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Πληροφορίες:   Αθανασιάδης Κωνσταντίνος 

Υφούλης Αντώνης 

 Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 
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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΕΞΩΑΣΚΟΣ  ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ  

(Taphrina deformans (Berk.) Tul. var. persicae) 

 Στις πρώιμες περιοχές αρκετές ποικιλίες, κυρίως επιτραπέζιες, βρίσκονται στο στάδιο της διόγκωσης των 

οφθαλμών. 

 Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από Β έως και C) με 

σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες), σε θερμοκρασία 10-20
0
C.  

 Σε αρκετές πεδινές περιοχές καταγράφηκαν βροχοπτώσεις με οριακές για μολύνσεις θερμοκρασίες (9-

11
0
C). Επίσης, αναμένονται ξανά βροχοπτώσεις. Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες 

είναι ακόμα χαμηλές (< 10
0
C) και τα δέντρα σε πρώιμο στάδιο. 

 Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών, με στόχο να 

γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν φανεί πράσινη βλάστηση. Η επιτυχία της επέμβασης 

εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης.  

 Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές (τα 

σπόρια διατηρούν την βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια).  

 Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην νέκρωση των διεσπαρμένων επάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και 

βλαστοσπορίων. 

 Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο): captan (2-4), copper hydroxide (4), copper oxide (2), copper oxychloride (4), 

dodine (2), thiram (3), ziram (3). 

 Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, ο πρώτος 

ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν οι 

οψιμότερες ποικιλίες φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο επέμβασης.  

 Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί εάν παραταθεί η διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών.  

 Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το ΚΟΡΥΝΕΟ (Stigmina carpophila (Lιv.) M.B. Ellis). 
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Στάδια ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ 

 
 

Α (νωρίς) 
Κοιμώμενος οφθαλμός 

Β (ιδανικό) 
Διόγκωση οφθαλμών 

 

  

έναρξη C (οριακά) 
Εμφάνιση κάλυκα 

C (αργά) 
το πρώτο φύλλο προβάλλει ανάμεσα στα 

λέπια και φαίνεται από πλάγια 
 

 
Προσβολή από Εξώασκο. 

Καρούλιασμα ολόκληρου του φύλλου προς τα κάτω ή μόνο του βασικού μέρους, 

κόκκινος μεταχρωματισμός του ελάσματος. 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

 

 

 

Δρ. Υφούλης Αντώνιος 
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