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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 
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 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 
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ΑΘΔΝΔΙΔ ΚΑΙ ΔΥΘΡΟΙ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 

 
Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ππξελνθάξπσλ απηή ηελ επνρή, πνπ αθνινπζεί ηελ πεξίνδν ηεο 

ζπγθνκηδήο θαη κέρξη ηνλ ιήζαξγν ησλ δέλδξσλ, ζπληζηώληαη κία ζεηξά θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ θαη 

επεκβάζεσλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθά, πνπ απνζθνπνύλ ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ερζξώλ 

(έληνκα, αθάξεα), θαζώο θαη ζηε κείσζε ησλ κνιπζκάησλ κπθεηνινγηθώλ θαη βαθηεξηνινγηθώλ 

αζζελεηώλ πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηηο θαιιηέξγεηεο. Απηέο νη επεκβάζεηο ζεσξνύληαη σο απαξαίηεηεο, δηόηη 

θαζηζηνύλ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θπηνπαξαζίησλ θαηά ηελ επόκελε βιαζηηθή πεξίνδν πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή. 

 
 

 

ΔΞΩΑΚΟ: (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ–ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ) 

Γηα ηε κείσζε ησλ κνιπζκάησλ (βιαζηνζπόξηα) ηνπ κύθεηα ηελ άλνημε ζπληζηάηαη επηκειήο 

ςεθαζκόο ησλ δέλδξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιεζάξγνπ, δειαδή κεηά ηελ πηώζε ησλ θύιισλ θαη κέρξη ην 

θνύζθσκα ησλ νθζαικώλ, κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν. Δπίζεο, πξηλ ηε δηελέξγεηα 

ηνπ ςεθαζκνύ θαη κε μεξό θαηξό, ζπληζηάηαη ε αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από ηελ 

αζζέλεηα θιάδσλ. 

 

ΚΟΡΤΝΔΟ: (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ–ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ–ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ–ΓΑΜΑΚΗΝΙΑ–ΚΔΡΑΙΑ) 

Ο πεξηνξηζκόο ησλ κνιπζκάησλ (θνλίδηα) ηνπ κύθεηα ηελ άλνημε επηηπγράλεηαη κε δύν 

ςεθαζκνύο, έλαλ θζηλνπσξηλό (πεξίνδν θπιιόπησζεο) θαη έλαλ αξθεηά αξγόηεξα (ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε 

δηόγθσζεο ησλ νθζαικώλ), κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο κπθεηνθηόλα. Με μεξό 

θαηξό θαη πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ ςεθαζκώλ ζπληζηάηαη ε αθαίξεζε θαη ε θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 

από ηελ αζζέλεηα θιάδσλ. εκεηώλεηαη όηη νη αλσηέξσ ςεθαζκνί θαηαπνιεκνύλ ηαπηόρξνλα θαη ηνλ 

εμώαζθν. 

 

ΒΑΚΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΚΟ 
Οη πεξίνδνη θζηλνπώξνπ θαη ρεηκώλα είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη γηα ηελ πξόθιεζε λέσλ 

κνιύλζεσλ από ην βαθηήξην (εππάζεηα θπηηθώλ ηζηώλ, θαηξηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δέλδξσλ από ην βαθηήξην ζπληζηώληαη έλαο ςεθαζκόο ζηελ έλαξμε θαη έλαο ζην 75% ηεο θπιιόπησζεο, 

κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ζθεπάζκαηα. Με μεξό θαηξό θαη πξηλ ηελ δηελέξγεηα 

ηνπ πξώηνπ ςεθαζκνύ, ζπληζηάηαη ε αθαίξεζε θαη ε θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη ε 

πξνζηαζία κε θαηάιιεια ζθεπάζκαηα ησλ πιεγώλ θαη ησλ ηνκώλ θιαδέκαηνο.  

 



ΑΝΘΟΝΟΜΟ: (ΡΟΓΑΚΙΝΙΑ–ΝΔΚΣΑΡΙΝΙΑ–ΒΔΡΙΚΟΚΙΑ) 

Σα ελήιηθα ηνπ εληόκνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξίπνπ απηή ηελ επνρή θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνλ 

Ννέκβξην θαηαζηξέθνληαο ηνπο νθζαικνύο. ε θαιιηέξγεηεο πνπ δηαπηζηώλεηαη πςειόο πιεζπζκόο ηνπ 

εληόκνπ, ζπληζηάηαη άκεζα ςεθαζκόο κε θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα εληνκνθηόλν. 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ: 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. 

 
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν 
www.minagric.gr.  
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