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ΦΦ ΙΙ  ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΑΑ   
 
Θ τρζχουςα περίοδοσ (ςτάδιο λικαργου) κεωρείται ιδανικι τόςο για τθ λίπανςθ, όςο και 

για το κλάδεμα των δζνδρων. Παράλλθλα, θ λιψθ κάποιων βαςικϊν, προλθπτικϊν κυρίωσ 

μζτρων, μπορεί να περιορίςει ςοβαρά φυτοπροςτατευτικά προβλιματα τθσ ερχόμενθσ 

καλλιεργθτικισ περιόδου. 

 
 

ΚΛΑΔΕΜΑ 
 
Σο κλάδεμα καρποφορίασ αυτι τθν εποχι βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Αφαιρείται κάκε ξερι 
βλάςτθςθ, ενϊ οι τομζσ ςτο υγιζσ ξφλο κα πρζπει να είναι κακαρζσ (δεν κα πρζπει να 
υπάρχουν ίχνθ μεταχρωματιςμοφ), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμθλά. Οι εργαςίεσ 
κλαδζματοσ και κακαριςμοφ των δζνδρων κα πρζπει να αποφεφγονται όταν ο καιρόσ είναι 
υγρόσ και οι τομζσ κλαδζματοσ, ιδιαίτερα οι μεγάλεσ, κα πρζπει να καλφπτονται με κάποιο 
επουλωτικό πλθγϊν (π.χ. νοβαρίλ). 
 
Με το ςωςτό κακαριςμό των δζνδρων επιτυγχάνεται καλόσ αεριςμόσ και καλι διείςδυςθ 
του θλιακοφ φωτόσ ςτο εςωτερικό τθσ κόμθσ. Ζτςι, περιορίηεται θ ςχετικι υγραςία, θ οποία 
ευνοεί τθν εμφάνιςθ ςοβαρϊν αςκενειϊν, όπωσ θ βοτρυοςφαίρια και θ ςεπτορίωςθ. 
 
 

ΛΙΠΑΝΗ 
 

Επειδι ςτθν κεντρικι Ελλάδα οι βροχοπτϊςεισ ςτα τζλθ του χειμϊνα και κατά τθν άνοιξθ 

είναι ςυνικωσ ικανοποιθτικζσ, δεν είναι απαραίτθτθ θ πιο πρϊιμθ βαςικι λίπανςθ. 

 

Για τθ λίπανςθ τθσ φιςτικιάσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

 

1. Φυλλοδιαγνωςτικι ανάλυςθ κάκε 2θ χρονιά (τθ χρονιά τθσ ακαρπίασ) ςτα μζςα 

Ιουλίου. 

2. Εδαφολογικι ανάλυςθ πριν τθ φφτευςθ και ςτθ ςυνζχεια ανά πενταετία. 
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Παρακάτω παρακζτουμε τισ ςυςτάςεισ του Δρ. Γεωργίου Νάνου, κακθγθτι δενδροκομίασ 

τθσ ςχολισ γεωπονικϊν επιςτθμϊν του πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, για τθ λίπανςθ ξθρικϊν 

και αρδευόμενων φιςτικεϊνων.  

 
Πίνακασ 1. Λίπανςη ξηρικοφ φιςτικεώνα. 

Λίπανςθ (γρ./δζνδρο) 

Χρονιά ακαρπίασ Σζλοσ χειμϊνα 
 300-400        Ν 

100         Κ 

Χρονιά καρποφορίασ 

Σζλοσ χειμϊνα 

600         Ν 
500         Κ 
150         P 

Μάϊοσ - Ιοφνιοσ > 200         Κ 

Ιοφνιοσ - Ιοφλιοσ 
Διαφυλλικοί ψεκαςμοί με πλιρθ λιπάςματα 
πλοφςια ςε P ι και ουρία εναλλάξ 

 
Πίνακασ 2. Λίπανςη αρδευόμενου φιςτικεώνα. 

Λίπανςθ (γρ./δζνδρο) 

Χρονιά ακαρπίασ Σζλοσ χειμϊνα 
600-700         Ν 

 

Χρονιά καρποφορίασ 

Σζλοσ χειμϊνα 

600-700         Ν 
1000         Κ 

250-350         Ρ 

Ιοφνιοσ - Ιοφλιοσ 

500         Ν 
 200-300        Κ 

Διαφυλλικοί ψεκαςμοί με πλιρθ λιπάςματα 
πλοφςια ςε P 

 
 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ 
 

ΒΟΣΡΤΟΦΑΙΡΙΑ 
 
υςτινεται ςυλλογι και καταςτροφι των προςβεβλθμζνων από βοτρυοςφαίρια 

ταξικαρπιϊν τθσ περςινισ περιόδου (εικ. 1), κακϊσ και των αντίςτοιχων κλάδων που τισ 

φζρουν. Σα προςβεβλθμζνα όργανα που απομζνουν πάνω ςτα δζνδρα αποτελοφν τθν 

κφρια πθγι μολφςματοσ για τισ πρωτογενείσ μολφνςεισ τθν ερχόμενθ άνοιξθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικ. 1. Σαξικαρπία προςβεβλθμζνθ 

από βοτρυοςφαίρια. 
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ΑΘΕΝΕΙΕ ΚΟΡΜΟΤ ΚΑΙ ΡΙΗΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ 
 

Επειδι αδιόρατεσ ρωγμζσ από ελαφρζσ παγωνιζσ του χειμϊνα είναι αναπόφευκτεσ, καλό 

είναι νωρίσ τθν άνοιξθ να γίνει επάλειψθ του κορμοφ μζχρι ζνα μζτρο φψοσ και λίγο κάτω 

από τθν επιφάνεια του εδάφουσ με βορδιγάλειο πάςτα, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που το 

ςθμείο εμβολιαςμοφ είναι χαμθλά. Αν θ εφαρμογι τθσ βορδιγαλείου πάςτασ είναι 

δφςκολθ, μπορεί να εφαρμοςτεί ψεκαςμόσ με ζνα άλλο χαλκοφχο μυκθτοκτόνο ςτθν 

ιςχυρότερθ δόςθ που ςυνιςτάται από τον παραςκευαςτι. 

 
 

ΕΤΡΤΣΟΜΟ 
 

Για τθ μείωςθ του πλθκυςμοφ του εντόμου ςυςτινεται επιμελισ ςυλλογι, απομάκρυνςθ 

και καταςτροφι των μουμιοποιθμζνων καρπϊν (εικ. 2), μζςα ςτουσ οποίουσ διαχειμάηει το 

ευρφτομο ωσ ϊριμθ προνφμφθ (εικ. 3), τόςο πάνω ςτο δζνδρο, όςο και ςτο ζδαφοσ. 

 

Ζνα ποςοςτό των καρπϊν αυτϊν καλό είναι να ελζγχεται για τθν παρουςία προνυμφϊν ςτο 

εςωτερικό τουσ, ϊςτε να τοποκετθκοφν ςε πλαςτικά ι γυάλινα διαφανι δοχεία τθν 

ερχόμενθ άνοιξθ, για τον ακριβι προςδιοριςμό τθσ εξόδου του εντόμου και τθν αποφυγι 

άςκοπων ψεκαςμϊν πριν τθν εμφάνιςι του. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΟΛΤΣΘ 
 
Απαιτείται ςυλλογι και κάψιμο των ξερϊν κλάδων που τοποκετικθκαν το φκινόπωρο 

κοντά ςτα δζνδρα, με ςκοπό να χρθςιμεφςουν ωσ παγίδεσ για τθν ωοτοκία και διαχείμαςθ 

των ακμαίων του ςκολφτθ. Εάν δεν εφαρμόςτθκε το παραπάνω μζτρο, κα πρζπει να δοκεί 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν αφαίρεςθ και καφςθ ξερϊν βλαςτϊν και κλάδων. 

 

 
 
 

Εικ. 2. Μουμιοποιθμζνοι καρποί φιςτικιάσ. Εικ. 3. Διαχειμάηουςα προνφμφθ 
ςτο εςωτερικό μουμιοποιθμζνου 
καρποφ. 
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ΨΤΛΛΑ 
 

Αν τθν προθγοφμενθ χρονιά υπιρχε ζντονθ προςβολι ψφλλασ, ςυνιςτάται εφαρμογι 

χειμερινοφ πολτοφ ςτισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ (λίγο πριν τθν ζκπτυξθ των οφκαλμϊν), για τον 

περιοριςμό του διαχειμάηοντοσ πλθκυςμοφ. Με τθν επζμβαςθ αυτι περιορίηονται επίςθσ 

δραςτικά διαχειμάηοντεσ πλθκυςμοί ςκϊρου και κοκκοειδϊν, ςε περίπτωςθ που ζχουν 

προθγθκεί τζτοιεσ προςβολζσ. 

 

 

 

 Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων. 

 Όλα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 

Σροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr 

 Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για 

τα ακρόδρυα, παρακαλοφνται να το δηλώςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την 

Τπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr 

 

 Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ  

 

 Δρ. Λφκασ Δθμιτριοσ 
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