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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 
 - επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 
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ΑΜΤΓΔΑΛΙΑ 

Βιαζηηθά ηάδηα Ακπγδαιηάο 
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     Γηάπαπζε     Γηόγθσζε νθζαικώλ  Πξάζηλε Κνξπθή        Ρνδ Κνξπθή           Λεπθή θνξπθή         Πιήξεο άλζεζε      Πηώζε πεηάισλ 

 

ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia laxa) 

 

Δίλαη ε ζνβαξόηεξε αζζέλεηα ηεο Ακπγδαιηάο. Η άκεζε είζνδνο ηνπ παζνγόλνπ ζην δέλδξν γίλεηαη από ηα άλζε 

θαη ηνπο θαξπνύο. Βξνρεξόο, πγξόο, θαη λεθνζθεπήο θαηξόο είλαη επλντθόο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παζνγόλνπ 

κύθεηα θαη ηελ εμάπισζε ηνπ. Άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο 10-15
o
 C θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία. 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Σα πξνζβεβιεκέλα άλζε θαη νη βιαζηνί κνηάδνπλ ζαλ δεκαηηζκέλνη ε θακέλνη. Ο κύθεηαο 

εμαπιώλεηαη θαη ζην θινηό ησλ παιαηνηέξσλ θιάδσλ, όπνπ ζρεκαηίδεη έιθε ζηα νπνία εκθαλίδεηαη έθθξηζε 

θόκενο. 

 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 

1. Κιάδεπκα θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδίζθσλ θαη θιάδσλ ηνπ δέλδξνπ. 

2. πληζηώληαη 3 ςεθαζκνί, θαηά ηελ ιεπθή θνξπθή, ηελ πιήξε άλζηζε θαη ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ. ε 

πεξίπησζε βξνρεξνύ θαηξνύ επηβάιιεηαη ε επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ.  

Φςτοπποστατεςτικά πποϊόντα: Captan, iprodione, θαη άιια επηηξεπόκελα ζθεπάζκαηα. 

 

ΚΟΡΤΝΕΟ (Coryneum beijerinckii) – ΕΞΩΑΚΟ (Taphrina deformans) 

 

Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηα θύιια, ηα άλζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπο θαξπνύο. 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Σν θνξύλεν  πξνθαιεί λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο, κηθξά έιθε ζηνπο 

βιαζηνύο θαη θιάδνπο. Ο Δμώαζθνο πξνζβάιεη ηα αθξαία λεαξά θύιια ηελ άλνημε ηα νπνία παξακνξθώλεη. 

 

ΤΣΑΕΙ:    πληζηώληαη ςεθαζκνί γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ηα δέλδξα βξίζθνληαη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο δηόγθσζεο 

ησλ νθζαικώλ θαη επαλάιεςή ηνπο κεηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ, κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 

 

ΠΟΛΤΣΙΓΜΩΗ  (Polystigma ochraceum) 

 

Οη πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα είλαη ζνβαξέο όηαλ ε βξνρή θαη ε πγξαζία  δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν  από 2-3 εκέξεο. 

Οη κνιύλζεηο αξρίδνπλ κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ θύιισλ θαη ζπλερίδνληαη  κέρξη ηα κέζα Ινπλίνπ Ο κύθεηαο 

πξνζβάιιεη ηα θύιια ηεο ακπγδαιηάο ζηα νπνία δεκηνπξγεί κεγάιεο θειίδεο  ρξώκαηνο θηηξηλνπνξηνθαιί αξρηθά 

θαη θνθθηλνζηαρηί ηειηθά. Πξνθαιεί θαηαζηξνθή ησλ θύιισλ θαη πξώηκε θπιιόπησζε. 

 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ: Η αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη κε πξνιεπηηθνύο ςεθαζκνύο από ηελ έθπηπμε ησλ πξώησλ 

θύιισλ κέρξη ηέινο Μαΐνπ .Οη ςεθαζκνί επαλαιακβάλνληαη εθόζνλ επηθξαηεί βξνρεξόο θαηξόο. 

 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Captan, copper hydroxide,copper oxide,copper oxychloride.θ.ά. εγθεθξηκέλα 

ζθεπάζκαηα. 



 

ΦΤΣΟΦΘΟΡΑ  (Phytophora syringae  ή  Ph. Cactorum) 

 

O κύθεηαο κεηαδίδεηαη από ην έδαθνο ζην ιαηκό ηνπ δέλδξνπ θαη επλνείηαη από ηελ ύπαξμε ηξαπκάησλ ζην 

ζεκείν εκβνιηαζκνύ ή ζηηο ξίδεο ησλ δέλδξσλ. Η δεκηά εθδειώλεηαη αξγά ηελ άλνημε ηελ επνρή ηεο ελάξμεσο ηεο 

βιαζηήζεσο. Σα δέλδξα ζηακαηνύλ λα βιαζηάλνπλ ηα θύιια ηνπο γίλνληαη κηθξά ρισξσηηθά θαη πξννδεπηηθά 

παξαηεξνύληαη μεξάλζεηο θιάδσλ βιαζηώλ θαη όηαλ είλαη κηθξά μεξαίλνληαη. Η αζζέλεηα επλνείηαη από ηελ 

πςειή πγξαζία πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη θνληά ζην ιαηκό  ηνπ δέλδξνπ. 

 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ: Σν παζνγόλν δηαπηζηώζεθε ζηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο, Λάξηζαο θαη ζηηο πεξηνρέο όπνπ 

θαιιηεξγείηαη ε ακπγδαιηά. 

 

ΤΣΑΕΙ: 

1. Ξειάθσκα ησλ δέλδξσλ θαη θαζάξηζκα ησλ δηδαλίσλ γύξσ  από ηνλ θνξκό. 

2. Να γίλεη επάιεηςε ηνπ θνξκνύ ησλ δέλδξσλ από ην ζεκείν  ιίγν θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κέρξη 

ην ζεκείν  δηαθιαδώζεσο ησλ βξαρηόλσλ κε ππθλό βνξδηγάιεην πνιηό. 

3. Φεθαζκόο ησλ δέλδξσλ κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα γηα ηε θπηόθζνξα. 

 

ΕΤΡΤΣΟΜΟ ΑΜΤΓΔΑΛΙΑ (Eyrutoma amygdali) 

 

Γηα ηελ νξζνινγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ επξπηόκνπ ζπληζηάηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα ζπιιέγνπλ απηέο ηηο εκέξεο 

πξνζβεβιεκέλνπο θαξπνύο θαη λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζε κεγάια δηαθαλή βάδα, ην ζηόκην ησλ νπνίσλ λα 

θαιύπηεηαη κε ηνπινππάλη ε από άιιν ιεπηό ύθαζκα ην βάδν ηνπνζεηείηαη κέζα ζηελ θαιιηέξγεηα. Διέγρεηαη θάζε 

εκέξα κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ αθκαίσλ ηνπ επξπηόκνπ. 

 

ΚΟΛΤΣΕ (Scolytus sp.) 

 

Πξόθεηηαη γηα κηθξνύ κεγέζνπο έληνκα, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ πνιιέο κηθξέο ηξύπεο ζηνλ θνξκό θαη ηνπο θιάδνπο 

ηεο ακπγδαιηάο, πξνθαιώληαο έηζη ηνλ πξόσξν ζάλαηό ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλνληαη δεκηέο ζε 

νθζαικνύο, βιαζηνύο θαη θιάδνπο, από ηνπο ζθνιύηεο, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ν. Μαγλεζίαο θαη ηνπ Ν. 

Λάξηζαο. Απηή ηελ επνρή ζπληζηώληαη νη εμήο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο: 

1)  Αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη δέλδξσλ πνπ έρνπλ μεξαζεί από ζθνιύηεο θαη  

2)  Γηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαη ζξέςεο. 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ  ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ 

γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο 

επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ. 

 

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html  

 

 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο  α.α. 

 

 

Γεκ. Λύθαο 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html


 

 
 

Εικόνα 1  πκπηώκαηα κνλίιηαο ζε βιαζηό θαη θαξπό ακπγδαιηάο 

 

              
.  

 

 

 
 

Εικόνα 4  Πνιπζηίγκσζε 

 

 

Εικόνα 3 πκπηώκαηα θνξύλενπ ζε 

θύιια (ηξύπεο από ζθάγηα), βιαζηό θαη 

θαξπό 

Εικόνα 2 πκπηώκαηα εμώαζθνπ ζε θύιια θαη 

θαξπνύο ακπγδαιηάο 



 

 

    
 

Εικόνα 5 Πξνλύκθε Δπξύηνκνπ θαη ηέιεην εμεξρόκελν από ηνλ θαξπό όπνπ λπκθώζεθε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Εικόνα 6  Πξνζβεβιεκέλν δέλδξν ακπγδαιηάο από ζθνιύηε.  

 

 


