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1ο  ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ  ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis) 
 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ                                                    Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 

 

Νο 4/24-02-2017 

2ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για την χημική καταπολζμιςη  των 
ςημαντικότερων αςθενειών  των Πυρηνοκάρπων  

(Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά)  
                                                       ΜΟΝΙΛΙΑ  

                   ( Monilinia fructicola,Monilinia laxa,Monilinia fructigena) 

1. Γενικά 
Οη αξρηθέο κνιύλζεηο θαηά ηελ άλνημε πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα ζπόξηα ηνπ κύθεηα 

πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο κνπκηνπνηεκέλνπο θαξπνύο πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ή 

έρνπλ παξακείλεη πξνζθνιιεκέλνη πάλσ ζηα δέλδξα. 

Τα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο παξαηεξνύληαη θαηά ηελ άλζεζε ,δειαδή 

καξαζκόο θαη απνμήξαλζε. 

Από ηα πξνζβεβιεκέλα άλζε ε αζζέλεηα πξνρσξά ζηνλ πνδίζθν θαη ζηνπο θιαδίζθνπο, 

δεκηνπξγώληαο πιεγέο από ηηο νπνίεο βγαίλεη  θόκκη θαη ζρεκαηίδνληαη έιθε. 

                                     

2. Γιαπιζηώζεις 

 Από επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζε νπσξώλεο ππξελνθάξπσλ ζην λνκό Καβάιαο ζηηο 23-

02-2017  δηαπηζηώζακε όηη νη κελ ξνδαθηληέο   βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ θνπζθώκαηνο 

ησλ νθζαικώλ όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 2,νη δε βεξηθνθηέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

ξόδηλεο θνξπθήο εηθόλα 3 .  

Να ζεκεηώζνπκε όηη ε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδνο μεθίλεζε νκαιά θαη ζεσξείηαη 

θαλνληθή ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά πνπ ηα αληίζηνηρα βιαζηηθά ζηάδηα 

εκθαλίζηεθαλ θαηά 10 εκέξεο λσξίηεξα. 

                               
                                              Δηθ. 2 ξνδαθηληέο Πεξηνρή Xξπζνύπνιεο (23-02-2017) 
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                                            Δηθ. 3 Βεξηθνθηέο  Πεξηνρή Xξπζνύπνιεο (23-02-2017)                                  
 

 

 
 

3.  Υημική Καηαπολέμηζη 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπσξώλσλ ηελ πεξίνδν απηή ζπληζηώληαη νη παξαθάησ ρεκηθέο 

επεκβάζεηο: 

1
ος

 ψεκαζμός: Σην ζηάδην ηεο ξόδηλεο θνξπθήο θαη έσο ην 50% ηεο άλζεζεο. 

2
ος

 ψεκαζμός: Σην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζεζεο, ηδηαίηεξα εάλ ν θαηξόο είλαη 

βξνρεξόο θαη νη ζεξκνθξαζίεο ρακειέο , ζπλζήθεο πνπ παξαηείλνπλ ηελ πεξίνδν ηεο 

άλζεζεο. 

3
ος 

ψεκαζμός: Ακέζσο κεηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ 

 

   

 

       

                                                     ΕΞΩΑΣΚΟΣ 

                                        (Tarphrina deformans) 

1. Γενικά 
Ο εμώαζθνο, γλσζηόο θαη σο «θαξνύιηαζκα ησλ θύιισλ» ιόγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο 

παξακόξθσζεο πνπ πξνθαιεί ζην θύιισκα ησλ δέληξσλ, απνηειεί κεηά ην θνξύλεν ηελ 

ζπνπδαηόηεξε  αζζέλεηα ησλ ππξελνθάξπσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ξνδαθηληάο. 

Οη δεκηέο από ηελ πξνζβνιή ηνπ κύθεηα είλαη: 

 Απώιεηα ηνπ θπιιώκαηνο θαηά ηελ άλνημε πνπ νδεγεί ζηελ εμάληιεζε ησλ  

δέλδξσλ κε απνηέιεζκα ηελ επαλάιεςε ησλ πξνζβνιώλ θάζε έηνο θαη ηελ 

βαζκηαία κείσζε ηεο παξαγσγήο  

 Νέθξσζε ησλ βιαζηώλ θαη κείσζε ηεο θαξπνθνξίαο ηνπ επόκελνπ έηνπο θαη 

 Αλζόξξνηα θαη θαξπόπησζε πνπ νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο  

                                                 
                                         

2.  Υημική Καηαπολέμηζη 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ εμώαζθνπ είλαη ζρεηηθά εύθνιε θαη βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή 

ησλ ζπνξίσλ ηνπ κύθεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαρείκαζήο ηνπ, πξηλ ηε κόιπλζεηεο 

λέαο βιάζηεζεο ησλ δέλδξσλ. 

 Έλαο (1) ςεθαζκόο πξηλ ηε δηόγθσζε ησλ νθζαικώλ κε εγθεθξηκέλν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κπθεηνθηόλν, είλαη απνηειεζκαηηθόο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

βιαζηνζπνξίσλ ηνπ κύθεηα ηα νπνία παξακέλνπλ ζηνπο νθζαικνύο. 

 Ο ςεθαζκόο θαιό είλαη λα είλαη επηκειεκέλνο θαη λα γίλεηαη κε θαιή δηαβξνρή 

όισλ ησλ θιάδσλ θαη βιαζηώλ ησλ δέλδξσλ     
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                                                ΚΟΡΥΝΕΟ 

                               (Clasterosporium carpophilum) 

1. Γενικά 
Τν θνξύλεν πξνζβάιιεη πην ζπρλά ην έιαζκα ησλ ηξπθεξώλ θύιισλ θαη ην θινηό ησλ 

λεαξώλ βιαζηώλ 

                                     

2.  Υημική Καηαπολέμηζη 

   Σπληζηώληαη ηελ πεξίνδν θαη κε ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο 1-2 ςεθαζκνί, κε 

θαηάιιεια εγθεθξηκέλα κπθεηνθηόλα θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνζβνιώλ από εμώαζθν. 

 

Οι εγκεκριμένες δραζηικές οσζίες  αναθέρονηαι ζηον αναθεωρημένο ζσνημμένο 

πίνακα ΗΗ  

 

    

Τν παξόλ Γειηίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ παξαθάησ  ειεθηξνληθή Γ/λζε ηνπ Υπ.Α.Α.Τ.: 

www.minagric.gr- Αγξόηεο-Δπηρεηξεκαηίαο-Γεσξγία-Γεσξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο-

Π.Κ.Π.Φ.&Π.Δ.Καβάιαο 

 

 

Σπλεκκέλα: Πίλαθαο ΗΗ 

 

  

 

 

 

 Καβάια  24-02-2017 

Ο Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο  

                       θ.α.α 

 

            

 

 

        

 

 

          Αδακίδνπ Εσή  
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