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ΒΔΡΙΚΚΟΚΙΑ - ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ - ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ – ΚΔΡΑΙΑ – ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ 
1.ΔΞΩΑΚΟ 

Είλαη κύθεηαο πνπ πξνζβάιεη ηα θύιια θαη ζπάληα ηα άλζε θαη ηνπο θαξπνύο θπξίσο ζηελ 
ξνδαθηληά θαη λεθηαξηληά, θαη δεπηεξεπόλησο ζηα άιια ππξελόθαξπα . 

Οδεγίες: Έλας υεθαζκός ηφλ δέλδρφλ εθηειούκελος κε κεγάιε επηκέιεηα ζηελ 
πηώζε ηοσ 75% ηφλ θύιιφλ, κπορεί λα θαηαποιεκήζεη ηελ 
αζζέλεηα. 

Φσηοπρ/θά 
προχόληα: 

Nα ρξεζηκνπνηεζεί εγθεθξηκέλν ραιθνύρν ζθεύαζκα. 

 

2.ΚΟΡΤΝΔΟ 
Είλαη κύθεηαο, πνπ πξνζβάιεη όια ηα ππξελόθαξπα. Πην ζεκαληηθή είλαη ε πξνζβνιή ησλ 

νθζαικώλ θαη βιαζηώλ ζηε ξνδαθηληά, ησλ νθζαικώλ, θύιισλ θαη θαξπώλ ζηε βεξηθνθηά, ησλ 
θύιισλ ζηελ θεξαζηά, βπζζηληά θαη δακαζθεληά. 

Οδεγίες: Να γίλεη επηκειεκέλος υεθαζκός ηφλ δέλδρφλ ζηελ πηώζε ηοσ 75% 
ηφλ θύιιφλ. 
 

Φσηοπρ/θά 
προχόληα: 

Nα ρξεζηκνπνηεζεί εγθεθξηκέλν ραιθνύρν ζθεύαζκα. 

  

3.ΒΑΚΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΚΟ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 
Η αζζέλεηα πξνθαιεί  λέθξσζε νθζαικώλ, θεληξηώλ, ζρεκαηηζκό ειθώλ ζηνπο θιάδνπο κε 

απνηέιεζκα μεξάλζεηο θιαδίζθσλ, θιάδσλ ή νιόθιεξσλ δέλδξσλ θαη θειηδώζεηο θύιισλ θαη 
ζπαληόηεξα θαξπώλ. Οθείιεηαη ζε βαθηήξην πνπ επηβηώλεη ζηα ελεξγά έιθε θαη επηθπηηθά, ζην 
θύιισκα ησλ δέλδξσλ. Οη κνιύλζεηο γίλνληαη από ηηο νπιέο ηεο πηώζεο ησλ θύιισλ θαη από 
δηάθνξεο πιεγέο ηνπ θινηνύ.  
Οδεγίες : 
 
 
 
 
 
 
Φση/θά 
προηόληα: 

 Τν θιάδεκα ησλ δέλδξσλ λα κελ γίλεηαη κε βξνρεξό θαηξό. 
 Αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ 

θαη θιαδίζθσλ,  όηαλ επηθξαηεί  μεξόο θαηξόο. 

 Να απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία πιεγώλ ζηα δέλδξα ηδηαίηεξα θαηά ηελ 
πεξίνδν θζηλνπώξνπ θαη ρεηκώλα. 

 Όπνπ δηαπηζηώλεηαη πξνζβνιή ζπληζηώληαη δύν ςεθαζκνί κε  
 
Εγθεθξηκέλν ραιθνύρν ζθεύαζκα. Πξώηνο ςεθαζκόο άκεζα θαη ν 
δεύηεξνο ζην 75% ηεο πηώζεο ησλ θύιισλ.                                 ►  

 



 
4. ΝΔΚΡΩΗ ΒΡΑΥΙΟΝΩΝ ΒΔΡΙΚΚΟΚΙΑ 

Η αζζέλεηα νθείιεηαη ζηνλ  κύθεηα Eutypa lata. Τα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ηεο 
πξνζβνιήο είλαη ε παξνπζία δηνγθσκέλσλ ειθώλ κε επηκήθεηο ξσγκέο ζηνπο θιάδνπο ή ζηνλ 
θνξκό ησλ δέλδξσλ, από ηα νπνία βγαίλεη άθζνλε θόιια. Τα έιθε αξρίδνπλ πάληνηε από ηηο 
ηνκέο θιαδέκαηνο.  
Οδεγίες : 
 

 Όςηκν θιάδεκα (όπνπ ελδεκεί ε αξξώζηηα) θαη δηακόξθσζε ηεο θόκεο 
κε ηξόπν πνπ λα δηεπθνιύλεηαη ν θαιόο αεξηζκόο ηνπ δέλδξνπ. 

 Τν θιάδεκα λα κελ γίλεηαη κε πγξό θαηξό. 
 Αθαίξεζε θαη θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδηώλ. 
 Σπρλή απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ θιαδέκαηνο κε δηάιπκα θνξκόιεο . 
 Ακέζσο κεηά ην θιάδεκα λα γίλεηαη επάιεηςε ησλ ηνκώλ, ηδηαίηεξα ησλ 

κεγάισλ, κε εηδηθή απνιπκαληηθή αινηθή.  
 

5. ΑΝΘΟΝΟΜΟ 
Τα αθκαία ηνπ εληόκνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο αξρέο ηνπ Ννέκβξε. Τξέθνληαη ζε βάξνο 

νθζαικώλ, δεπγαξώλνπλ θαη θαηόπηλ σνηνθνύλ. Η σνηνθία γίλεηαη από Δεθέκβξην έσο ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ, ζηνπο αλζνθόξνπο νθζαικνύο ησλ δέλδξσλ.  

Οδεγίες: ηοσς οπφρώλες ποσ ζσλήζφς παροσζηάδοληαη προζβοιές, λα γίλεη  
επέκβαζε άκεζα κε ηελ ιήυε ηοσ δειηίοσ, γηα λα ζαλαηφζούλ ηα 
αθκαία ηοσ εληόκοσ πρηλ ηελ φοηοθία . 
 

Φση/θά 
προηόληα: 

Χισξππξηθόο (κόλν ζε ξνδαθηληά, λεθηαξηληά ), Φνζκέη(κόλν ζε ξνδαθηληά 
λεθηαξηληά θαη θεξαζηά).  

     

6. ΡΤΓΥΙΣΗ (Rhynchites bacchus) 
Τα ελήιηθα ηνπ εληόκνπ απηή ηελ επνρή, θαηαζηξέθνπλ νθζαικνύο ηξώγνληαο ην 

εζσηεξηθό ηνπο.   
Οδεγίες: Δπεηδή είλαη δύζθοιο λα δηαπηζηφζεί αλ ε θαηαζηροθή ηφλ 

οθζαικώλ προέρτεηαη από αλζολόκο ή ρσγτίηε, ζε θηήκαηα ποσ 
σπάρτεη δεδοκέλο προζβοιώλ ζηοσς οθζαικούς, λα γίλεη 
ζσλδσαζκέλε θαηαποιέκεζε άκεζα κε ηελ ιήυε ηοσ δειηίοσ. 
Καιό είλαη ε επέκβαζε λα γίλεη ηο απόγεσκα. 
 

Φση/θά 
προηόληα: 

Φνζκέη (κόλν ζε ξνδαθηληά λεθηαξηληά θαη θεξαζηά). 

ΗΜΔΙΩΗ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ  θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 
 

 
 


