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ΓΙΑ ΣΟ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά
Νο 24/19-10-2016
8o ποδακινιά

1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΔΥΘΡΧΝ ΣΗ ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ
ΚΑΡΠΟΚΑΦΑ
ΑΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΛΟΓΔΣΗ
( Grapholitha molesta)

1.

( Anarsia lineatella)

( Adoxophyes orana

Γιαπιζηώζεις

Οινθιεξώζεθε ζηα κέζα Σεπηεκβξίνπ ε παξαθνινύζεζε ησλ ιεπηδνπηέξσλ
( θαξπόθαςα, αλάξζηα θαη θπιινδέηεο) ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ξνδαθηληάο ζηηο πεξηνρέο πνπ
εγθαηαζηάζεθε ην δίθηπν παξαθνινύζεζεο θεξνκνληθώλ παγίδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο
λνκνύο Σεξξώλ Δξάκαο-Καβάιαο θαη Ξάλζεο .
Από ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο κέρξη ηα κέζα Σεπηεκβξίνπ
παξαηεξνύκε όηη νη πιεζπζκνί ησλ ελήιηθσλ αξζεληθώλ εληόκσλ είλαη κηθξνί.Καηά ηε
θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν παξαηεξήζεθαλ ζπιιήςεηο ηνπ εληόκνπ θπιινδέηεο ζε
νπσξώλεο ησλ λνκώλ Καβάιαο θαη Ξάλζεο γηα πξώηε θνξά, ελώ ηελ πεξζπλή ρξνληά ζηνπο
ίδηνπο νπσξώλεο δελ παξαηεξήζεθαλ ζπιιήςεηο ηνπ παξαπάλσ εληόκνπ.
Γεληθά δελ δηαπηζηώζεθαλ πξνβιήκαηα κε ζπκπηώκαηα ζηνπο θαξπνύο από ηηο πξνζβνιέο
ησλ παξαπάλσ ερζξώλ.
Ζ καρπόκαψα δηαρεηκάδεη σο αλεπηπγκέλε πξνλύκθε ζηα ξπηηδώκαηα ηνπ θνξκνύ, θάησ
από ηνπο μεξνύο θινηνύο θαζώο θαη ζε άιια πξνζηαηεπόκελα κέξε.
Ζ ανάρζια δηαρεηκάδεη σο πξνλύκθε 2νπ ζηαδίνπ ζε ζηνά δηαρείκαζεο θαη
Ο θσλλοδέηης δηαρεηκάδεη σο πξνλύκθε 3νπ ζηαδίνπ κέζα ζε δηπιό κεηάμηλν ηζηό ζηηο ζρηζκέο ηνπ
θινηνύ, ζηα ιέπηα ησλ νθζαικώλ θαη ζε πεζκέλα ζην έδαθνο θύιια.
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2.ΜΤΚΗΣΟΛΟΓΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ
Δξώαζκορ ηηρ ποδακινιάρ
1.

Γενικά για ηην αζθένεια
Ο εμώαζθνο γλσζηόο θαη σο «θαξνύιηαζκα ησλ θύιισλ», είλαη κία ζνβαξή αζζέλεηα ησλ
ππξελνθάξπσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ξνδαθηληάο.
Επλνείηαη ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο πγξνύ θαη βξνρεξνύ θαηξνύ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
άλνημεο.Παξόκνηεο ζπλζήθεο επηθξάηεζαλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
ηελ πεξαζκέλε άλνημε.
Έηζη παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο πξνζβνιέο ζηνπο νπσξώλεο ηεο ξνδαθηληάο πνπ ζε κεξηθέο
πεξηπηώζεηο ήηαλ αξθεηά έληνλεο θαη κε εκθαλή ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ηνπ
κύθεηα επί ηνπ θπιιώκαηνο ησλ δέλδξσλ.(εηθόλεο 1,2)

Εηθόλα 1

εηθόλα 2
(Οπσξώλεο Ξάλζεο )

Κοπύνεο ηηρ ποδακινιάρ
1.

Γενικά
Τν θνξύλεν πξνζβάιιεη θπξίσο ην έιαζκα ησλ λεαξώλ θαη ηξπθεξώλ βιαζηώλ. Σε
πεξηπηώζεηο έληνλεο πξνζβνιήο παξαηεξείηαη πξόσξε πηώζε ησλ θύιισλ. Σηνπο
πξνζβεβιεκέλνπο βιαζηνύο δεκηνπξγνύληαη έιθε, ηα νπνηα ηελ επόκελε άλνημε
πεξηθιείνπλ ηνπο λεαξνύο βιαζηνύο, κε απνηέιεζκα ηελ μήξαλζε απηώλ(εηθόλα 3,4)

Εηθόλα 3

Πεγή: Γεσξγία-Κηελνηξνθία
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Μονίλια ηηρ ποδακινιάρ
1

Γενικά για ηην αζθένεια
Η θαηά ζήςε ( κνλίιηα) πξνζβάιιεη ηα άλζε ηνπο θιάδνπο θαη ηνπο θαξπνύο.
Οη αξρηθέο κνιύλζεηο θαηά ηελ άλνημε πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα θνλίδηα πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηνπο κνπκηνπνηεκέλνπο θαξπνύο πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ή
έρνπλ παξακείλεη πξνζθνιιεκέλνη πάλσ ζηα δέλδξα.(εηθόλα 5)

Εηθόλα 5 Πεγή Γεσξγία -Κηελνηξνθία

3.ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΔ ΦΡΟΝΣΙΓΔ
ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΧΡΙΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ
1

σζηάζεις
Καλλιεργηηικές πρακηικές
Σε νπσξώλεο ξνδαθηληάο πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζβνιώλ από ηνπο
παξαπάλσ κύθεηεο, ή θαηά ηε θεηηλή βιαζηηθή πεξίνδν εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα,
πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη πξνζβνιέο ηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν
κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά θαιιηεξγεηηθά κέηξα ηελ πεξίνδν απηή πνπ
έρεη νινθιεξσζεί ε ζπγθνκηδή ησλ θαξπώλ θαη πξηλ ηελ πηώζε ησλ θύιισλ. Έηζη
ζπληζηάηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα πξνβνύλ:
1. Σηνλ θαζαξηζκό ησλ δέλδξσλ από θιαδηά πνπ εκθαλίδνπλ έιθε θαη έρνπλ
μεξαζεί
2. Σηνλ θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ησλ ειθώλ ησλ κεγαιύηεξσλ θιάδσλ ησλ
δέλδξσλ.
3. Σηελ απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή κε θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ
βιαζηώλ θαη ησλ κνπκηνπνηεκέλσλ θαξπώλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηα
δέλδξα.
Υημικές Δπεμβάζεις
Σε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα ζνβαξήο πξνζβνιήο ζπληζηάηαη :
1.έλαο θζηλνπσξηλόο ςεθαζκόο ,ιίγν πξηλ ηελ πηώζε ησλ θύιισλ θαη
2.έλαο ρεηκεξηλόο ςεθαζκόο, πξηλ ην θνύζθσκα ησλ νθζαικώλ, κε θαηάιιειν
ραιθνύρν κπθεηνθηόλν.

Τν παξόλ Δειηίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή Δ/λζε ηνπ Υπ.Α.Α.Τ :
www.minagric.gr- Αγξόηεο-Επηρεηξεκαηίαο-ΓεσξγίαΓεσξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. Καβάιαο
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