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Η αλόγιζηε σπήζε θςηοθαπμάκων:
- βλάπηει ηεν ςγεία ηων
καηαναλωηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ
ΚΑΡΤΓΙΑ Νο 1 /19-4-2013.
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ΒΑΚΣΗΡΙΩΗ ΚΑΡΤΔΙΑ
Η αςκζνεια προκαλείται ςτθν καρυδιά από το βακτιριο Xanthomonas arboricola pv.
Juglandis. Η πρωταρχικι πθγι μολυςμάτων τθσ αςκζνειασ είναι οι οφκαλμοί, εντόσ των
οποίων διαχειμάηουν τα πακογόνα βακτιρια. Τα βακτιρια ειςβάλουν ςτο δζνδρο διαμζςου
των ςτομάτων και άλλων φυςικϊν ανοιγμάτων. Στθ διαςπορά των μολυςμάτων και ςτθν
πραγματοποίθςθ μολφνςεων ςυμβάλει κατά κφριο λόγο θ βροχι. Η παρουςία ελεφκερου
φδατοσ είναι απαραίτθτθ για τθν είςοδο των βακτθριϊν. Η αςκζνεια προκαλεί νεκρϊςεισ
ςε ίουλουσ, κθλυκά άνκθ, φφλλα, καρποφσ και νεαρι βλάςτθςθ

Η αςκζνεια προκαλείται ςτθν καρυδιά από το βακτιριο Xanthomonas arboricola pv.
Juglandis. Η πρωταρχικι πθγι μολυςμάτων τθσ αςκζνειασ είναι οι οφκαλμοί, εντόσ των
οποίων διαχειμάηουν τα πακογόνα βακτιρια. Τα βακτιρια ειςβάλουν ςτο δζνδρο διαμζςου
των ςτομάτων και άλλων φυςικϊν ανοιγμάτων. Στθ διαςπορά των μολυςμάτων και ςτθν
πραγματοποίθςθ μολφνςεων ςυμβάλει κατά κφριο λόγο θ βροχι. Η παρουςία ελεφκερου

φδατοσ είναι απαραίτθτθ για τθν είςοδο των βακτθριϊν. Η αςκζνεια προκαλεί νεκρϊςεισ
ςε ίουλουσ, κθλυκά άνκθ, φφλλα, καρποφσ και νεαρι βλάςτθςθ.
Οι καρποί είναι ευαίςθητοι ςτην αςθζνεια από την άνθιςη και καθόλη την
καλοκαιρινή περίοδο. Καρποί με πρϊιμεσ προςβολζσ αναπτφςςουν ςκουρόχρωμεσ κθλίδεσ
και οι περιςςότεροι από αυτοφσ πζφτουν (ΕΙΚΟΝΑ 1). Σε καρποφσ που προςβάλλονται πριν
τθν ςκλιρυνςθ του κελφφουσ, θ ψίχα ηαρϊνει και ο καρπόσ ςυχνά πζφτει το καλοκαίρι.
(ΕΙΚΟΝΑ 2 & 3) .
Για τθν προςταςία από τθν αςκζνεια ςυνιςτϊνται ψεκαςμοί με χαλκοφχα ςκευάςματα
από τθν ζναρξθ τθσ βλάςτθςθσ (ΣΤΑΔΙΟ Β) ζωσ το πζρασ τθσ καρπόδεςθσ ανά 10-15
θμζρεσ. Το πιο ευαίςκθτο ςτάδιο για τθν μόλυνςθ είναι το ςτάδιο τθσ άνκιςθσ των
κθλυκϊν ανκζων (ΣΤΑΔΙΟ Ε) κατά το οποίο κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ψεκαςμόσ με
τθν μικρότερθ ςυνιςτϊμενθ δόςθ.
Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: Copper hydroxide, Copper oxide,Copper oxychloride.
ΑΝΘΡΑΚΩΗ
Η αςκζνεια προςβάλλει τα φφλλα, τα
καρφδια και ακόμθ τουσ ετιςιουσ βλαςτοφσ.
Η υγραςία ευνοεί τθν εξζλιξθ και διαςπορά
τθσ αςκζνειασ. Η προςβολι εκδθλϊνεται
ςτα φφλλα με νεκρωτικζσ κθλίδεσ που ςυχνά
ενϊνονται και ςχθματίηουν μεγαλφτερεσ
νεκρωτικζσ επιφάνειεσ. (ΕΙΚΟΝΑ 4). Τα
προςβεβλθμζνα φφλλα κιτρινίηουν και
πζφτουν. Στουσ καρποφσ προκαλεί νεκρωτικζσ κθλίδεσ. Εάν θ προςβολι αρχίςει Εικόνα 4
ενϊ τα καρφδια είναι ακόμθ πολφ μικρά,
τότε αυτά δεν αναπτφςςονται κανονικά και πζφτουν πρόωρα. Οι ψεκαςμοί που
προτείνονται κατά τθσ Βακτθρίωςθσ καλφπτουν και τθν προςταςία τθσ καλλιζργειασ από
τθν Ανκράκωςθ.
Φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: Copper hydroxide,Copper oxychloride Calcium copper
sulfate, Tribasic copper sulfate

Να αποφεφγονται ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα κατά τη
διάρκεια τησ άνθηςησ και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται κατά τισ
απογευματινζσ ϊρεσ.
Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικϊν 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 δηλϊςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την Τπηρεςία
μασ, ςτη διεφθυνςη: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html
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