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ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ Marssonina juglandis 

   

 

Οι περισσότεροι καρυδεώνες στην περιοχή 

μας είχαν εκτεταμένες προσβολές από τον μύκητα. 

Το παθογόνο επιβιώνει στα πεσμένα 

προσβεβλημένα φύλλα και καρύδια, που αποτελούν 

το αρχικό μόλυσμα για την έναρξη της ασθένειας 

την επόμενη χρονιά. 

Για να μειωθεί η ένταση της ασθένειας για 

την επόμενη βλαστική περίοδο είναι επιβεβλημένη 

η καλλιέργεια (φρεζάρισμα) του εδάφους αυτήν την 

εποχή για να καταστραφούν τα πεσμένα φύλλα. 

Όπου είναι δυνατό μπορεί να γίνει συγκέντρωση 

και καταστροφή τους με φωτιά. 

 

cetehama.ucanr.edu/files Th Michailidis 

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

 Καταστροφή των πεσμένων φύλλων με ελαφρύ φρεζάρισμα ή φωτιά. 

 Κατάλληλο κλάδεμα για να αερίζεται καλύτερα η κόμη και να στεγνώνουν 

γρηγορότερα τα φύλλα 

 Προγραμματισμός αζωτούχων λιπάνσεων τον Απρίλιο-Ιούνιο καθώς εύρωστοι 

κλάδοι παρατηρείται να προσβάλλονται λιγότερο.  

 Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης της υγρασίας με εκλογή 

κατάλληλων θέσεων κατά την εγκατάσταση καρυδεώνων, μεγαλώνοντας τις 

αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών, προσανατολίζοντας τις γραμμές 

παράλληλα με την διεύθυνση των κυρίαρχων ανέμων της περιοχής και 

εφαρμόζοντας κατάλληλη ζιζανιοκτονία. 

 

ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ Χanthomonas juglandis 

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ Oberea linearis 

 



  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

Κατά τις εργασίες 

κλαδέματος φροντίστε να 

εξαιρούνται οι κλάδοι που 

παρουσιάζουν έλκη από 

παθογόνα ή στοές από 

εχθρούς.  

Τα κλαδέματα πρέπει να 

καταστρέφονται με φωτιά. 

Το κλάδεμα πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέχρι το 

Μάρτιο για τις ασθένειες 

ώστε τα τυχόν έλκη να μην 

μολύνουν την νέα βλάστηση 

και το αργότερο μέχρι τον 

Απρίλιο για τον βλαστορύκτη 

της καρυδιάς οπότε και θα 

φαίνονται οι προσβεβλημένοι 

βλαστοί πριν προλάβουν να 

εξέλθουν τα έντομα και 

ωοτοκήσουν 
Βλαστορύκτης Καρυδιάς Βακτηριακό έλκος 

 

 

 

 

Εντολή Υπουργού 

O Προϊστάμενος Τμήματος 

 Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων α.α. 

 

 

Νικόλαος Μέτσιος 

Γεωπόνος 

 

 

Tο δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει 

μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε 

αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί καλούνται  συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να 

ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.  

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina 
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