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Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

Σε σσνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών
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ΑΛΣΓΔΑΚΘΑ
Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απηήο ηεο πεξηόδνπ (βξνρεξόο θαηξόο) ζε ζπλδπαζκό
κε ην βιαζηηθό ζηάδην ηεο ακπγδαιηάο, επλννύλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ κπθεηνινγηθώλ
αζζελεηώλ. Έηζη θξίλνληαη αλαγθαίεο νξηζκέλεο επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντόληα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπγθεθξηκέλσλ παζνγόλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ή έρνπλ
παξαηεξεζεί ηελ πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
ΛΞΜΘΚΘΑ
Ο κύθεηαο πξνθαιεί δεκηέο ζηα άλζε θαη ηνπο βιαζηνύο. Τα άλζε θαίλνληαη ζαλ
θακέλα θαη νη βιαζηνί θέξνπλ έιθε. Με βξνρεξό θαηξό εκθαλίδνληαη ηεθξόρξνεο
εμαλζήζεηο ζηα πξνζβεβιεκέλα θπηηθά κέξε θαη εθθξίλεηαη θόκκη από ηα έιθε θαη ηηο
λεθξέο θνξπθέο.
Η αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζηα ζηάδηα ηεο ιεπθήο θνξπθήο, ηεο πιήξνπο άλζεζεο
θαη ηεο πηώζεο ησλ πεηάισλ θαζώο θαη κε ηελ εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ θαηά
ηα νπνία ηα πξνζβεβιεκέλα θιαδηά αθαηξνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη κε θαύζε.

ΈΚΙΞΡ ΙΚΑΔΘΡΙΩΜ (ΦΞΣΖΘΙΞΙΞ)
Μηθξά έιθε, λεθξώζεηο νθζαικώλ θαη θιαδίζθσλ θαη ελ ζπλερεία μεξάλζεηο
θιάδσλ απνηεινύλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο από ην κύθεηα ηεο θόκνςεο. Η δεκηά μεθηλά
ζπλήζσο κε ηνλ ζρεκαηηζκό λεθξώζεσλ ζηε βάζε ή γύξσ από έλαλ νζθαικό.
Η ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα πξνθαιεί εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζε αξθεηέο
πεξηνρέο θπξίσο ζηελ πνηθηιία Φπξαληά (Ferragnes) πνπ είλαη ηδηαίηεξα εππαζήο ζηε
ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ελώ αληίζεηα ε πνηθηιία Texas είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή. Η
αληηκεηώπηζε ηνπ είλαη δύζθνιε θαζώο επλνείηαη όπσο θαη νη άιιεο κπθεηνινγηθέο
αζζέλεηεο από ηελ ύπαξμε πγξαζίαο.
Οη εζηίεο κόιπλζεο πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη θαη λα θαηαζηξέθνληαη κε θαύζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνύ θιαδέκαηνο γηαηί εάλ πνιιαπιαζηαζηνύλ θαζηζηνύλ
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αληηνηθνλνκηθή ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο θαζώο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ πνιιά
θαξπνθόξα όξγαλα.
Σπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε θαηά ην ζηάδην ηεο έθπηπμεο ησλ νθζαικώλ θαη ζηε
ζπλέρεηα θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγνύληαη επλντθέο ζπλζήθεο (ζεξκ. 15-25 °C θαη
βξνρνπηώζεηο). Τέινο ην θζηλόπσξν θαηά ηελ πηώζε ησλ θύιισλ κε θαηάιιεια
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΕΝΩΑΡΙΞΡ
Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη θπξίσο ηα θύιια πξνθαιώληαο πάρπλζε ηνπ ειάζκαηνο
θαη δηόγθσζε ηνπ θεληξηθνύ λεύξνπ κε ηαπηόρξνλε παξακόξθσζε θαη ζπζηξνθή πξνο ηα
κέζα. Τα θύιια απνθηνύλ θόθθηλν - ηώδεο ρξώκα θαη είλαη εκθαλή από απόζηαζε.
Σπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε ζην ζηάδην ηεο δηόγθσζεο ησλ καηηώλ θαη επαλάιεςε
ζηελ πηώζε ησλ πεηάισλ κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΙΞΠΣΜΕΞ
Τν παζνγόλν πξνζβάιιεη θύιια, θαξπνύο θαη βιαζηνύο. Σηα θύιια πξνθαιεί
λεθξσηηθέο θειίδεο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα απνμεξαίλνληαη θαη πέθηνπλ δίλνληαο ηελ
εληύπσζε όηη ην θύιιν έρεη βιεζεί από ζθάγηα. Σηνπο θαξπνύο δεκηνπξγνύληαη θειίδεο
αλπςσκέλεο ζαλ ζππξηά θαη ζηνπο βιαζηνύο κηθξά έιθε.
Σπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε ζην ζηάδην ηεο δηόγθσζεο ησλ καηηώλ θαη επαλάιεςε
ζηελ πηώζε ησλ πεηάισλ κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΟΞΚΣΡΘΓΛΑΩΡΗ
Η εκθάληζε θίηξηλσλ - πνξηνθαινθόθθηλσλ θειίδσλ ζηα θύιια απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο. Οη κνιύλζεηο ησλ θύιισλ δηαξθνύλ κέρξη ηα
κέζα θαινθαηξηνύ θαη ζε έληνλεο πξνζβνιέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνθύιισζε ησλ
δέληξσλ.
Σπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε κεηά ηελ έθπηπμε ησλ θύιισλ κε θαηάιιεια
θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα.
ΦΣΞΦΘΞΠΑ
Οη εδαθνγελείο κύθεηεο ηνπ γέλνπο Phytophtora πξνζβάιινπλ θπξίσο ηνλ ιαηκό
ησλ δέληξσλ. Ο θινηόο εμσηεξηθά ζην ζεκείν ηεο πξνζβνιήο θαίλεηαη ζθνηεηλόηεξνο,
πδαηώδεο, ζαλ λα είλαη βξεγκέλνο. Τα αζζελή δέληξα εκθαλίδνπλ αξρηθά θαρεθηηθή
βιάζηεζε κε θύιια κηθξά θαη θηηξηλνπξάζηλα πνπ πέθηνπλ ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ.
Η αζζέλεηα επλνείηαη από ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ
εηδηθά όηαλ ε άξδεπζε γίλεηαη κε θαηάθιπζε.
Σπληζηάηαη :
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• ηα λεαξά δεληξύιιηα λα εγθαζίζηαληαη ζε εδάθε θαιά απνζηξαγγηδόκελα θαη ην
ζεκείν έλσζεο ππνθεηκέλνπ εκβνιίνπ λα κε βξίζθεηαη πνηέ θάησ από ηελ επηθάλεηα
ηνπ εδάθνπο.
• θαηαζηξνθή ηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο πεξί ηνπ θνξκνύ γηα ηε κείσζε ηεο εδαθηθήο
πγξαζίαο.
• απνθπγή θαιιηεξγεηηθώλ εξγαζηώλ θνληά ζηνλ θνξκό πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη
ηξαπκαηηζκνί ηνπ μύινπ.
• απνκάθξπλζε ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ θνξκνύ θαη επάιεηςε κε ππθλό
βνξδηγάιεην πνιηό εθόζνλ ε έθηαζε ηεο δεκηάο δελ είλαη κεγάιε.
Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη πνιιέο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ
ζηα δέλδξα. Οη παξαγσγνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε θξνληίδα ηνπ ακπγδαιεώλα
απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο εξγαζία κε ηηο θαηάιιειεο θαη κε αλεμέιεγθηεο
ιηπάλζεηο, άκεζε απνκάθξπλζε πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ θαη ζσζηή ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.
ΕΣΠΣΞΛΞ ΑΛΣΓΔΑΚΘΑΡ
Απηήλ ηελ πεξίνδν νη θαιιηεξγεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο
από ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ ησλ θισβώλ ηεο Υπεξεζίαο καο γηα ην
επξύηνκν ηεο ακπγδαιηάο, κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ κνπκηνπνηεκέλα ακύγδαια κε
πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε δνρεία θαιώο αεξηδόκελα (θαηά
πξνηίκεζε μύιηλα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ). Τα δνρεία απηά
ζα ηα αλαξηήζνπλ ζηα δέληξα ηνπο θαη ζα παξαθνινπζνύλ ηνπο επόκελνπο κήλεο ηελ
έμνδν ηνπ εληόκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε ςεθαζκό (έλαο θισβόο /
ακπγδαιεώλα).

✦
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