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Η αλόγιζηε σπήζε θςηοθαπμάκυν : 

 - βλάπηει ηεν ςγεία ηυν καηαναλυηών 
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 

 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγυγήρ 

 

 

Πιεξνθνξίεο: Γξ Θ. Μόζρνο,   Msc Ι. Παππά  ΜΗΛΟΔΙΓΗ   Νν 1 / 20.02.2013 

 

 

 

 

 

Μ Η Λ Ι Α ─ Α Χ Λ Α Δ Ι Α 
 

Χειμερινές επεμβάζεις 
 

Γενικά: Οη επεκβάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιεζάξγνπ απνζθνπνύλ ζηε κείσζε ησλ 

αξρηθώλ πιεζπζκώλ ησλ ερζξώλ (έληνκα, αθάξεα), θαζώο θαη ζηε κείσζε ησλ αξρηθώλ 

κνιπζκάησλ κπθεηνινγηθώλ θαη βαθηεξηνινγηθώλ αζζελεηώλ. Απηέο νη πξώηκεο επεκβάζεηο 

ζεσξνύληαη σο απαξαίηεηεο, δηόηη θαζηζηνύλ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θπηνπαξαζίησλ θαηά 

ηελ επεξρόκελε βιαζηηθή πεξίνδν, πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή. 

 

Α) ΔΥΘΡΟΙ 
Η θαηαπνιέκεζε ησλ εληόκσλ θαη ησλ αθάξεσλ πνπ δηαρεηκάδνπλ, όπσο τύλλερ, 

κοκκοειδή, αθίδερ, ηεηπάνςσοι, βαζίδεηαη ζε ςεθαζκνύο κε νξπθηέιαηα, θαζώο θαη ζε 

ζπλδπαζκνύο απηώλ κε ζπλζεηηθά ππξεζξνεηδή ή νξγαλνθσζθνξνύρα εληνκνθηόλα. 

Οη ρεηκεξηλνί ςεθαζκνί ζπληζηώληαη κόλν ζε νπσξώλεο, πνπ ηελ πξνεγνύκελε 

ρξνληά παξνπζίαζαλ πξόβιεκα από ηνπο παξαπάλσ ερζξνύο. 

 

Ψύλλα ηης αχλαδιάς 
 

 Απνηειεί ζεκαληηθό ερζξό θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο 

ηεο αριαδηάο. Σν έληνκν δηαρεηκάδεη σο αθκαίν κέζα ζηνπο νπσξώλεο θαη θπξίσο πάλσ ζηα 

δέλδξα. πλερόκελεο κέξεο κε ειηνθάλεηα θαη ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο από 10
o
 C, επλννύλ 

ηελ εκθάληζε θαη δξαζηεξηόηεηα (σνηνθία) ησλ αθκαίσλ ηνπ εληόκνπ. Η εκπεηξία έρεη 

δείμεη, όηη νη πξώηεο σνηνθίεο ζηε βάζε ησλ αλζνθόξσλ νθζαικώλ, παξαηεξνύληαη ήδε από 

ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 

ε νπσξώλεο κε πξνζβνιή από ην έληνκν ηελ πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, 

παξαηεξήζεθαλ σνηνθίεο, θαζώο θαη έληνλε δξαζηεξηόηεηα αθκαίσλ. Σελ πεξίνδν απηή, 

ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα ειέγρνπλ δεηγκαηνιεπηηθά θαη κε ηε βνήζεηα 

κεγεζπληηθνύ θαθνύ ηε βάζε αλζνθόξσλ νθζαικώλ γηα ηελ ύπαξμε σώλ ηνπ εληόκνπ. Όηαλ 

δηαπηζηώλνληαη σνηνθίεο, ζπζηήλεηαη ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ 
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θαιιηέξγεηα νξπθηέιαην ή ππξεζξνεηδέο εληνκνθηόλν ή έλα ζπλδπαζκό ππξεζξνεηδνύο κε 

νξπθηέιαην. 

Σα ππξεζξνεηδή έρνπλ αθκαηνθηόλν δξάζε, ελώ ηα νξπθηέιαηα πξνζθέξνπλ 

επηπιένλ: 1) σνθηόλν δξάζε, 2) απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εληνκνθηόλσλ θαη 

3) πξνθαινύλ θαζπζηέξεζε ηεο ελαπόζεζεο ησλ σώλ, κέρξη ην βιαζηηθό ζηάδην ηεο 

πξάζηλεο θνξπθήο. Η θαζπζηέξεζε απηή θάλεη ηνπο κεηέπεηηα ςεθαζκνύο ελαληίνλ ηνπ 

εληόκνπ απνηειεζκαηηθόηεξνπο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ε εθαξκνγή ησλ σειμεπινών 

οπςκηελαίυν πξέπεη λα γίλεηαη κόλν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιήζαξγνπ ησλ δέλδξσλ θαη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηνπ θνπζθώκαηνο ησλ νθζαικώλ. 

Ο ςεθαζκόο πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ επηθξαηεί ειηνθάλεηα, θαηά ηηο πην ζεξκέο ώξεο 

ηεο εκέξαο θαη εθόζνλ νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο δελ πέθηνπλ θάησ από ην κεδέλ θαη νη 

κέγηζηεο γηα δύν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο μεπεξλνύλ ηνπο 10
o
 C. Καηά ηνλ ςεθαζκό επηβάιιεηαη 

ε πιήξεο θαη κέρξη απνξξνήο θάιπςε ησλ δέλδξσλ κε ην ςεθαζηηθό πγξό. 

Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεύγνληαη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ επλννύλ ηελ 

ππεξβνιηθή ηθκάδα (δσεξόηεηα) ησλ δέλδξσλ, όπσο, απζηεξό θιάδεκα, ππεξβνιηθή 

αδσηνύρνο ιίπαλζε θαη ζπρλά πνηίζκαηα, δεδνκέλνπ όηη ν πιεζπζκόο ηεο ςύιιαο απμάλεηαη 

ηαρύηεξα ζε εύξσζηα δέλδξα.  

Λίγν αξγόηεξα θαη θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν, νη ιαίκαξγνη βιαζηνί πξέπεη λα 

απνκαθξύλνληαη κε ην ρέξη όηαλ είλαη αθόκε ηξπθεξνί, δηόηη ζπγθεληξώλνπλ κεγάιν 

πιεζπζκό ηνπ εληόκνπ. 

 

 
Δηθ. Ωά ςύιιαο αλάκεζα ζε ξπηηδώκαηα ηεο βάζεο αλζνθόξσλ νθζαικώλ ηεο αριαδηάο. 
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Β) ΑΘΔΝΔΙΔ (Φοςδικλάδιο – Ωίδιο – Μονίλια – Μύκεηερ ξύλος – Βακηήπια 

κ.λ.π.) 
Γηα ηε κείσζε ησλ αξρηθώλ κνιπζκάησλ ησλ παζνγόλσλ κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ, 

ζπληζηάηαη θαηά ην ρεηκεξηλό θιάδεκα ε αθαίξεζε θαη ε θαύζε όισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 

θιάδσλ θαη θιαδίζθσλ (ηκήκαηα κε εκθαλείο αιινηώζεηο, όπσο έιθε, ξσγκέο, 

κεηαρξσκαηηζκνί, μεξάλζεηο). 

Σν θιάδεκα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη κε μεξό θαηξό θαη θαιό είλαη λα 

απνθεύγνληαη νη κεγάιεο ηνκέο, πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο ησλ δέλδξσλ από 

παζνγόλα. 

Οη κεγάιεο ηνκέο θιαδέκαηνο πξέπεη λα θαιύπηνληαη κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 

ζθεύαζκα. Γέλδξα ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην πξνζβνιήο από κύθεηεο ή βαθηήξηα, πξέπεη 

άκεζα λα εθξηδώλνληαη θαη λα θαίγνληαη. 

Δηδηθόηεξα, γηα ην θοςδικλάδιο ηυν μελοειδών θαη ηε ζεπηοπίαζε ηερ ασλαδιάρ, 

ζπληζηάηαη παξάρσκα ησλ πεζκέλσλ θύιισλ ή ςεθαζκόο ηνπο κε νπξία, ε νπνία επηηαρύλεη 

ηελ απνζύλζεζή ηνπο. Οη πξαθηηθέο απηέο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, δηόηη ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ αξρηθώλ κνιπζκάησλ ησλ αζζελεηώλ. Ωζηόζν, απνδίδνπλ ηα 

κέγηζηα, κόλν όηαλ εθαξκόδνληαη από όινπο ηνπο παξαγσγνύο κηαο πεξηνρήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ πξαθηηθέο έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

θζηλνπώξνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνύλ. 

 

Βακηεπιακό κάτιμο ασλαδιάρ ─ μελιάρ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ ησλ δέλδξσλ θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο 

ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ, ζπληζηώληαη: 

1. Αθαίξεζε θαη θάςηκν όισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ή ύπνπησλ πξνζβνιήο ηκεκάησλ 

ησλ δέλδξσλ. Σα πξνζβεβιεκέλα κέξε πξέπεη λα αθαηξνύληαη κε ηνπιάρηζηνλ 30 

εθαηνζηά πγηνύο ηκήκαηνο θαη νη κεγάιεο ηνκέο λα θαιύπηνληαη άκεζα κε θαηάιιειν 

πξνζηαηεπηηθό ζθεύαζκα. Οη εξγαζίεο θιαδέκαηνο θαη θαζαξηζκνύ ησλ δέλδξσλ 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθηεινύληαη κε μεξό θαηξό. 

2. Γέλδξα κε πξνζβνιή ζηνλ θνξκό ή ζηε βάζε ησλ βξαρηόλσλ, θαιό είλαη λα 

εθξηδώλνληαη θαη λα θαίγνληαη άκεζα. 

3. Κνπή θαη θάςηκν μεληζηώλ ηνπ βαθηεξίνπ, όπσο γθνξηζηά, βάηνο, ππξάθαλζνο, 

θξάηαηγνο θ.ά., πνπ βξίζθνληαη γύξσ από ηνπο νπσξώλεο θαη ζε απόζηαζε κεξηθώλ 

εθαηνληάδσλ κέηξσλ. 

4. Σαθηηθή απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ θιαδέκαηνο ζε δηάιπκα ρισξίλεο 10%, γηα ηελ 

απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ παζνγόλνπ ζε πγηή ηκήκαηα θαη δέλδξα. 

5. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ, ζπληζηάηαη ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη 

εγθεθξηκέλν ραιθνύρν ζθεύαζκα ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο. 

6. Πεξηνξηζκόο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηελ απνιύησο αλαγθαία, δηόηη ε αζζέλεηα 

είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή ζηα εύξσζηα δέλδξα. 
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Δηθ. Υαξαθηεξηζηηθέο πξνζβνιέο (έιθε) ηνπ βαθηεξίνπ ζηνλ θνξκό θαη ζε θιάδνπο  

 
Πποζοσή: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ 

θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο. 

 
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr.  

 

 

                                                                                                   Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α. 

 

                                                                                                        Γξ. Γεκήηξηνο Λύθαο 

 

 


