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ΚΑΡΤΓΙΑ
ΑΝΘΡΑΚΩΗ

Ο μφκθτασ διαχειμάηει ςτα πεςμζνα ςτο ζδαφοσ φφλλα, όπου ςχθματίηει περικικια. Από
αυτά απελευκερϊνονται τθν άνοιξθ αςκοςπόρια που μολφνουν τθν τρυφερι βλάςτθςθ. Για
τον περιοριςμό των μολυςμάτων του μφκθτα τθν ερχόμενθ άνοιξθ χρειάηεται να γίνουν οι
παρακάτω εργαςίεσ:
1)
Συλλογι και καταςτροφι των πεςμζνων φφλλων με όργωμα και παράχωμα ι
κάψιμο.
2)
Σε περιπτϊςεισ μεγάλθσ προςβολισ κα πρζπει να γίνει ζνασ φκινοπωρινόσ
ψεκαςμόσ ςτθν αρχι τθσ φυλλόπτωςθσ με βορδιγάλιο πολτό ι άλλο εγκεκριμζνο
χαλκοφχο γεωργικό φάρμακο.
3)
Κατά το κλάδεμα ι τθν φφτευςθ νζων δενδρυλλίων να λαμβάνονται μζτρα για τον
καλό αεριςμό του καρυδεϊνα.

ΦΤΣΟΦΘΟΡΑ

Πρόκειται για αςκζνεια που προκαλοφν μφκθτεσ του γζνουσ Phytophthora, οι οποίοι είναι
πακογόνα εδάφουσ και προςβάλουν το ριηικό ςφςτθμα και τθν περιοχι του λαιμοφ των
δζνδρων (θ περιοχι του κορμοφ που βρίςκεται ςε επαφι με το ζδαφοσ). Προκαλεί
εξαςκζνιςθ και ξιρανςθ του φυτικοφ κεφαλαίου και είναι ιδιαίτερα καταςτρεπτικι ςτα
νεόφυτα – μικρισ θλικίασ δζνδρα.
Στα υπζργεια ςυμπτϊματα ςυμπεριλαμβάνονται θ καχεκτικι βλάςτθςθ, το κιτρίνιςμα και
θ πτϊςθ των φφλλων, θ ξιρανςθ βλαςτϊν και βραχιόνων και θ τελικι ξιρανςθ του
δζνδρου.
Όταν το πακογόνο προςβάλλει τθν περιοχι του λαιμοφ των δζνδρων, δθμιουργεί
ςκοτεινόχρωμα ζλκθ ςτθν βάςθ του κορμοφ, που μπορεί να επεκτακοφν προσ τα πάνω και
προσ τισ ρίηεσ. Η απομάκρυνςθ του φλοιοφ αποκαλφπτει καφζ – μαφρο μεταχρωματιςμό
του καμβίου και του ξφλου γφρω από το ζλκοσ με ευκρινι όρια (εικόνα 1). Συχνά από τα
ζλκθ βγαίνει μαφρο εξίδρωμα. Ο μφκθτασ μπορεί να προςβάλλει και το ριηικό ςφςτθμα,
ςτο οποίο προκαλεί ςκουρόχρωμα ζλκθ και ςταδιακι νζκρωςθ.
Η αςκζνεια ευνοείται από τθν εδαφικι υγραςία και παρουςιάηεται ςυχνότερα ςε
δενδροκομεία με κακι αποςτράγγιςθ.

Στθν περίπτωςθ που θ αςκζνεια ζχει ιδθ εμφανιςτεί ςτο δενδροκομείο προτείνονται τα
παρακάτω μζτρα:
1) Εκρίηωςθ, απομάκρυνςθ και άμεςο κάψιμο των ξερϊν και των ζντονα
προςβεβλθμζνων δζνδρων μαηί με τισ ρίηεσ τουσ.
2) Όταν θ προςβολι είναι ςε αρχικό ςτάδιο, κακαριςμόσ του προςβεβλθμζνου
τμιματοσ του κορμοφ των δζνδρων, μαηί με μία περιφερειακι ηϊνθ τουλάχιςτον 5
εκατοςτϊν υγιοφσ ιςτοφ, κάψιμο του φλοιοφ που απομακρφνκθκε και επάλειψθ τθσ
πλθγισ με βορδιγάλιο πάςτα.
3) Καταςκευι αναχϊματοσ ζτςι ϊςτε το νερό του ποτίςματοσ να μθν ζρχεται ςε
επαφι με τον λαιμό των δζνδρων και καταςτροφι των αγριόχορτων γφρω από
αυτόν, προκειμζνου να μειωκεί το επίπεδο υγραςίασ.
4) Πρόλθψθ ϊςτε κατά τθν εκτζλεςθ των διαφόρων εργαςιϊν το χϊμα και τα νερά
βροχισ και αρδεφςεων να μθν μετακινοφνται από τισ μολυςμζνεσ περιοχζσ του
δενδροκομείου ςτισ αμόλυντεσ.
Στθν περίπτωςθ που θ αςκζνεια δεν ζχει εμφανιςτεί ςτο δενδροκομείο ι γίνεται φφτευςθ
νεαρϊν δενδρυλλίων κα πρζπει να λαμβάνονται τα παρακάτω προλθπτικά μζτρα:
1) Φφτευςθ των δενδρυλλίων κατά τθν εγκατάςταςθ ςτο ίδιο βάκοσ με το βάκοσ όπου
ιταν ςτο φυτϊριο. Η περιοχή του εμβολίου πρζπει να βρίςκεται πάντοτε μερικά
εκατοςτά πάνω από το ζδαφοσ
2) Επάλειψθ του κορμοφ των δζνδρων μζχρι ζνα μζτρο πάνω από το ζδαφοσ και λίγο
κάτω από αυτό, με βορδιγάλιο πάςτα.
3) Καταςκευι αναχϊματοσ γφρω από τα δζνδρα ϊςτε το νερό του ποτίςματοσ να μθν
ζρχεται ςε επαφι με τον κορμό και καταςτροφι των αγριόχορτων γφρω από το
λαιμό.
4) Βελτίωςθ τθσ αποςτραγγιςτικισ ικανότθτασ του εδάφουσ.
5) Αποφυγι δθμιουργίασ πλθγϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ και των ριηϊν.

Εικόνα 1: Προςβολι λαιμοφ καρυδιάσ από
φυτόφκορα. Μετά τθν απομάκρυνςθ του φλοιοφ
γίνεται εμφανισ ο μεταχρωματιςμόσ του καμβίου
και του ξφλου.
Πθγι: http//treefruitwest.com/phyto.html

Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων.
Ολα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξθσ &
Τροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr
Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για
την καρυδιά, παρακαλοφνται να το δηλώςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την
Υπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ α.α.
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