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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων : 
 - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών 
 - επιβαρύνει το περιβάλλον 
 - αυξάνει το κόστος παραγωγής 

              Πληροφορίες : Φωτοπούλου Αννέτα                                                                           ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ 6/ 19-4-2018 
 
 

ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ (Εurytoma Amygdali) 
 

     
                                                                                                                 Ακµαία του Ευρυτόµου Εικ. Π.Κ.Π.Φ Βόλου 

 
  Το ευρύτοµο είναι ο σηµαντικότερος εχθρός της Αµυγδαλιάς διότι µπορεί να προκαλέσει µεγάλη απώλεια της 
παραγωγής. Μοιάζει µε µαύρο φτερωτό µυρµήγκι. ∆ιαχειµάζει ως ανεπτυγµένη προνύµφη µέσα στα προσβεβληµένα 
Αµύγδαλα, πού συνήθως παραµένουν µουµιοποιηµένα  στο δένδρο. Έχει µία  γενεά το έτος. 
 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις σε εντοµολογικούς κλωβούς υπαίθρου διαπιστώνεται ότι συνεχίζεται η έξοδος 
των ακµαίων του ευρυτόµου στις πρώιµες και όψιµες περιοχές του νοµού  Μαγνησίας και Λάρισας  µε µέγιστο της 
εξόδου στις 11-13 Απριλίου για τον Ν. Μαγνησίας και 13-15 Απριλίου για τον Ν. Λάρισας.  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:. 1) Να συνεχισθούν οι ψεκασµοί για την καταπολέµηση του ευρυτόµου στις πρώιµες και όψιµες 
περιοχές του νοµού. Μαγνησίας. και Λάρισας 3) Επανάληψη των ψεκασµών ανά 7-8 ηµέρες µέχρι και την σκλήρυνση 
του ενδοκαρπίου.  

Οι ψεκασµοί να γίνονται κατά τις µεσηµβρινές ώρες της ηµέρας, που έχουµε την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και 
υψηλότερες θερµοκρασίες, διότι τότε έχουµε τη µεγαλύτερη έξοδο των ακµαίων του ευρυτόµου. Όταν ο καιρός 
είναι οµιχλώδης – νεφοσκεπής και κρύος δεν ψεκάζουµε (λόγω µειωµένης δραστηριότητας του εντόµου). 
 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: deltamethrin Phosmet(IMIDAN), και άλλα επιτρεπόµενα για  
την Αµυγδαλιά. 

ΚΑΠΝΩ∆ΗΣ (Capnodis tenebrionis) 
 

        
 Εικ. Ακµαίο Καπνώδη και  ξήρανση ολοκλήρου δέντρου που στις ρίζες του βρέθηκαν προνύµφες  του εντόµου 
Capnodis tenebrionis 
 
   Πρόκειται για ένα µεγάλο µαύρο σκαθάρι µε λευκή απόχρωση στη ράχη του. Τα τέλεια έντοµα δραστηριοποιούνται 
την άνοιξη και τρέφονται από το φύλλωµα των δένδρων. Ωριµάζουν αναπαραγωγικά τον Μάιο και εναποθέτουν τα 
αυγά τους ένα-ένα ή σε οµάδες κυρίως στο έδαφος και κοντά στο λαιµό του δένδρου ή σε ρωγµές του φλοιού στη βάση 
του κορµού. Η νεαρή προνύµφη µπαίνει στο λαιµό ή στη βάση µίας ρίζας και ανοίγει στοά. Το δένδρο εξασθενίζει σιγά 
- σιγά και ξηραίνεται  Τα εξασθενηµένα δένδρα έχουν µεγαλύτερη ευπάθεια στον καπνώδη. 
 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Συνιστάται κάθε µέτρο που διατηρεί τα δένδρα σε καλή κατάσταση ζωηρότητας βλάστησης, όπως είναι 
η κατάλληλη λίπανση, άρδευση, και κλάδευση Η καταπολέµηση του καπνώδη γίνεται µε την εµφάνιση των ακµαίων 
τον Μάιο για να εναποθέσουν τα αυγά τους, µε ψεκασµούς των κλάδων και του κορµού µε ισχυρά επιτρεπόµενα για την 
καλλιέργεια εντοµοκτόνα. Εναντίων των προνυµφών συνιστάται  αρχές φθινοπώρου και αµέσως µετά την συγκοµιδή 
πότισµα  γύρω από τον κορµό σε απόσταση 50 εκατοστών µε σκόνη διαλύµατος ισχυρού εντοµοκτόνου. 
 
 

ΦΩΜΟΨΗ  Η  ΕΛΚΟΣ ΚΛΑ∆ΙΣΚΩΝ 
 

Phomopsis amygdali  (συν.Fusicoccum amygdali) 
 

  

        Εικ.1 Π.Κ.Π.Φ. Βόλου                       Εικ.2                 Εικ3. Π.Κ.Π.Φ. Βόλου Προσβολή από  Fusicoccum 
           amygdali 
 
 
 
 
  Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης  phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές.  
   Προσβολές παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαµηλές και υγρές περιοχές στους νοµούς Μαγνησίας 
και Λάρισας. 
   
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές 
ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή 
γύρω από ένα οφθαλµό.  
 
Σε µεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειµάζει. ∆ιαχειµάζει επίσης στα 
προσβεβληµένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος. 
Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή 
των ανθέων από τις ουλές αυτών. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την 
πραγµατοποίηση των µολύνσεων. 
Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό 
(βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο, τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες 
αποστάσεις.  
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ: Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων 
βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής 
µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας, για την µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης του 
παθογόνου.  
 
 Να γίνει ψεκασµός µε εκλεκτικά και  εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. σε συνδυασµό 
µε τη αντιµετώπιση της πολυστίγµωσης.boscalid,Iprodione,pyraclostrobin(TRIGRAMM),Fenbuconazol 
                 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ  (Polystigma ochraceum) 
 

  
Εικ.4 5.6 ΠΚΠ.Φ Βόλου            Προσβολή από ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ  (Polystigma ochraceum) 

 
Αναµένεται η εµφάνιση της πολυστίγµωσης µετά τις βροχοπτώσεις σε Αµυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας  (Ν. 
Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς και σε  περιοχές του Ν. Λάρισας και  Ν. Φθιώτιδας. 

 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:   Να γίνει ψεκασµός των  δένδρων µε  εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα όπως tribasic copper sulfate κ.α. 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την 
αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και 
συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. 
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Αµυγδαλιάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr 
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο διαδίκτυο 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings 
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