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Σο παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο
θλεκτρονικά ςε ςυνεργαςία με τισ
ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τθ ΔΑΟΚ ερρϊν.
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Πλθροφορίεσ : τζλλα πφρογλου, Δθμιτρθσ υρόπουλοσ, Μαρία Ηλιάδου
ο

2 Σεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιήςεων για την αντιμετϊπιςη των ςημαντικότερων αςθενειϊν
των πυρηνόκαρπων.

Ροδακινιά - 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.
Από επιτόπιεσ παρατθριςεισ ςε οπωρϊνεσ πυρθνοκάρπων ςτο Ν.Καβάλασ ςτισ 07-03-2018 διαπιςτϊςαμε ότι οι
ροδακινιζσ βρίςκονται ςτο βλαςτικό ςτάδιο μεταξφ C και Ε1, ενϊ οι βερικοκιζσ βρίςκονται ςτο βλαςτικό ςτάδιο
μεταξφ D και E2, ςτάδια τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με τθν ποικιλία και τθν περιοχι.

Εικόνα 1&2 Βερικοκιζσ (Διμοσ Ορφανοφ)
Φαιά ήψη (Μονίλια), (Monilinia spp., Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola)
Πολφ ςθμαντικι αςκζνεια που προςβάλλει όλα ςχεδόν τα καλλιεργοφμενα πυρθνόκαρπα. Η αςκζνεια προκαλεί
μείωςθ τθσ παραγωγισ, αλλά και μεγάλθ εξαςκζνθςθ των δζντρων. Η προςβολι ξεκινάει από τα άνκθ, τα οποία
ξθραίνονται και νεκρϊνονται, τθ ςυνζχεια εξαπλϊνεται ςε φφλλα και κλαδίςκουσ προκαλϊντασ τθ ξιρανςι
τουσ. Η αςκζνεια ευνοείται από υγρό και βροχερό καιρό και μπορεί να μεταδοκεί μζςω του αζρα ςε μεγάλεσ
αποςτάςεισ.
Η μόλυνςθ ςτουσ καρποφσ ςυνικωσ γίνεται από πλθγζσ, αρχικά εμφανίηεται μια μικρι, κυκλικι κθλίδα, που
γριγορα επεκτείνεται και καλφπτει μεγάλο μζροσ του καρποφ ι ακόμα και ολόκλθρο τον καρπό. ε ςυνκικεσ
υψθλισ υγραςίασ οι καρποί ςαπίηουν και ςυνικωσ πζφτουν ςτο ζδαφοσ, ενϊ ςε ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ οι
καρποί ςυρρικνϊνονται, μουμιοποιοφνται και παραμζνουν ςυνικωσ πάνω ςτα δζντρα.
Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μονίλιασ ςυνίςτανται τρείσ ψεκαςμοί:
• ςτθ λευκι κορυφι
• ςτθν πλιρθ άνκιςθ
• ςτθν πτϊςθ των πετάλων
Επιπλζον ςυνιςτάται κλάδεμα και κάψιμο των προςβεβλθμζνων κλαδίςκων και κλάδων για να περιορίςουμε τα
μολφςματα.

Εικόνα 3: Μονίλια (Φαιά ςιψθ) ςε καρπό βερίκοκου
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
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