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2ο Σεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων για τθν καλλιζργεια τθσ Ακτινιδιάσ.

Σο παρόν δελτίο απευκφνεται ςτουσ καλλιεργθτζσ ακτινιδιάσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςι τουσ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθν περίοδο αυτι, των κυριότερων εχκρϊν και αςκενειϊν.
Βαμβακάδα, (Pseudaulacaspis pentagona)

Η βαμβακάδα αποτελεί πολφ ςοβαρό εχκρό τθσ ακτινιδιάσ
προςβάλλοντασ τον κορμό, τα κλαδιά και τουσ καρποφσ. Πολλαπλαςιάηεται με
μεγάλθ ταχφτθτα και ζχει τρεισ γενεζσ το ζτοσ. Σο ζντομο απομυηά χυμοφσ από το
φυτό προκαλϊντασ τθν εξαςκζνιςι του και ςταδιακά τθν ξιρανςθ των κλαδιϊν.
θμαντικζσ είναι οι ηθμιζσ ςτουσ καρποφσ, όπου ςτα ςθμεία προςβολισ
πλθγϊνεται θ επιδερμίδα με αποτζλεςμα να αναπτφςςονται ςιψεισ, να
μειϊνεται ο χρόνοσ διατιρθςθσ των καρπϊν και τελικά να υποβακμίηεται θ
ποιότθτα και θ εμπορικι τουσ αξία.
Εικ. 1 Βαμβακάδα
(Πθγι: EPPO)
Η βαμβακάδα διαχειμάηει με τθ μορφι ενιλικου κθλυκοφ και από τα μζςα Απριλίου ξεκινοφν οι
ωοτοκίεσ. Κατάλλθλθ περίοδοσ για τθ χθμικι καταπολζμθςθ του εχκροφ είναι θ περίοδοσ που εμφανίηεται ο
μεγαλφτεροσ αρικμόσ ακάλυπτων μετακινοφμενων προνυμφϊν (Απρίλιοσ – Μάιοσ). Αργότερα οι προνφμφεσ
αποκτοφν κάλυμμα (αςπίδιο), το οποίο είναι ικανό να τισ προςτατεφςει από το υγρό των ψεκαςμϊν.
Η αντιμετϊπιςθ πρζπει να γίνει εναντίον των ερπουςϊν προνυμφϊν. Οποιαδιποτε επζμβαςθ με
εντομοκτόνα για να είναι επιτυχισ πρζπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρζσ προνφμφεσ 1θσ(ζρπουςεσ) ι και
2θσ θλικίασ και μετά από προςεκτικι παρακολοφκθςθ του εντόμου. Αν υπάρχει πυκνόσ πλθκυςμόσ ο πρϊτοσ

ψεκαςμόσ πρζπει να γίνει αμζςωσ μετά τθν εμφάνιςθ των πρϊτων ερπουςϊν που κα παρατθρθκοφν τθν άνοιξθ
και ο δεφτεροσ δφο εβδομάδεσ αργότερα.
ε περιπτϊςεισ όχι πυκνϊν πλθκυςμϊν ο ψεκαςμόσ πρζπει να γίνει 7 – 10 θμζρεσ μετά τθν εμφάνιςθ των
πρϊτων ερπουςϊν προνυμφϊν.

Βακτηριακό έλκος, (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae)
Σο βακτθριακό ζλκοσ τθσ Ακτινιδιάσ προκαλείται από το βακτιριο Pseudomonas syringae pv.
Actinidiae που προςβάλει φυτά του γζνουσ Actinidia.
Σα κφρια ςυμπτϊματα τθσ αςκζνειασ είναι τα ακόλουκα:
 Μικρά ςταγονίδια γαλακτόχρωμου υγροφ ςτθν επιφάνεια του κορμοφ κακϊσ και των κφριων και
δευτερευόντων κλάδων, κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα.
 Μεταχρωματιςμόσ τθσ επιφάνειασ του κορμοφ που οφείλεται ςτθ βακτθριακι εξίδρωςθ που εξζρχεται
από το ζλκοσ και αποξθραίνεται επί του φλοιοφ .
 Καςτανζσ γωνιϊδεισ κθλίδεσ με χλωρωτικι άλω που παρουςιάηονται ςε φφλλα τθν άνοιξθ.
 υμπτϊματα μάρανςθσ και νζκρωςθσ φφλλων.
 Καςτανόσ μεταχρωματιςμόσ των ιςτϊν κάτω από το φλοιό των κλάδων.
 Μεταχρωματιςμόσ και μάρανςθ των ανκζων πριν ανοίξουν.
Η μεταφορά μολφςματοσ μπορεί να γίνει με τον αζρα, τθ βροχι, από διάφορα ηϊα, τον άνκρωπο,
τα διάφορα καλλιεργθτικά εργαλεία ενϊ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ μεταφζρεται κυρίωσ με μολυςμζνο
πολλαπλαςιαςτικό υλικό.

Εικ. 2&3 Βακτθριακό ζλκοσ ςε ακτινιδιά
Πθγι: ΕPPO
Για τθν προςταςία από τθν εμφάνιςθ τθσ αςκζνειασ του βακτθριακοφ ζλκουσ ςυςτινονται γενικζσ
ορκζσ πρακτικζσ:
 Να χρθςιμοποιείται υγιζσ, πιςτοποιθμζνο πολλαπλαςιαςτικό υλικό για τθν εγκατάςταςθ νζων
οπωρϊνων.
 Να πραγματοποιείται τακτικι επικεϊρθςθ των οπωρϊνων για τυχόν εμφάνιςθ φποπτων ςυμπτωμάτων
προςβολισ.
 Να διατθρείται κακαρι θ επιφάνεια του εδάφουσ του οπωρϊνα από πεςμζνα φφλλα και κλαδιά τα
οποία μπορεί να είναι φορείσ του μολφςματοσ.
 Να γίνεται τακτικι απολφμανςθ των εργαλείων.
Για τθν αντιμετϊπιςθ του βακτθρίου τθν τρζχουςα περίοδο, ςυνιςτϊνται προλθπτικοί ψεκαςμοί
φυλλϊματοσ, από τα πρϊτα φφλλα ζωσ τθν πλιρθ ωρίμανςθ των καρπϊν με κατάλλθλα εγκεκριμζνα
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτθν ετικζτα.
Η εφαρμογι γεωργικϊν φαρμάκων πρζπει να γίνεται από κατόχουσ πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων Ο.Χ.Γ.Φ.

Να εφαρμόηονται οι οδθγίεσ χριςθσ με ζμφαςθ ςτθ δοςολογία, τθ ςυνδυαςτικότθτα και τθν τιρθςθ μζτρων
προςταςίασ του ψεκαςτι.
Οι καλλιεργθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ανά
καλλιζργεια και πακογόνο τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπ.Α.Α.Σ,
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

Αποςτολι του δελτίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ των ενδιαφερομζνων μπορεί να γίνει μετά από αίτθμα
τουσ
ςτισ
θλεκτρονικζσ
διευκφνςεισ
miliadou@minagric.gr,
dsyropoulos@minagric.gr,
sspyroglou@minagric.gr.
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