και τθσ βάςθσ του κορμοφ. 
 

 
4. Ψφλλα Αχλαδιάσ 
Πρωτεφοντα ρόλο ςτθ ςωςτι αντιμετώπιςθ του εντόμου ζχει θ αποτελεςματικι 
καταπολζμθςθ των πλθκυςμϊν τθσ διαχειμάηουςασ γενιάσ.  
Οδθγίεσ:  
 
 
 
 
Φυτ/τικά 
προϊόντα: 

τουσ οπωρϊνεσ που πζρςι υπιρξαν προςβολζσ από το ζντομο, να 
γίνει ψεκαςμόσ ωσ εξισ: 
1. Άμεςα με χριςθ πυρεκρινϊν εναντίον του ενιλικου πλθκυςμοφ 

ι χριςθ καολίνη που αποτρζπει τθν εναπόκεςθ των αυγϊν των 
κθλυκϊν. 

ι 
2. Λίγο αργότερα - και οπωςδιποτε πριν το φοφςκωμα των 

ματιϊν βλαςτικό ςτάδιο Γ - χρθςιμοποιϊντασ κερινό πολτό ςε 
ςυνδυαςμό με πυρεκρίνεσ, με ςκοπό και τον περιοριςμό των 
αυγϊν που εναποκζτουν τα ακμαία που διαχείμαςαν. 
Η επζμβαςθ για να είναι αποτελεςματικι, πρζπει να γίνει 
οπωςδιποτε μζρα θλιόλουςτθ και ηεςτι,  προκειμζνου τα 
ενιλικα να βρίςκονται πάνω ςτα δζνδρα και εφ’ όςον θ μζγιςτθ 
κερμοκραςία για 2-3 θμζρεσ ξεπερνά τουσ 10 oC.  

θμειϊςεισ: Να διαβάηετε και να εφαρμόηετε πιςτά τισ οδθγίεσ χριςθσ που 
αναγράφονται ςτθν ετικζτα των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων. 
  Όλα τα δελτία μασ βρίςκονται ςτο διαδίκτυοwww.minagric.gr). 
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