Γ Δ Χ Ρ Γ Η Κ Δ 

Π Ρ Ο Δ Η Γ Ο Π Ο Η Ζ  Δ Η 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ  ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Ζ αλόγιστε σπήσε υςτουαπμάκων :
- βλάπτει τεν ςγεία των καταναλωτών
Δ/ΝΗ ΑΠΟΚ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΑΛΙΑ & Σ.
- επιβαπύνει το πεπιβάλλον
ΕΛΛΑΔΟ
- αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ
ΣΜΖΜΑ:ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΧΝ
ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ
Σαρ.Γ/λζε:Σνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο
Σειέθ.: 2421066525-Fax : 2421069545
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ΑΥΛΑΓΗΑ - ΜΖΛΗΑ

ΦΟΤΕΗΚΛΑΓΗΑ
Ο παζνγόλνη κύθεηεο δηαρεηκάδνπλ κέζα ζηα πεζκέλα θύιια, όπνπ ζρεκαηίδνπλ πεξηζήθηα.
Από απηά ηελ άλνημε απειεπζεξώλνληαη αζθνζπόξηα, ηα νπνία πξνθαινύλ ηηο πξσηνγελείο κνιύλζεηο
ζηελ ηξπθεξή βιάζηεζε.
Γηα ηνλ δξαζηηθό πεξηνξηζκό ησλ αξρηθώλ κνιπζκάησλ ηνπ κύθεηα ηελ άλνημε, ζπζηήλεηαη
ηελ πεξίνδν απηή ε θαηαζηξνθή ησλ πεξηζεθίσλ κε ελζσκάησζε ησλ πεζκέλσλ θύιισλ ζην έδαθνο,
θαζώο θαη κε αθαίξεζε θαη θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από ηελ αζζέλεηα θιάδσλ θαη θιαδίζθσλ.
ε νπσξώλεο κε ζεκαληηθέο πξνζβνιέο από ηνπο κύθεηεο, ζπζηήλεηαη ςεθαζκόο ηνπ
θπιιώκαηνο ησλ δέλδξσλ κε νπξία ή κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν ζηελ
πςειόηεξε ζπληζηώκελε δόζε. Δλαιιαθηηθά, ζπζηήλεηαη αλάινγνο ςεθαζκόο ησλ πεζκέλσλ ζην
έδαθνο θύιισλ.
Σα αλσηέξσ κέηξα είλαη απνηειεζκαηηθά, εθόζνλ εθαξκόδνληαη από ην ζύλνιν ησλ
θαιιηεξγεηώλ κηαο πεξηνρήο, δηόηη ηα κνιύζκαηα ησλ παζνγόλσλ (αζθνζπόξηα) κεηαθέξνληαη κε ηνλ
άλεκν θαη κνιύλνπλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.

ΔΠΣΟΡΗΧΖ ΣΖ ΑΥΛΑΓΗΑ
Σα πξνηεηλόκελα κέηξα θαηά ηνπ θνπδηθιαδίνπ, επαξθνύλ θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ
αξρηθώλ κνιπζκάησλ ηνπ κύθεηα ηεο ζεπηνξίσζεο.

ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΑΦΗΜΟ
ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ε αζζέλεηα θαη γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, ζπληζηάηαη ςεθαζκόο ησλ
νπσξώλσλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πηώζεο ησλ θύιισλ κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν
ραιθνύρν ζθεύαζκα.
Δπηπιένλ, ζηνπο νπσξώλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα από ην βαθηήξην, ζπληζηάηαη ε
ιήςε ζεηξάο θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο όπσο:
1) εθξίδσζε θαη άκεζε θαύζε ησλ δέλδξσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ζηνλ θνξκό ή ζηνπο
βξαρίνλεο θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 50 εθ. από ηνλ θνξκό,
2) αθαίξεζε θαη άκεζε θαύζε όισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδίζθσλ, θιάδσλ θαη βξαρηόλσλ
καδί κε πγηέο ηκήκα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 30-60 εθ.,
3) εθξίδσζε θαη θαύζε όισλ ησλ απηνθπώλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ γύξσ θαη κέζα ζηνλ
νπσξώλα, πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο από ην βαθηήξην (ελαιιαθηηθνί μεληζηέο).
Σα αλσηέξσ θαιιηεξγεηηθά κέηξα πξέπεη λα δηελεξγνύληαη κε μεξό θαηξό θαη δελ ζα πξέπεη λα
ζπλδπάδνληαη απηή ηελ επνρή κε ην ρεηκεξηλό θιάδεκα. Οη ηνκέο αθαίξεζεο ησλ πξνζβνιώλ πξέπεη
απαξαίηεηα λα πξνζηαηεύνληαη κε θαηάιιεια ζθεπάζκαηα θαη είλαη αλαγθαία ε απνιύκαλζε ησλ
θιαδεπηηθώλ εξγαιείσλ κεηά από θάζε ηνκή, ζε δηάιπκα ρισξίλεο 10%.

ΔΕΗΑ
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ, ην νπνίν ηελ πεξίνδν απηή δηαρεηκάδεη σο πξνλύκθε
ζπζηήλεηαη επέκβαζε ζηνλ θνξκό θαη ζηε βάζε ησλ βξαρηόλσλ ησλ δέλδξσλ, όπνπ θπξίσο
εληνπίδνληαη νη πξνζβνιέο, κε έλα θαηάιιειν εληνκνθηόλν κεγάιεο ππνιεηκκαηηθήο δηάξθεηαο ή κε
κίγκα νξπθηειαίνπ θαη ελόο επηηξεπόκελνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα νξγαλνθσζθνξνύρνπ εληνκνθηόλνπ.
ην πιαίζην ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ εληόκνπ, νη μεξνί θαη εμαζζελεκέλνη ιόγσ ηεο
πξνζβνιήο θιάδνη πξέπεη λα αθαηξνύληαη θαη λα θαίγνληαη.

ΚΟΚΚΟΔΗΓΖ (αν Εοδέ, Παπλατόπια)
ε νπσξώλεο ζηνπο νπνίνπο παξαηεξήζεθαλ πξνζβνιέο θνθθνεηδώλ, ζπζηήλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ μεξώλ θαη εμαζζελεκέλσλ ηκεκάησλ ησλ δέλδξσλ θαη
γεληθά όισλ όζσλ έρνπλ ππθλό πιεζπζκό εληόκσλ. Δπηπιένλ, ζην δηάζηεκα από ηελ πηώζε ησλ
θύιισλ θαη πξηλ ην θνύζθσκα ησλ νθζαικώλ, ζεσξείηαη αλαγθαίνο έλαο ςεθαζκόο κε θαηάιιειν
νξπθηέιαην ή κε κίγκα νξπθηειαίνπ θαη θαηάιιεινπ νξγαλνθσζθνξνύρνπ εληνκνθηόλνπ.
Ο ρεηκεξηλόο απηόο ςεθαζκόο ζαλαηώλεη επίζεο ρεηκεξηλά απγά αθίδσλ θαη αθάξεσλ.

ΦΤΛΛΑ ΑΥΛΑΓΗΑ
ε νπσξώλεο αριαδηάο κε έληνλε πξνζβνιή θαη πςεινύο πιεζπζκνύο ηνπ εληόκνπ αξγά ην
θαινθαίξη, ζπζηήλεηαη επέκβαζε ηελ πεξίνδν απηή ελαληίνλ ησλ δηαρεηκαδόλησλ ελειίθσλ ηνπ
εληόκνπ κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν ππξεζξνεηδέο εληνκνθηόλν. Ο ςεθαζκόο πξέπεη
απαξαηηήησο λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ειηόινπζηεο θαη δεζηήο κέξαο.

Πποσοσή: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ην
δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή
δειεηεξίαζεο.
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην
δηαδίθηπν www.minagric.gr.
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