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 ΚΑΠΝΙΑ: 
Γηαπηζηώζεηο: Οη πξνζβνιέο πνπ έγηλαλ πέξπζη από δηάθνξα έληνκα(π.ρ. ιεθάλην), έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε Καπληάο (καπξίιαο) ζηα ειαηόδελδξα. 
πζηάζεηο: Ψεθαζκόο κε ραιθνύρν κπθεηνθηόλν εθεί πνπ δηαπηζηώλεηαη Καπληά. 
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 ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ: 
πκπηώκαηα: ηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ ζρεκαηίδνληαη θπθιηθέο θειίδεο ρξώκαηνο θαθεθίηξηλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη πέθηνπλ. 
 

    
Κπθινθόλην ζε θύιιν ειηάο                          Κπθινθόλην ζε θύιια ειηάο 
(πεγή:  ge-manews.blogspot.com )                                       (πηγή: report24.gr)               

 

πλζήθεο 
κόιπλζεο:     

Ο κύθεηαο εληνπίδεηαη ζηηο θειίδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην παιαηό θύιισκα θαη γηα λα γίλεη 
επέθηαζε ησλ πξνζβνιώλ ζηε λέα βιάζηεζε πξέπεη λα επηθξαηνύλ επλντθέο ζεξκνθξαζίεο. Η άξηζηε 
ζεξκνθξαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κύθεηα είλαη 15-20°C θαη ζρεηηθή πγξαζία>80%. Δπίζεο επλννύληαη 
πξνζβνιέο όηαλ ηα θύιια παξακείλνπλ βξεγκέλα από βξνρή ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο. 

Δπηθξαηνύζεο 
ζπλζήθεο: 

O θαηξόο πξνβιέπεηαη άζηαηνο θαη νη ζεξκνθξαζίεο αξθεηά πςειέο, ζπλζήθεο πνπ πηζαλόλ λα 
επλνήζνπλ κνιύλζεηο από ηελ αζζέλεηα. 

πζηάζεηο: Ψεθαζκόο ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο, ζηα ειαηνθνκεία πνπ ελδεκεί ε αζζέλεηα, γηα λα 
πξνζηαηεπζεί ε λέα βιάζηεζε, κέρξη λα απνθηήζεη κήθνο 1,5-2 εθαηνζηά.  
ε πεξίπησζε δπλαηήο βξνρόπησζεο λα επαλαιεθζεί ε επέκβαζε. 
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 ΠΤΡΗΝΟΣΡΗΣΗ: 
Γηαπηζηώζεηο: Οη πξνλύκθεο ηεο θπιιόβηαο γελεάο αξρίδνπλ λα βγαίλνπλ από ηνπο ζηνέο ηνπο ζηα θύιια όπνπ 

δηαρείκαζαλ θαη ηξώλε ηελ ηξπθεξή βιάζηεζε, κέρξη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. 
Οη δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη απηή ηελ επνρή δελ είλαη ζνβαξέο θαη δελ έρνπλ θακία επίπησζε ζηελ 
αλακελόκελε παξαγσγή ησλ δέλδξσλ. 

πζηάζεηο: 

 
Γηαπηζηώζεηο: 
 
πκπηώκαηα: 
πζηάζεηο: 
 
 
Φάξκαθα: 

Γελ ζπληζηάηαη θακία επέκβαζε γηα ηνλ Ππξελνηξήηε απηή ηελ πεξίνδν. 

ΚΑΛΟΚΟΡΙ: 
ηηο ειηέο νξηζκέλσλ πεξηνρώλ παξαηεξνύληαη ζνβαξέο δεκηέο, ηηο νπνίεο απνδίδνληαη ζην έληνκν 
Καιόθνξηο. 
Όιε ε ηαμηαλζία (κνύξν) ή ηκήκα ηεο, θόβεηαη από ηε βάζε  θαη πέθηεη. 
πληζηάηαη λα γίλεη πξνιεπηηθή θαηαπνιέκεζε αξρέο ηεο άλνημεο, κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
δηαπηζηώζεθαλ ζνβαξέο δεκηέο  ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.     
 
ηηο ιίζηεο ησλ κπθεηνθηόλσλ θαη εληνκνθηόλσλ. 
ΗΜ: Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ θαξκάθσλ. 
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