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Πιεξνθνξίεο : Φσηνπνύινπ Αλλέηα
ΑΜΤΓΓΑΛΙΑ

ΑΝΘΟΝΟΜΟ (Αnthonomus amygdali)

Ο αλζνλόκνο ηεο ακπγδαιηάο έρεη κήθνο 3-4mm θαη ρξώκα ζθνύξν θαζηαλό. Έρεη κία γελεά ην έηνο είλαη
δξαζηήξην ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Σν θαινθαίξη ηα ελήιηθα άηνκα βξίζθνληαη ζε πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο πάλσ
ή θνληά ζηα δέλδξα (θάησ από μεξνύο θινηνύο,ζε ξσγκέο ηνπ θινηνύ, κέζα ζην έδαθνο θαη αιινύ).
Σα ελήιηθα δξαζηεξηνπνηνύληαη από ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ. Αθνύ ηξαθνύλ γηα δπν εβδνκάδεο ζε βάξνο ησλ
νθζαικώλ, ζπδεύγλπληαη θαη αξρίδνπλ λα σνηνθνύλ. Η σνηνθία γίλεηαη από ηνλ Γεθέκβξην έσο ηέινο
Φεβξνπαξίνπ, αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο. Σν ζειπθό ελαπνζέηεη ζε θάζε νθζαικό έλα απγό.
Οη πξνζβεβιεκέλνη νθζαικνί μεξαίλνληαη ρσξίο λα αλνίμνπλ θαη ηειηθά πέθηνπλ ζην έδαθνο.
ΤΣΑΔΙ: ε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη έλδεημε όηη ην θζηλόπσξν ν ελήιηθνο πιεζπζκόο ηνπ εληόκνπ πάλσ ζηα
δέλδξα είλαη ππθλόο ζπλίζηαηαη έλαο ςεθαζκόο ησλ δέλδξσλ ηνλ Ννέκβξην πξηλ πέζνπλ ηα θύιια θαη επαλάιεςε
ηνπ ςεθαζκνύ κεηά ηελ πηώζε ησλ ¾ ησλ θύιισλ κέρξη θαη ηνλ Ιαλνπάξην κήλα, κε εγθεθξηκέλα
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΦΧΜΟΦΗ Η ΔΛΚΟ ΚΛΑΓΙΚΧΝ
Phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali)

Δηθ.1

Δηθ. 2
Π.Κ,Π,Φ Βόινπ Πξνζβνιή από Fusicoccum amygdali

Δηθ3.

Οη έληνλεο βξνρνπηώζεηο ηνπ θζηλνπώξνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ είζνδν ηεο Φώκνςεο phomopsis amygdali (ζπλ.
Fusicoccum amygdali) ζηηο Ακπγδαιηέο.
Πξνζβνιέο παξαηεξνύληαη ζε θαιιηέξγεηεο πνύ βξίζθνληαη ζε ρακειόηεξεο θαη πγξόηεξεο πεξηνρέο ζηνπο
λνκνύο Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο.
ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: Η αζζέλεηα πξνθαιεί μήξαλζε ησλ θιαδίζθσλ ηνπ έηνπο, λέθξσζε ησλ νθζαικώλ θαη
θαζηαλέο αθαλόληζηεο έσο θπθιηθέο θειίδεο ζηα θύιια. Η δεκηά μεθηλάεη κε ηνλ ζρεκαηηζκό λεθξσηηθήο θειίδαο
ζηε βάζε ή γύξν από έλα νθζαικό.
ε κεγαιύηεξνπο θιάδνπο θαη βξαρίνλεο πξνθαιεί έιθε ζηα νπνία θαη δηαρεηκάδεη. Γηαρεηκάδεη επίζεο ζηα
πξνζβεβιεκέλα θύιια πνπ πέθηνπλ ζην έδαθνο.
Η εγθαηάζηαζε ηνπ παζνγόλνπ ζηνπο βιαζηνύο ηνπ έηνπο γίλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πηώζεο ηωλ θύιιωλ
ή ηωλ αλζέωλ από ηηο νπιέο απηώλ.
ΤΝΘΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Τγξόο θαη βξνρεξόο θαηξόο (θαηά ηελ βιαζηηθή πεξίνδν) είλαη απαξαίηεηνο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κνιύλζεσλ.
Οη ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κύθεηα είλαη 5-360C (άξηζηε 27-290C).Σα κνιύζκαηα δηαζπείξνληαη κε ην
λεξό (βξνρή, δξόζνο) ζε κηθξέο απνζηάζεηο, ελώ κε ηνλ άλεκν, ηα έληνκα θαη ην πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν θζηλόπσξν θαη ε άλνημε είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο επνρέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
κνιύλζεσλ.
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΙΗ: Α) Καιιηεξγεηηθά κέηξα: Αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά όισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ
βιαζηώλ (αλεμαξηήηνπ επνρήο). Απηό ην κέηξν πξέπεη λα εθαξκόδεηαη από όινπο ηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο πεξηνρήο
κόιηο εκθαληζζνύλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο, γηα ηελ κείσζε θαη εμάιεηςε ησλ εζηηώλ δηαρείκαζεο ηνπ
παζνγόλνπ.
Β)Υεκηθά κέηξα: πληζηώληαη 2-3 ςεθαζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ παζνγόλνπ ην θζηλόπσξν: 1νο ςεθαζκόο
κε ηελ πηώζε ησλ θύιισλ, 2νο ακέζσο κεηά ην θιάδεπκα θαη 3νο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ιεζάξγνπ ην ρεηκώλα.
Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκό θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα νη επεκβάζεηο είλαη ε επνρή
θαη ε δηάξθεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ.
Οη ςεθαζκνί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θώκνςεο ζπλερίδνληαη (ηζάξηζκνη) ηελ άλνημε θαηά ηελ πεξίνδν έθπηπμεο
ησλ νθζαικώλ κέρξη ηνπ ζρεκαηηζκνύ θαη ηεο δηόγθσζεο ησλ λεαξώλ θαξπηδίσλ.
ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia laxa) - ΚΟΡΤΝΔΟ (Coryneum beijerinckii)
Η Μνλίιηα είλαη ε ζνβαξόηεξε αζζέλεηα ηεο Ακπγδαιηάο.
Η πξνζβνιή από ην θνξύλεν επλνείηαη από ηηο πνιιέο βξνρέο ηνπ θζηλόπσξνπ θαη ηνπ ρεηκώλα όπνηε ζπλερίδνληαη
νη πξνζβνιέο ησλ λεαξώλ βιαζηώλ ηδηαίηεξα ( πξνθαιεί έιθε ζηνπο βιαζηνύο θαη θιάδνπο).
ΤΣΑΔΙ: Η θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ κνλίιηα. 1. Κιάδεπκα θαη θαηαζηξνθή κε
θσηηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδίζθσλ, θιάδσλ, θαη θαξπώλ(κνύκηεο) ησλ δέλδξσλ.
2)Να γίλνπλ ςεθαζκνί κε βνξδηγάιεην πνιηό κε ηελ πηώζε ησλ ¾ ησλ θύιισλ θαη επαλάιεςε κε ηα ίδηα θάξκαθα
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρεηκεξίαο λάξθεο, ιίγν πξν ηεο ελάξμεσο δηνγθώζεσο ησλ νθζαικώλ.
ΠΟΛΤΣΙΓΜΧΗ (Polystigma ochraceum)

Δηθ.4 5.6 ΠΚΠ.Φ Βόινπ Πξνζβνιή από ΠΟΛΤΣΙΓΜΧΗ (Polystigma ochraceum)
πλερίδεηαη ε παξνπζία ηεο πνιπζηίγκωζεο ζε Ακπγδαιεώλεο ηνπ Ν. Μαγλεζίαο (Νέα Αγρίαινο, Καλάιηα)
θαζώο θαη ζε πεξηνρέο ηωλ Ν. Λάξηζαο θαη Φζηώηηδαο.
ΤΣΑΔΙ: 1)Φεθαζκό ησλ δέλδξσλ κε βνξδηγάιεην πνιηό πξηλ ηελ πηώζε ησλ θύιισλ. .2) Γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ή ηελ εμάιεηςε ησλ κνιπζκάησλ, ζπληζηάηαη επίζεο ςεθαζκόο ησλ πεζκέλσλ ζην έδαθνο
κνιπζκέλσλ θύιισλ κε νπξία 10-12%0 θαη ελζσκάησζε απηώλ(πνιύ βαζύ παξάρσκα) θαηά ηνλ ρεηκώλα κε
θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο.

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.
Οη παξαγωγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεωξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Ακπγδαιηάο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: fyto12@otenet.gr
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.
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α.α.
Γεκ. Λύθαο

