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ΔΣΘΟΝΗ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ ΞΟΖΛΝΘΑΟΞΥΛ
ΘΑΙΙΗΔΟΓΖΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ
Οη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζπληζηώληαη ηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε θαη κέρξη ηελ
έιεπζε ηνπ ρεηκώλα, πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζαξηζκό ησλ δέλδξσλ από πξνζβεβιεκέλα ή
μεξά θιαδηά θαη ηε ζπιινγή ησλ ζάπησλ ή κνπκηνπνηεκέλσλ θαξπώλ, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα
ζα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ηνλ νπσξώλα ή λα θαίγνληαη. Οη εξγαζίεο απηέο ζα
πξέπεη λα γίλνληαη κε μεξό θαηξό θαη απνβιέπνπλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ
δηαρεηκαδόλησλ εληνκνινγηθώλ ερζξώλ θαζώο θαη δξαζηηθό πεξηνξηζκό ησλ κπθεηνινγηθώλ,
βαθηεξηνινγηθώλ θαη άιισλ αζζελεηώλ πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα.
ΦΡΝΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ
ΚΘΖΡΝΙΝΓΗΘΔΠ ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ
ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ – ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ
Δμώαζθνο: Γηα ηε κείσζε ησλ κνιπζκάησλ ηνπ κύθεηα (βιαζηνζπόξηα) πνπ ζα
δηαρεηκάζνπλ θαη ζα πξνζβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηελ εξρόκελε άλνημε, ζπζηήλνληαη δύν
επηκειείο ςεθαζκνί ησλ δέλδξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ κε έλα θαηάιιειν θαη
εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν. Ο πξώηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πηώζε ησλ
θύιισλ θαη ν δεύηεξνο θαηά ην θνύζθσκα ησλ νθζαικώλ.
ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ – ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ – ΒΔΟΗΘΝΘΗΑ – ΓΑΚΑΠΘΖΛΗΑ – ΘΔΟΑΠΗΑ
Θνξύλεν: Ο παζνγόλνο κύθεηαο δηαρεηκάδεη ζηα έιθε ησλ βιαζηώλ θαη ζηνπο νθζαικνύο.
Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ κνιπζκάησλ (θνλίδηα) πνπ ζα πξνζβάινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηελ
εξρόκελε άλνημε, ζπζηήλεηαη έλαο θζηλνπσξηλόο ςεθαζκόο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
θπιιόπησζεο θαη έλαο δεύηεξνο ρεηκεξηλόο ςεθαζκόο, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε δηόγθσζεο ησλ
νθζαικώλ, κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ραιθνύρα κπθεηνθηόλα
Βαθηεξηαθό Έιθνο: Η αζζέλεηα πξνθαιεί ηνλ ζρεκαηηζκό ειθώλ ζηνπο θιάδνπο, κε
απνηέιεζκα μεξάλζεηο θιαδίζθσλ, θιαδηώλ ή νιόθιεξσλ δέλδξσλ, θειηδώζεηο θύιισλ θαη
ζπαληόηεξα θαξπώλ. Οη πεξίνδνη ηνπ θζηλνπώξνπ θαη ηνπ ρεηκώλα είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο
γηα ηελ πξόθιεζε λέσλ κνιύλζεσλ από ην βαθηήξην (εππάζεηα θπηηθώλ ηζηώλ, επλντθέο
θαηξηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δέλδξσλ ζπληζηώληαη έλαο ςεθαζκόο ζηελ έλαξμε
θαη έλαο ζην 75% ηεο θπιιόπησζεο, κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο
ραιθνύρα ζθεπάζκαηα. Με μεξό θαηξό θαη πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξώηνπ ςεθαζκνύ,

ζπληζηάηαη ε αθαίξεζε θαη ε θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη αθνινύζσο ε
πξνζηαζία ησλ ηνκώλ θιαδέκαηνο κε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
Φπηόθζνξα :
Πξόθεηηαη γηα κπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεη έμαξζε πξνζβνιώλ πξνο ηα ηέιε ηνπ
ρεηκώλα – αξρέο άλνημεο. Επλνείηαη από βξνρεξό θαηξό θαη κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο θαη
παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε δελδξνθνκεία όπνπ ε απνζηξάγγηζε είλαη αλεπαξθήο θαη ν ιαηκόο
ησλ δέλδξσλ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην λεξό γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ή παξακέλεη πγξόο
ιόγσ ηεο ύπαξμεο παξαγόλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα, όπσο αγξηόρνξηα.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αζζέλεηα έρεη ήδε εκθαληζηεί ζην δελδξνθνκείν πξνηείλνληαη ηα
παξαθάησ:
1) Εθξίδσζε ησλ μεξώλ θαζώο θαη ησλ ηζρπξά πξνζβεβιεκέλσλ – μεξώλ δέλδξσλ καδί
κε ηηο ξίδεο ηνπο, απνκάθξπλζή ηνπο από ηνλ νπσξώλα θαη άκεζν θάςηκό ηνπο.
2) Σε πεξίπησζε πξνζβνιήο ζε αξρηθά ζηάδηα ζπληζηάηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ θνξκνύ ζην
κέξνο ηεο πξνζβνιήο καδί κε κία πεξηθεξεηαθή δώλε ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηώλ
πγηνύο ηζηνύ. Αθνινπζεί θάςηκν ηνπ θινηνύ πνπ απνκαθξύλζεθε θαη επάιεηςε ηεο
πιεγήο κε βνξδηγάιην πάζηα. Σηελ ζπλέρεηα αθνύ μεξαζεί ε πάζηα αθνινπζεί
επάιεηςε ηεο πιεγήο κε πξνζηαηεπηηθό πιεγώλ. Σπκπιεξσκαηηθά, κπνξεί λα γίλεη
ξηδνπόηηζκα κε ην κίγκα cheshunt. Τν κίγκα απνηειείηαη από 11 κέξε αλζξαθηθνύ
ακκώληνπ θαη 2 κέξε ηξηκκέλνπ ζεητθνύ ραιθνύ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε δόζε 2-3
γξακκαξίσλ ζηα 10 θηιά λεξό.
3) Καηαζθεπή αλαρώκαηνο έηζη ώζηε ην λεξό λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ιαηκό
ησλ δέλδξσλ θαη θαηαζηξνθή ησλ αγξηόρνξησλ γύξσ από απηόλ, πξνθεηκέλνπ λα
κεησζεί ην επίπεδν πγξαζίαο.
4) Λήςε κέηξσλ ώζηε ην λεξό από ην πόηηζκα θαη ηελ βξνρή ή ην ρώκα θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ, λα κελ κεηαθηλείηαη από ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο
ηνπ δελδξνθνκείνπ ζηηο ακόιπληεο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αζζέλεηα δελ έρεη εκθαληζηεί ζην δελδξνθνκείν ή γίλεηαη θύηεπζε
λεαξώλ δελδξπιιίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ πξνιεπηηθά κέηξα:
1) Σξήζε ππνθεηκέλωλ αλζεθηηθώλ ζηελ αζζέλεηα θαηά ηελ αξρηθή θύηεπζε ή
ηελ επαλαθύηεπζε.
2) Φύηεπζε ηωλ δελδξπιιίωλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ζην ίδην βάζνο κε ην
βάζνο όπνπ ήηαλ ζην θπηώξην.
3) Επάιεηςε ηνπ θνξκνύ ησλ δέλδξσλ κέρξη έλα κέηξν πάλσ από ην έδαθνο θαη ιίγν
παξαθάησ από ην έδαθνο κε βνξδηγάιην πάζηα.
4) Μέηξα ώζηε ην λεξό λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ιαηκό ησλ δέλδξσλ κε ηελ
θαηαζθεπή αλαρώκαηνο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ αγξηόρνξησλ γύξσ από απηόλ.
5) Μέηξα γηα ηελ θαιή απνζηξάγγηζε ηνπ δελδξνθνκείνπ.
6) Απνθπγή δεκηνπξγίαο πιεγώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ θαη ησλ ξηδώλ
ΔΛΡΝΚΝΙΝΓΗΘΝΗ ΔΣΘΟΝΗ
ΟΝΓΑΘΗΛΗΑ – ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ – ΒΔΟΗΘΝΘΗΑ
Αλζνλόκνο: Τα ελήιηθα ηνπ εληόκνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη απηή ηελ επνρή θαη θαηαζηξέθνπλ
ηνπο νθζαικνύο. Σε θαιιηέξγεηεο πνπ δηαπηζηώλεηαη πςειόο πιεζπζκόο ηνπ εληόκνπ,
ζπληζηάηαη άκεζα ςεθαζκόο κε θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα εληνκνθηόλν.
Θνθθνεηδή (Τώξα Παλ Ενδέ θαη Βακβαθάδα): Σε νπσξώλεο όπνπ παξνπζηάζηεθαλ
πξνζβνιέο από θνθθνεηδή, ζπλίζηαηαη απνκάθξπλζε ησλ ηζρπξά πξνζβεβιεκέλσλ –
εμαζζελεκέλσλ θιάδσλ θαη ςεθαζκόο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα κε θαηάιιειν
παξαθηληθό ιάδη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιεζπζκνύ πνπ δηαρεηκάδεη. Ο ςεθαζκόο απηόο
ζπληειεί θαη ζηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ δηαρεηκάδνπζσλ κνξθώλ αθίδσλ θαη αθάξεσλ.

ΞΟΝΠΝΣΖ:
Σε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ
θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο.
Τα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαζαξηζκνύο – θιαδέκαηα θιπ αζζελώλ
δέλδξσλ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο ζε άιια πγηή δέλδξα.
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξ. Αλάπηπμεο &
Τξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr.
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