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Η αλόγιςτη χρήςη φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρφνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόςτοσ παραγωγήσ

ΑΚΡΟΔΡΤΑ Νο 2 / 9-2-2018

ΚΑΡΤΔΙΑ
Θ καλλιζργεια τθσ καρυδιάσ αυτι τθν περίοδο βρίςκεται ςτο ςτάδιο του λικαργου. Με τθν
απαιτοφμενθ προςοχι ςτο κλάδεμα και τθ λίπανςθ, αλλά και τθ λιψθ βαςικϊν
προλθπτικϊν μζτρων, μποροφν να περιοριςτοφν ςοβαρά φυτοπροςτατευτικά προβλιματα
και να μεγιςτοποιθκεί θ παραγωγι.

ΚΛΑΔΕΜΑ
Σο κλάδεμα καρποφορίασ τθν εποχι αυτι βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Αφαιρείται κάκε ξερι
βλάςτθςθ, ενϊ οι τομζσ ςτο υγιζσ ξφλο κα πρζπει να είναι κακαρζσ (δεν κα πρζπει να
υπάρχουν ίχνθ μεταχρωματιςμοφ), διαφορετικά κόβουμε πιο χαμθλά. Οι τομζσ
κλαδζματοσ, ιδιαίτερα οι μεγάλεσ, κα πρζπει να καλφπτονται με κάποιο επουλωτικό
πλθγϊν (π.χ. νοβαρίλ), ενϊ καλό είναι να ακολουκεί ψεκαςμόσ με βορδιγάλειο πολτό. Οι
εργαςίεσ κλαδζματοσ και κακαριςμοφ των δζνδρων κα πρζπει να αποφεφγονται όταν ο
καιρόσ είναι υγρόσ.
Με το κλάδεμα ο ςκελετόσ κα πρζπει να διαμορφϊνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να
επιτρζπει τθν καλι διείςδυςθ του θλιακοφ φωτόσ ςτο εςωτερικό τθσ κόμθσ και τον επαρκι
αεριςμό τθσ. Ζτςι, περιορίηεται θ ςχετικι υγραςία, θ οποία ευνοεί τθν εμφάνιςθ ςοβαρϊν
αςκενειϊν, όπωσ θ ανκράκωςθ και θ βακτθρίωςθ.

ΛΙΠΑΝΗ
Θ λίπανςθ τθσ καρυδιάσ κα πρζπει να βαςίηεται τόςο ςε φυλλοδιαγνωςτικι ανάλυςθ (κάκε
2 χρόνια ςτα μζςα Ιουλίου), όςο και ςε ανάλυςθ εδάφουσ (κάκε 5 χρόνια).
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Θ καρυδιά είναι δζνδρο απαιτθτικό ςε άηωτο, με κριςιμότερεσ περιόδουσ τα ςτάδια τθσ
ανκοφορίασ, τθσ καρπόδεςθσ, τθσ πρϊτθσ ανάπτυξθσ των καρπϊν και του γεμίςματοσ τθσ
ψίχασ. Γι’ αυτό κα πρζπει θ αηωτοφχοσ λίπανςθ να εφαρμόηεται ςε τρεισ δόςεισ, ϊςτε να
καλφπτονται οι ανάγκεσ του δζνδρου ςε όλα τα ςτάδια.
ε γενικζσ γραμμζσ, οι ανάγκεσ ςε βαςικά ςτοιχεία φυτειϊν με πλιρθ παραγωγι
αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.

Άηωτο (Ν)
Φϊςφοροσ (P)
Kάλιο (Κ)

Λίπανςη (μονάδεσ/ςτρ.)
Αρχζσ Μαρτίου (3/5 τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ)
Αρχζσ με μζςα Μαΐου (1/5)
14-16
Μζςα Ιουλίου (1/5)
4-6

Από φκινόπωρο μζχρι μζςα Φεβρουαρίου

10-16

Από φκινόπωρο μζχρι μζςα Φεβρουαρίου

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΝΘΡΑΚΩΘ ΚΑΙ ΒΑΚΣΘΡΙΩΘ
Όπωσ προαναφζρκθκε, με το ςωςτό κακαριςμό των δζνδρων περιορίηεται θ ςχετικι
υγραςία, θ οποία ευνοεί τθν εμφάνιςθ των εν λόγω αςκενειϊν.

ΒΑΘΤ ΧΙΙΜΟ ΣΟΤ ΦΛΟΙΟΤ
Σο βακτιριο που προκαλεί τθν αςκζνεια μεταδίδεται κυρίωσ από τομζσ κλαδζματοσ ςε
ςυνκικεσ υψθλισ ατμοςφαιρικισ υγραςίασ και κερμοκραςίασ. Γι’ αυτό απαιτείται
απολφμανςθ των κλαδευτικϊν εργαλείων και αποφυγι κλαδζματοσ με υγρό καιρό.

ΑΘΕΝΕΙΕ ΚΟΡΜΟΤ ΚΑΙ ΡΙΗΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ
Επειδι αδιόρατεσ ρωγμζσ από ελαφρζσ παγωνιζσ του χειμϊνα είναι αναπόφευκτεσ, καλό
είναι νωρίσ τθν άνοιξθ να γίνει επάλειψθ του κορμοφ μζχρι ζνα μζτρο φψοσ και λίγο κάτω
από τθν επιφάνεια του εδάφουσ με βορδιγάλειο πάςτα. Αν θ εφαρμογι τθσ βορδιγαλείου
πάςτασ είναι δφςκολθ, μπορεί να εφαρμοςτεί ψεκαςμόσ με ζνα άλλο χαλκοφχο
μυκθτοκτόνο ςτθν ιςχυρότερθ δόςθ που ςυνιςτάται από τον παραςκευαςτι.

Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr

2

Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για
τα ακρόδρυα, παρακαλοφνται να το δηλώςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την
Τπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr

Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ α.α.

Δρ. Λφκασ Δθμιτριοσ
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