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ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΜΗΛΙΑΣ  - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ                 ∆ελτίο Ν
ο

1  

  

 ( Φουζικλάδιο – Ωίδιο – Βακτηριακό κάψιµο )    
 

(ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΛΙΒΑ∆Ι ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ∆ΑΜΑΣΤΑ) 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ 
 

 

    

Έκπτυξη µατιών 

 ( C3 – D ) 

Πράσινη κορυφή                             Λευκή κορυφή  

   ( D – Ε )                                          ( Ε - Ε2 ) 

Έναρξη άνθησης 

(F) 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΗΛΙΑΣ 
 

 

 

Φούσκωµα µατιών 

 ( B – C )  

Έκπτυξη µατιών 

( C3 - D ) 

Πράσινη κορυφή 

( D3 – Ε )  

Ρόδινη κορυφή  

 ( Ε - Ε2 ) 
 

Τα βλαστικά στάδια ̟οικίλουν ανάλογα µε την ̟οικιλία και την ̟εριοχή. Στο Λιβάδι του 
Κρουσώνα η βλάστηση είναι ̟ιο ̟ροχωρηµένη σε σχέση µε το ορο̟έδιο Λασιθίου.  
Γενικά, στις ορεινές ̟εριοχές, συνυ̟άρχουν τα ̟αρακάτω βλαστικά στάδια : 

• Στις µηλιές : φούσκωµα µατιών - έκ̟τυξη µατιών - ̟ράσινη κορυφή -  ρόδινη κορυφή.  

• Στις αχλαδιές : ̟ράσινη κορυφή - λευκή κορυφή - έναρξη άνθησης – άνθηση. 
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ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 
 

(Venturia inaequalis)-(Μηλιά) 
 

(Venturia pirina)-(Αχλαδιά) 
 
              

 

   
 

           

Γενικές ̟ληροφορίες : 

- Τα ευαίσθητα στάδια για µόλυνση ξεκινούν µε την έκ̟τυξη της 
βλάστησης (α̟ό τα στάδια C - C3 στη µηλιά και α̟ό τα C3 - D 
στην αχλαδιά).  
- Οι καιρικές συνθήκες ̟ου έχουν ε̟ικρατήσει α̟ό την έκ̟τυξη 
της βλάστησης έως σήµερα δεν έχουν ευνοήσει την ασθένεια.  
 

Οδηγίες : 
 

- Υ̟ενθυµίζεται ότι οι ̟ρωτογενείς µολύνσεις α̟αιτούν βροχές 
(στις θερµοκρασίες ̟ου ε̟ικρατούν αυτή την ̟ερίοδο στις ορεινές 
̟εριοχές χρειάζονται τουλάχιστον 12 ώρες συνεχόµενης 
διύγρανσης των δέντρων). 
- Στις αχλαδιές να δίνεται ̟ροσοχή και σε ̟εριόδους µε συχνές 
και έντονες  δροσιές (ακόµα και αν δεν υ̟άρχει βροχή). 
- Εφόσον υ̟άρξει ανάγκη ̟ροστασίας (̟ρόβλεψη βροχής) 
συνιστάται ̟ρολη̟τική εφαρµογή ̟ριν α̟ό την βροχή.           
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν ήταν δυνατό και οι συνθήκες ήταν 
ευνοϊκές για µολύνσεις ̟ροτείνεται θερα̟ευτική εφαρµογή το 
συντοµότερο  µετά α̟ό την βροχή.  

 

  

Ω Ι ∆ Ι Ο : 
(Μηλιά) 

(Oidium farinosum) 
   

 
 

Γενικές ̟ληροφορίες : 

-  Το µόλυσµα υ̟άρχει µέσα στα µάτια και δραστηριο̟οιείται  µε 
την έναρξη της βλάστησης.  
- Οι καιρικές συνθήκες της ε̟οχής ευνοούν την ανά̟τυξη του 
µύκητα. 
- Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη όλη την καλλιεργητική 
̟ερίοδο ενώ οι καρ̟οί ̟ροσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο.  
 

Οδηγίες : 
 

Στις µηλιές συνιστάται έναρξη ̟ροστασίας α̟ό το στάδιο της 
̟ράσινης κορυφής (D3 – E). Εφόσον οι συνθήκες ευνοούν και το 
φουζικλάδιο µ̟ορεί να γίνει συνδυασµένη ̟ροστασία. 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : 

(Erwinia amylovora) 
 

            (Αχλαδιά) 
 

   

Γενικές ̟ληροφορίες : 

-  Το βακτήριο ̟ροκαλεί ζηµιές κυρίως στις αχλαδιές. 
- Ευνοείται µε ζεστό και υγρό καιρό κατά την άνθηση και 
µεταφέρεται κυρίως µε τον άνεµο, τα έντοµα και τα εργαλεία. 

- Η ̟οικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ̟οικιλία 
κοντούλα είναι ̟ολύ ευαίσθητη.   
 

Οδηγίες : 

Στην διάρκεια της ανθοφορίας και µέχρι την ̟τώση των ̟ετάλων: 
Προλη̟τικοί ψεκασµοί στις αχλαδιές εφόσον ε̟ικρατούν ή 
̟ροβλέ̟ονται ευνοϊκές συνθήκες.  

 
 

Φάρµακα :  
Χρησιµο̟οιείτε σκευάσµατα α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων. 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση διαβάζετε ̟ροσεκτικά και εφαρµόζετε ̟ιστά την ετικέτα. 
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Οι µέλισσες αναζητούν τροφή, ̟ροστατέψτε τις! 
Σεβόµαστε τις  µέλισσες! 

 
 

 
Κατά την ̟ερίοδο της ανθοφορίας της µηλιάς και της αχλαδιάς:  

 
- Να α̟οφεύγονται οι ψεκασµοί ̟αρουσία των µελισσών. 
 
- Η ̟αρουσία των µελισσών είναι έντονη κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε θερµοκρασίες ̟άνω α̟ό 13°C, 
σε ηλιόλουστη µέρα και σε χαµηλής έντασης άνεµο. 
 
- Εάν κρίνεται α̟αραίτητη η φυτο̟ροστασία της καλλιέργειας, καλό είναι να γίνεται κοντά στο 
ηλιοβασίλεµα.  

 

 
 
 

                                                                                                                    

Ηράκλειο 22  Μαρτίου 2018                                                                       
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

                                                                           Κληρονόµου Ευφροσύνη    


