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Καλλιεργητικζς φροντίδες δζντρων μετά από παγετό
Μετά από τισ χιονοπτϊςεισ και τισ πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ που επικράτθςαν ςτθν περιοχι μασ τισ
τελευταίεσ εβδομάδεσ ενθμερϊνουμε τουσ παραγωγοφσ καρποφόρων δζντρων για τα παρακάτω.
Πςον αφορά τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δζντρα, όταν ζχουν ςκλθραγωγθκεί κατά τθ διάρκεια του
Φκινοπϊρου και αρχζσ του Χειμϊνα, μποροφν να επιβιϊςουν χωρίσ ηθμιζσ ςε κερμοκραςίεσ από -25 ζωσ -35 οC.
Ωσ εκ τοφτου δεν αναμζνεται να υπάρχουν ςε αυτά ηθμιζσ, εκτόσ ίςωσ ελαχίςτων περιπτϊςεων νεαρϊν δζντρων
που δεν πρόλαβαν να μπουν ςε λικαργο ζγκαιρα.
Πςον αφορά τθν ελιά, παρόλο που είναι υποτροπικό είδοσ, ζχει κάποιασ μορφισ ςκλθραγϊγθςθ ςτο
ψφχοσ. Η ελιά ςτθν περιοχι μασ κινδυνεφει από τουσ πρϊιμουσ φκινοπωρινοφσ και τουσ χειμερινοφσ παγετοφσ.
Εάν τα δζντρα ζχουν προλάβει να ςκλθραγωγθκοφν μπορεί να αντζξουν τα φφλλα τουσ ςε κερμοκραςίεσ περίπου
από -6 ζωσ -8 οC, ο φλοιόσ ζωσ -9 οC και το ξφλο ςτουσ μεγαλφτερθσ θλικίασ βλαςτοφσ ζωσ -15 οC. Οι ποικιλίεσ
κορωνζικθ και καλαμϊν κεωροφνται ευπακείσ ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Σε ό,τι αφορά ςτθ ροδιά, δεν
επιβιϊνει ςε κερμοκραςίεσ χαμθλότερεσ των -15 οC που διατθροφνται επί μακρϊ. Η αντοχι των δζντρων ςτο
ψφχοσ εξαρτάται επίςθσ και από άλλουσ παράγοντεσ όπωσ τθν ποικιλία, τθν θλικία, τθ κρεπτικι και υδατικι
κατάςταςθ του δζντρου, πικανι αποφφλλωςθ από εχκροφσ και αςκζνειεσ τθν προθγοφμενθ βλαςτικι περίοδο
και τισ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν το χρονικό διάςτθμα πριν από το ψφχοσ. Η απόλυτα ελάχιςτθ
κερμοκραςία που καταγράφθκε ςε όλθ τθν περιοχι κατά το διάςτθμα 5 ζωσ 9 Ιανουαρίου 2019 ςθμειϊκθκε ςτο
Φωτολίβοσ και ζφκαςε τουσ -17,4 οC (Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Φωτολίβουσ, Ε.Α.Α.).
Οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβοφν οι ελαιοκαλλιεργθτζσ είναι:
1. Μόλισ βελτιωκεί ο καιρόσ, να προχωριςουν ςε ψεκαςμό με κάποιο χαλκοφχο ςκεφαςμα για τθν
προςταςία των πλθγϊν από βακτιρια ειδικά ςτισ περιοχζσ που ενδθμεί το βακτιριο Pseudomonas
syringae pv. savastanoi που προκαλεί τθν καρκίνωςθ τθσ ελιάσ.
2. Ρρζπει να αναβάλλουν το κλάδεμα ζωσ ότου διαπιςτωκεί θ πικανι φπαρξθ ηθμιάσ και θ ζκταςθ που
ζχει αυτι. Ζτςι κα πρζπει να περιμζνουν ζτςι ϊςτε το δζντρο να ξεκινιςει τισ αναβλαςτιςεισ. Σε αυτι
τθν περίπτωςθ το κλάδεμα γίνεται ςτο ξερό τμιμα πάνω από τισ αναβλαςτιςεισ του φυτοφ. Τζλοσ,
πρζπει να γίνει ψεκαςμόσ με κάποιο χαλκοφχο ςκεφαςμα για να προςτατευτοφν οι πλθγζσ και οι

μεγάλεσ τομζσ να καλυφκοφν με κάποια προςτατευτικι πάςτα για τθν αποτροπι ειςόδου πακογόνων
ξφλου.
Στισ ίδιεσ ακριβϊσ ενζργειεσ κα πρζπει να προβοφν και οι καλλιεργθτζσ ροδιάσ.
Σε κάκε περίπτωςθ όταν οι παραγωγοί χρειάηεται να προχωριςουν ςε εφαρμογι κάποιου
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ πρζπει να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ χριςθσ του όπωσ αναγράφονται ςτθν
ετικζτα.
Το δελτίο επιμελικθκαν οι ςυνάδελφοι των ΔΑΟΚ Σερρϊν και Δράμασ, κ. Μυλωνόπουλοσ, τθλ.
2321355224 και κ. Σίμογλου, τθλ. 2521351247.

Οι καλλιεργθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα ανά καλλιζργεια και πακογόνο τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Υπ.Α.Α.Τ.
http://www.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.
το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
www.minagric.gr
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