Γ Δ Ω ΡΓ Ι Κ Δ 

Π ΡΟ Δ Ι ΓΟ Π Ο Ι Η  Δ Ι 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑ ΤΓΚΡΟΣΗ Η,
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Γ/Ν Η ΑΠΟΚ. ΤΠΗΡΔ ΙΩΝ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΟ
ΣΜΗΜΑ:ΠΔΡ/ ΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΡΟΣΑ ΙΑ ΦΤΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΑΓΝΗ ΙΑ

Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων :
- βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών
- επιβαπύνει το πεπιβάλλον
- αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ

Σαρ.Γ/λζε: Σνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο
Σει: 2421066525 - Fax: 2421069545
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Πληπουοπίερ : Φωτοπούλος Αννέτα

ΑΜΤΓΓΑΛΙΑ
Βιαζηηθά ηάδηα Ακπγδαιηάο
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Πιήξεο άλζεζε
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Πηώζε πεηάισλ

ΚΟΡΤΝΔΟ (Coryneum beijerinckii)
ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο ηεο ππεξεζίαο καο
δηαπηζηώζεθε όηη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ παζνγόλνπ είλαη ελεξγόο πάλσ ζηνπο νθζαικνύο , ηνπο βιαζηνύο θαη
θιάδνπο ηεο ακπγδαιηάο.
Μπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ηα θύιια, ηα άλζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπο θαξπνύο.
ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ : Απηή ηελ επνρή εκθαλίδνληαη γθξίδα ειιεηςνεηδή ζηίγκαηα πάλσ ζηνπο νθζαικνύο, ηνπο
βιαζηνύο θαη θιάδνπο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από ην θνξύλεν δέλδξσλ ηεο ακπγδαιηάο Σν θνξύλεν πξνθαιεί
λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο, κηθξά έιθε ζηνπο βιαζηνύο θαη θιάδνπο.
ΤΣΑΔΙ: πληζηώληαη ςεθαζκνί γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ηα δέλδξα βξίζθνληαη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο δηόγθσζεο
ησλ νθζαικώλ θαη επαλάιεςή κεηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ, κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντόληα όπσο: captan, copper oxychloride, calcium copper sulfate, copper hydroxide, folpet,κ.α.

Δικόνα 1 πκπηώκαηα θνξύλενπ ζε θύιια (ηξύπ εο από
ζθάγηα), βιαζηό θαη θαξπό

ΔΞΩΑΚΟ (Taphrina deformans)

Δικόνα 2 πκπηώκαηα εμώαζθν π ζε θύιια θαη
θαξπνύο ακπγδαιηάο

ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο ηεο Τπεξεζίαο
καο δηαπηζηώζεθε όηη απηή ηελ επνρή ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ παζνγόλνπ παξακέλεη ελεξγόο πάλσ ζηνπο
νθζαικνύο, ηνπο βιαζηνύο θαη θιάδνπο ηεο ακπγδαιηάο.
ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Ο εμώαζθνο πξνζβάιεη ηα αθξαία λεαξά θύιια ηελ άλνημε ηα νπνία παξακνξθώλεη.
ΤΝΘΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Σν παζνγόλν δηαρεηκάδεη ζηνπο νθζαικνύο θαη ζε πηπρώζεηο ησλ βιαζηώλ,
θιάδσλ θαη ηνπ θνξκνύ ηεο ακπγδαιηάο. Οη κνιύλζεηο γίλνληαη θπξίσο κεηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικώλ θαη πξηλ
ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο λέαο βιάζηεζεο.
Η αζζέλεηα επλνείηαη από ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή πγξαζία. Άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο κνιύλζεσλ
10-200 C, κε δπζθνιία πξαγκαηνπνηνύληαη κνιύλζεηο ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ 70 C.
ΤΣΑΔΙ: Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εμώαζθνπ ζπληζηάηαη ςεθαζκόο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ιεζάξγνπ ησλ
δέλδξσλ θαη κέρξη ην ηειηθό ζηάδην ηεο δηόγθσζεο ησλ νθζαικώλ θαη επαλάιεςε ηνπο κεηά ηελ πηώζε ησλ
πεηάισλ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ: copper hydroxide, tribasic copper sulfute, boscalid,
pyraclostrobin. κ,α.
.
ΚΟΛΤΣΔ (Scolytus sp.)
Πξόθεηηαη γηα κηθξνύ κεγέζνπο έληνκα, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ πνιιέο κηθξέο ηξύπεο ζηνλ θνξκό θαη ηνπο
θιάδνπο ηεο ακπγδαιηάο, πξνθαιώληαο έηζη ηνλ πξόσξν ζάλαηό ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλνληαη δεκηέο
ζε νθζαικνύο, βιαζηνύο θαη θιάδνπο, από ηνπο ζθνιύηεο, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ λνκώλ Μαγλεζίαο θαη ηνπ
Λάξηζαο. Απηή ηελ επνρή ζπληζηώληαη νη εμήο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο:
1) Αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη δέλδξσλ πνπ έρνπλ μεξαζεί από ζθνιύηεο θαη
2) Γηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαη ζξέςεο.

Δικόνα 3 Πξνζβεβιεκέλν δέλδξν ακπγδαιηάο από ζθνιύηε.

ΠΡΟΟΥΗ ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ
γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο
επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ.
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν

http://www.minagric.gr/index.php/el/for- farmer/agricultural-warnings.html
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α.α.
Γεκ. Λύθαο

