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1. ΑΥΙΑΓΗΑ 

Βιαζηηθά ζηάδηα 
 

     
 
        Γ         Γ3   Γ    Γ3             Δ  

 
1.ΦΟΤΕΗΘΙΑΓΗΟ 
Ο κύθεηας προζβάιιεη θύιια, άλζε θαη θαρπούς, όποσ ζτεκαηίδοληαη 
ταραθηερηζηηθές ζθοηεηλότρωκες ειαηοθαζηαλές θειίδες. Οη κοιύλζεης ηες 
λέας βιάζηεζες αρτίδοσλ κε ηελ εκθάληζή ηες  (βιαζηηθό ζηάδην Γ3-Γ 
/πξάζηλε θνξπθή) θαη προέρτοληαη από αζθοζπόρηα ποσ αλαπηύζζοληαη ηο 
τεηκώλα ζηα πεζκέλα ζηο έδαθος προζβεβιεκέλα θύιια. Γηα λα 
βιαζηήζνπλ ηα αζθνζπόξηα πάλσ ζηηο εππαζείο πξάζηλεο επηθάλεηεο 
θαη λα γίλεη κόιπλζε, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε νη επηθάλεηεο απηέο λα 
είλαη βξεγκέλεο. 
 
Γηαπηζηώζεηο: Σηης πεδηλές περηοτές ε ποηθηιία  «Κρσζηάιιη» βρίζθεηαη ζηο 

ζηάδην  Β-Γ, θαη ζηης ορεηλές περηοτές ε ποηθηιία 
«Κρσζηάιιη» ζηο ζηάδην Α-Β. 
 

Οδεγίεο: Φεθαζκόο ζε όιεο ηηο πνηθηιίεο αριαδηάο ζην 
επαίζζεην ζηάδην Γ3 - Γ κε έλα εγθεθξηκέλν 
ραιθνύρν  ζθεύαζκα.  

 
2. ΒΑΘΣΖΡΗΑΘΟ ΘΑΦΗΚΟ 
 
Οδεγίεο: 

Κπνξείηε λα επέκβεηε σο εμήο: 
1.  ην  ζηάδην (Γ3-Γ)  πξνιεπηηθή επέκβαζε κε 
ραιθνύρν ζθεύαζκα ή Ιακηλαξίλ (εληζρύεη ηελ 
αληίζηαζε ηνπ θπηνύ ζην βαθηεξηαθό θάςηκν) ή 
Φνζεηύι –Αι .                                                       ► 



 
2. ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο (10% άλζεζε) 
πξνιεπηηθά κε Aerobasidium pullulans DSM 14940. 
Γηα ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο απηήο ηεο 
επέκβαζεο ζα πξέπεη λα κεησζεί ην ΡΖ ηνπ 
ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο ελώ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα 
είλαη κηθξόηεξε από 30ν C. 
 
Αλ ππάξμεη εκθάληζε πξνζβνιήο λα γίλεη επέκβαζε 
κε Bacillus subtilis –strain QST 713. 
  
 Δπηβάιιεηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ δελδξνθνκείσλ γηα 
ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό πξνζβνιώλ. 
ΣΑ ΠΡΟΒΔΒΙΖΚΔΛΑ ΚΔΡΖ ΛΑ ΑΦΑΗΡΟΤΛΣΑΗ 
ΑΚΔΑ ΚΔ ΚΔΡΟ ΤΓΗΟΤ ΗΣΟΤ ΘΑΗ ΛΑ ΘΑΗΓΟΛΣΑΗ.                                                 
 

 
3. ΦΤΙΙΑ 
Οδεγίεο: 
 

1. ηηο πξώηκεο πεξηνρέο λα κελ γίλεη θακία 
επέκβαζε. Θα ζαο ελεκεξώζνπκε ζε επόκελν 
δειηίν.  

2. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο πξηλ ην βιαζηηθό ζηάδην Γ – 
λα γίλεη επέκβαζε ρξεζηκνπνηώληαο ζεξηλό πνιηό  
ζε ζπλδπαζκό κε ππξεζξίλεο, κε ζθνπό θαη ηνλ 
πεξηνξηζκό ησλ απγώλ πνπ ελαπνζέηνπλ ηα 
αθκαία πνπ δηαρείκαζαλ. 
Ζ επέκβαζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη 
λα γίλεη νπσζδήπνηε ζε κέξα ειηόινπζηε θαη 
δεζηή, πξνθεηκέλνπ ηα ελήιηθα λα βξίζθνληαη 
πάλσ ζηα δέλδξα θαη εθ’ όζνλ ε κέγηζηε 
ζεξκνθξαζία γηα 2-3 εκέξεο μεπεξλά ηνπο 10 oC.  

 
 

ΖΚΔΗΧΔΗ 
 

1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαρκόδεηε πηζηά ηης οδεγίες 
τρήζες ποσ αλαγράθοληαη ζηελ εηηθέηα ηωλ 
θσηοπροζηαηεσηηθώλ προϊόληωλ.  

2. Όια ηα δειηία κας σπάρτοσλ ζηο δηαδίθησο 
(www.minagric.gr) 

 
 
 

Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
 

H. ΦΟΤΘΑΡΖ 
 

 


