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ΑΘΔΝΔΙΔ & ΔΥΘΡΟΙ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 
 

 

 

ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ 
 

 

ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ (ΔΝΑΡΞΗ ΒΛΆΣΗΗ) 

    
Ρνδαθηληά / Νεθηαξηληά      Βεξηθνθηά                       Κεξαζηά / Βπζζηληά      Γακαζθεληά 

 

 

ΡΟΓΙΝΗ / ΛΔΤΚΗ ΚΟΡΤΦΗ 

    
Ρνδαθηληά / Νεθηαξηληά      Βεξηθνθηά                       Κεξαζηά / Βπζζηληά      Γακαζθεληά 
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ΠΛΗΡΗ ΑΝΘΗΗ 

    
Ρνδαθηληά / Νεθηαξηληά      Βεξηθνθηά                       Κεξαζηά / Βπζζηληά      Γακαζθεληά 

 

 

ΠΣΩΗ ΠΔΣΑΛΩΝ 

    
Ρνδαθηληά / Νεθηαξηληά      Βεξηθνθηά                       Κεξαζηά / Βπζζηληά      Γακαζθεληά 

 

 

ΥΙΙΜΟ / ΠΣΩΗ ΚΑΛΤΚΑ 

    
Ρνδαθηληά / Νεθηαξηληά      Βεξηθνθηά                       Κεξαζηά / Βπζζηληά        Γακαζθεληά 

 

 

 Σα βιαζηηθά ζηάδηα κεηαμύ έλαξμεο βιάζηεζεο θαη ζρηζίκαηνο─πηώζεο ηνπ θάιπθα απνηεινύλ 

κία πεξίνδν ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ππξελνθάξπσλ, θπξίσο όζνλ αθνξά 

ζνβαξέο αζζέλεηεο, αιιά θαη εληνκνινγηθνύο ερζξνύο. 

 Οη θαιιηεξγνύκελεο πνηθηιίεο ππξελνθάξπσλ είλαη πνιιέο κε ζεκαληηθή θιηκάθσζε ηεο 

πξσηκόηεηαο─νςηκόηεηαο. 

 Σελ πεξίνδν απηή νη πξώηκεο πνηθηιίεο βεξηθνθηάο, ξνδαθηληάο θαη δακαζθεληάο βξίζθνληαη ζην 

βιαζηηθό ζηάδην ησλ δηνγθσκέλσλ νθζαικώλ θαη ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα παξαηεξείηαη κηθξό 

πνζνζηό ξόδηλεο/ιεπθήο θνξπθήο. 

 Η ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηηο ακέζσο επόκελεο κέξεο θαη εθόζνλ απηή δηαηεξεζεί 

ζε ζρεηηθά πςειά έσο θαλνληθά γηα ηελ επνρή επίπεδα, αλακέλεηαη λα επηηαρύλεη ζεκαληηθά ηελ 

εμέιημε ησλ βιαζηηθώλ ζηαδίσλ ησλ ππξελνθάξπσλ. 

 

 

ΑΘΔΝΔΙΔ 
 

ΦΦΑΑΙΙΑΑ  ΗΗΦΦΗΗ  ((ΜΜΟΟΝΝΙΙΛΛΙΙΑΑ)) 

(ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ─ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ─ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΔΡΑΙΑ─ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ) 

  Απνηειεί κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο κπθεηνινγηθή αζζέλεηα ησλ ππξελνθάξπσλ. Η έλαξμε 

ηεο πξνζβνιήο ηνπ παζνγόλνπ κπνξεί λα γίλεη από νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ άλζνπο θαη ε πεξίνδνο 
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επαηζζεζίαο ησλ θαιιηεξγεηώλ δηαξθεί από ηελ έθπηπμε ησλ καηηώλ, κέρξη θαη ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ. 

Με πγξό θαη βξνρεξό θαηξό ε κόιπλζε ησλ αλζέσλ είλαη δπλαηό λα πξνθιεζεί κέζα ζε ιίγεο ώξεο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ από ηνλ κύθεηα ζπληζηώληαη απηή ηελ επνρή δύν 

ςεθαζκνί κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα κπθεηνθηόλα.  

Ο πξώηνο ζην βιαζηηθό ζηάδην ηνπ ξόδηλνπ ή ιεπθνύ κπνπκπνπθηνύ θαη ν δεύηεξνο ζηελ πιήξε 

άλζεζε. 

ηελ πεξίπησζε παξαηεηακέλεο θαη βξνρεξήο πεξηόδνπ άλζεζεο θαη αλάινγα κε ην ηζηνξηθό 

πξνζβνιώλ ηνπ κύθεηα ζηελ πεξηνρή, ζπληζηάηαη θαη ηξίηνο ςεθαζκόο έηζη, ώζηε ηα άλζε λα είλαη 

πξνζηαηεπκέλα από κνιύλζεηο κέρξη θαη ιίγεο κέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πηώζεο ησλ πεηάισλ. 

Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ κύθεηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη από 

ην ζύλνιν ησλ παξαγσγώλ, δηόηη ηα ζπόξηα ηνπ κύθεηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα ζε καθξηλέο 

απνζηάζεηο. 

Γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα, ζπληζηάηαη ε ζπλερήο ελαιιαγή 

κπθεηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νκάδεο. 

 

  
Πξνζβνιή θεξαζηάο θαη ξνδαθηληάο από Μνλίιηα. 

 

 

ΚΚΟΟΡΡΤΤΝΝΔΔΟΟ (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ─ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ─ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ─ΚΔΡΑΙΑ─ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ) 

 Γηαδεδνκέλε θαη επηθίλδπλε κπθεηνινγηθή αζζέλεηα ησλ ππξελνθάξπσλ, θαζόηη κπνξεί λα 

πξνζβάιιεη όια ηα θπηηθά κέξε. Πξνθαιεί από λεθξσηηθέο θειηδώζεηο θύιισλ, θαξπώλ θαη βιαζηώλ, 

κέρξη θαη λεθξώζεηο θιάδσλ θαη δέλδξσλ. Η αζζέλεηα επλνείηαη από βξνρεξό θαη πγξό θαηξό. Οη 

θπηηθνί ηζηνί είλαη εππαζείο ζηηο κνιύλζεηο όιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, κε ηδηαίηεξα θξίζηκεο πεξηόδνπο 

ηελ άλνημε θαη ην θζηλόπσξν. 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ηνλ κύθεηα ζπληζηάηαη ςεθαζκόο θαηά ηελ 

πηώζε ησλ πεηάισλ κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα κπθεηνθηόλν. 

 Ο ςεθαζκόο απηόο ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε εθείλν γηα ηε Φαηά ήςε (Μνλίιηα), 

θάλνληαο ρξήζε κπθεηνθηόλνπ πνπ θαηαπνιεκεί θαη ηηο δύν αζζέλεηεο. 

 

   
ύκπησκα θνξύλενπ ζε ξνδάθηλα θαη βεξίθνθα 
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ΔΞΩΑΚΟΙ (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ─ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ─ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ) 

 Οη κπθεηνινγηθέο απηέο αζζέλεηεο είλαη ζνβαξέο γηα ηε ξνδαθηληά θαη ηε λεθηαξηληά 

(ραξαθηεξηζηηθή παξακνξθσηηθή ππεξπιαζία ησλ θύιισλ), θαζώο θαη ηε δακαζθεληά (παξακνξθσηηθή 

ππεξπιαζία ησλ θαξπώλ). Η αζζέλεηεο επλννύληαη από βξνρεξό θαη πγξό θαηξό θαη από ζρεηηθά 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 πλήζσο έλαο ςεθαζκόο ησλ δέλδξσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιεζάξγνπ θαη κέρξη πξηλ ην 

θνύζθσκα ησλ καηηώλ είλαη αξθεηόο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Χζηόζν, ζηελ πεξίπησζε θαιιηεξγεηώλ κε ηζηνξηθό πξνζβνιήο από ηηο αζζέλεηεο θαη ηδηαίηεξα 

όηαλ επηθξαηνύλ επλντθέο γηα ηε κόιπλζε ζπλζήθεο, ζπληζηάηαη έλαο ςεθαζκόο θαηά ηελ ξόδηλε / 

ιεπθή θνξπθή κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα κπθεηνθηόλν. 

 Ο ςεθαζκόο απηόο ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε εθείλν γηα ηε Φαηά ήςε (Μνλίιηα). 

 

  
ύκπησκα εμώαζθνπ ζε θύιισκα ξνδαθηληάο θαη ζε θαξπνύο δακαζθεληάο 

 

 

ΧΧΙΙΓΓΙΙΑΑ (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ─ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ─ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ) 
 Οη κύθεηεο πξνζβάινπλ θπξίσο ηε ξνδαθηληά, ηε λεθηαξηληά θαη ηε βεξηθνθηά, δεκηώλνληαο ηελ 

ηξπθεξή βιάζηεζε θαη ηνπο θαξπνύο. 

 Η αζζέλεηα επλνείηαη από μεξό θαηξό θαη κεγάιε ειηνθάλεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή ζηα λεαξά 

δέλδξα, ηηο όςηκεο πνηθηιίεο θαη ηε λεθηαξηληά. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ ζηελ αζζέλεηα θαιιηεξγεηώλ απηή ηελ επνρή, ζπληζηάηαη 

έλαο ςεθαζκόο θαηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ θαη έλαο δεύηεξνο αξγόηεξα θαηά ηελ πηώζε ηνπ θάιπθα, 

κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα κπθεηνθηόλν. 

 Οη ςεθαζκνί απηνί ζα κπνξνύζαλ λα ζπλδπαζηνύλ κε εθείλν γηα ηε Φαηά ήςε (Μνλίιηα). 

 

  
ύκπησκα σηδίνπ ζε λεθηαξηληά 
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ΚΚΧΧΡΡΙΙΑΑΗΗ (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ─ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ─ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ─ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ) 
 Μπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ πξνζβάιεη ζπλήζσο ξνδαθηληά, λεθηαξηληά, βεξηθνθηά θαη 

δακαζθεληά. Πξνθαιεί ζηηγκάησζε θύιισλ θαη θαξπώλ. 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ από ηνλ κύθεηα απηή ηελ επνρή, ζπληζηάηαη ςεθαζκόο 

θαηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ. 

 Ο ςεθαζκόο απηόο ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε εθείλν γηα ηε Φαηά ήςε (Μνλίιηα) 

 

 
ύκπησκα ζθσξίαζεο ζε θύιια ξνδαθηληάο. 

 

 

ΚΚΤΤΛΛΙΙΝΝΓΓΡΡΟΟΠΠΟΟΡΡΙΙΧΧΗΗ (ΚΔΡΑΙΑ─ΒΤΙΝΙΑ) 
 Μπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ πξνζβάιεη θπξίσο ηελ θεξαζηά θαη ηε βπζζηληά. Πξνθαιεί 

ζηηγκάησζε θαη ριώξσζε ησλ θύιισλ. νβαξή πξνζβνιή από ηελ αζζέλεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθή απνθύιισζε ησλ δέλδξσλ. 

  Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ από ηνλ κύθεηα απηή ηελ επνρή, ζπληζηάηαη 

ςεθαζκόο θαηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ. 

 Ο ςεθαζκόο απηόο ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε εθείλν γηα ηε Φαηά ήςε (Μνλίιηα). 

 

 
ύκπησκα θπιηλδξνζπνξίσζεο ζε θύιια θεξαζηάο 

 

 

 

ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΥΘΡΟΙ 
 

ΘΘΡΡΙΙΠΠΔΔ (ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ─ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ) 
 ε νπσξώλεο λεθηαξηληάο θαη δακαζθεληάο, ζηνπο νπνίνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο 

δηαπηζησζεί δξαζηεξηόηεηα ζξηπώλ ζηα άλζε, ζπληζηάηαη ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα εληνκνθηόλν, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πηώζεο ησλ πεηάισλ θαη κέρξη 

ηελ πηώζε ηνπ θάιπθα. 
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 Η θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ, θπξίσο απηώλ πνπ είλαη αλζηζκέλα, κέζα θαη γύξσ από ηηο 

θαιιηέξγεηεο, απνηειεί ζεκαληηθό κέηξν πεξηνξηζκνύ ησλ πξνζβνιώλ ησλ αλζέσλ ησλ θαιιηεξγεηώλ 

από ηνπο ζξίπεο. 

 

  
Πξνζβνιή ζξίπα ζε λεθηαξίληα. 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ:  
Να απνθεύγνληαη ςεθαζκνί κε κειηζζνηνμηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άλζεζεο θαη όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν λα γίλνληαη νη ςεθαζκνί θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο ώξεο. 

ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ην 

δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνθπγή δειεηεξίαζεο. 

 Οη εηθόλεο πνπ δίλνληαη θαη παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο αζζελεηώλ θαη ερζξώλ 

είλαη απιώο ελδεηθηηθέο θαη ζθνπό έρνπλ ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ησλ θπηνπαζνινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ από ηνπο θαιιηεξγεηέο. ε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινύλ εξγαιείν δηάγλσζεο 

από κέξνπο ησλ παξαγσγώλ. Γηα ζέκαηα δηάγλσζεο πάζεο θύζεσο πξνζβνιώλ ησλ θπηώλ, νη 

θαιιηεξγεηέο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη άκεζα ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

γεσπόλνπο. 

 

 

 

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξ.  Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην 

δηαδίθηπν www.minagric.gr.  

       Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α/α 

                  Γξ Γεκήηξεο Λύθαο 

http://www.minagric.gr/

