ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΚΑΡΥ∆ΙΑ
(ΟΡΕΙΝΕΣ–ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Προσβολή µήλου από καρπόκαψα.

Προσβολή καρπιδίου από
φουζικλάδι.

Χαρακτηριστικό έκδυµα νύµφης σε
φλοιό από την έξοδο της σέζιας

Προσβολή ωιδίου σε νεαρή βλάστηση.

Προσβολή από αφίδες και δραστηριότητα
πασχαλίτσας.

«Καµµένα» άνθη αχλαδιάς από βακτηριακό
κάψιµο.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μ̟αγκής - Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

2.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : - Στις ορεινές ̟εριοχές η ̟τήση του εντόµου ξεκίνησε.
Μηλιά –Αχλαδιά - Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ωοτοκίες.
- Στην γενιά αυτή το έντοµο γεννά στους καρ̟ούς αλλά και στο φύλλωµα.
- Kαρυδιά
Χρόνος ψεκασµού: Συνιστάται ε̟ιµεληµένος ψεκασµός καρ̟ών και φυλλώµατος στις ορεινές
̟εριοχές (∆αµάστα, Ορο̟έδιο Λασιθίου, Ορο̟έδιο Κρουσώνα, κ.α.):
- µε ωοκτόνα σκευάσµατα : άµεσα µε τη λήψη του δελτίου.

- µε ρυθµιστές ανά̟τυξης: α̟ό τη λήψη του δελτίου µέχρι 15 Μαΐου.
- µε κλασικά εντοµοκτόνα ή ιολογικά σκευάσµατα: 16 - 19 Μαΐου.

Οδηγίες: Ε̟ισήµανση. Ο ψεκασµός θα ̟ρέ̟ει να ε̟αναληφθεί µετά α̟ό 14 – 20 ηµέρες
ανάλογα µε την έγκριση του σκευάσµατος.
Τα ιολογικά σκευάσµατα ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην βιολογική καλλιέργεια
θα ̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνονται ανά 7-10 ηλιόλουστες ηµέρες µε τρεις
εφαρµογές σε κάθε γενιά του εντόµου.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα

ΣΕΖΙΑ : - Η ̟τήση του εντόµου στις ορεινές ̟εριοχές ξεκίνησε α̟ό τα µέσα Α̟ριλίου.
- Η σέζια ωοτοκεί στα χοντρά µέρη του δέντρου (κορµό και βραχίονες).

Η αντιµετώ̟ιση του ξυλοφάγου εντόµου την ̟ερίοδο αυτή βασίζεται στα
̟αρακάτω καλλιεργητικά και χηµικά µέτρα:

Οδηγίες: - Ασβέστωµα των κορµών και των βραχιόνων σε δέντρα ηλικίας άνω των δύο
ετών ̟ου δρα α̟ωθητικά στην ενα̟όθεση αυγών του εντόµου.
- Άµεσος κατευθυνόµενος ψεκασµός κορµού και βραχιόνων µε διαβροχή
µέχρι α̟ορροής µε ένα εγκεκριµένο σκεύασµα µεγάλης υ̟ολειµµατικής
διάρκειας (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ). Προσθήκη θερινού ̟ολτού στο ψεκαστικό υγρό
αυξάνει την α̟οτελεσµατικότητα της ε̟έµβασης.
Ο ψεκασµός να ε̟αναληφθεί µετά α̟ό 20-30 ηµέρες.

ΑΦΙ∆ΕΣ :

Σε µηλιές και στην τρυφερή βλάστηση, δια̟ιστώνονται διάσ̟αρτες ελαφρές
̟ροσβολές α̟ό ̟ράσινη και ρόδινη αφίδα.
Η αυξηµένη δραστηριότητα α̟ό ̟ασχαλίτσες και χρύσω̟ες ̟ου ̟αρατηρείται
την ̟ερίοδο αυτή ελέγχει τους ̟ληθυσµούς των αφίδων και δεν συνιστάται
κατα̟ολέµηση.

- Οι βροχές ̟ου σηµειώθηκαν στα µέσα Α̟ριλίου µε µεγάλη διάρκεια
διύγρανσης στα φύλλα, έδωσαν τις ̟ρώτες ̟ροσβολές (κυκλικές κηλίδες µε
ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : σκουρόχρωµες βελούδινες εξανθήσεις).
∆ια̟ιστώσεις: - Οι δροσιές της ε̟οχής και οι ̟ροβλε̟όµενες βροχές ευνοούν την εξά̟λωση
της ασθένειας.
Συνιστάται άµεσος ψεκασµός ̟ριν ή αµέσως µετά τη βροχή.

Οδηγίες: Να ̟ροτιµηθούν µίγµατα σκευασµάτων διελασµατικών και ε̟αφής.
Ε̟όµενες δροσιές ή βροχές, δέντρα ̟ου έχουν εµφανίσει συµ̟τώµατα,
̟ρέ̟ει να τα βρίσκουν καλυµµένα.

Ω Ι ∆ Ι Ο (Μηλιά) : Στις µηλιές συνιστάται να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την αντιµετώ̟ιση
του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ
ΚΑΨΙΜΟ :
(Αχλαδιά)

Οι ̟ροσβολές σε σχέση µε την ̟ερσινή ̟ερίοδο είναι µειωµένες και
εντο̟ίζονται διάσ̟αρτα. Η διαφορο̟οίηση στην ένταση των ̟ροσβολών
οφείλεται στην καλλιεργούµενη ̟οικιλία και στις καιρικές συνθήκες ̟ου
ε̟ικράτησαν κατά την άνθηση.

Οδηγίες: Οι καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν (αυξηµένη σχετική υγρασία, ̟ρόβλεψη
βροχών) ευνοούν την είσοδο του βακτηρίου α̟ό τις τοµές και δεν ̟ρέ̟ει να
εφαρµόζονται καλλιεργητικά µέτρα αφαίρεσης το διάστηµα αυτό.
Τα ̟ροσβεβληµένα τµήµατα να αφαιρούνται µόνο όταν ε̟ικρατεί ξηρός
καιρός, µαζί µε υγιές τµήµα 20-25 εκατοστών και να καταστρέφονται άµεσα.
Υ̟ενθυµίζεται ότι τα εργαλεία κλαδέµατος ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται
συνεχώς κατά τις εργασίες αφαίρεσης µε οινό̟νευµα του εµ̟ορίου.
Ε̟ι̟λέον, συνιστάται να ακολουθήσει ψεκασµός µε χαλκούχο σκεύασµα ή
ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σε ορισµένες ̟οικιλίες
υ̟άρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
ΦΑΡΜΑΚΑ: Να ε̟ιλέγονται σύµφωνα µε τις λίστες δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.
∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά και εφαρµόζετε ̟ιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Η σωστή εφαρµογή αυξάνει
την α̟οτελεσµατικότητα του σκευάσµατος και ̟ροστατεύει τον χρήστη, το ̟εριβάλλον και τον
καταναλωτή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ – ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: Στα µυκητοκτόνα µηλιάς και αχλαδιάς ̟ροστέθηκε
σκεύασµα µε δραστικές fluopyram + tebuconazole για το φουζικλάδιο και το ωίδιο µε µέγιστο αριθµό
εφαρµογών ανά ̟ερίοδο τις δύο και τελευταία ε̟έµβαση ̟ριν τη συγκοµιδή τις 14 ηµέρες. Ε̟ι̟λέον, στα
εντοµοκτόνα ̟ροστέθηκε σκεύασµα µε δραστική lambda cyhalothrin µε έγκριση και στην καρ̟όκαψα.

Ηράκλειο 9 Μαΐου 2013
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης
Τρουλλάκης Ιωάννης

