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ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ 
 

     

Λήθαργος 
 (Β) 

Φούσκωµα 
(Γ) 

Έκπτυξη  
(∆ –∆3) 

Πράσινη κορυφή  
(∆3-Ε) 

Ρόδινη κορυφή (µηλιά) ή  
Λευκή κορυφή (αχλαδιά) 

 (Ε2) 
 
 
 
 

  

Φουζικλάδι. Προσβολή σε αχλάδι. Φουζικλάδι. Κηλίδες σε φύλλα. 
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Βακτηριακό κάψιµο. Προσβολή στα άνθη. Βακτηριακό κάψιµο. Σε νεαρό βλαστό. 

 

 
Ματόψειρα. Πληθυσµός σε βλαστούς. Aphelinus mali. Ωφέλιµο έντοµο. 
 

Πληροφορίες: Ν.Ι.Μ̟αγκής - Ε.Α.Αλατσατιανός                                                                             1. 
 

Στις ορεινές ̟εριοχές (∆αµάστα, Λιβάδι Κρουσώνα, Ορο̟έδιο Λασιθίου)  στις µηλιές οι 
οφθαλµοί ανοίγουν ( στάδια Γ–∆3), και στις αχλαδιές  ξεκινά η άνθηση (στάδια Ε-Ε2). 

 

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 
 

(ΑΧΛΑ∆ΙΑ-ΜΗΛΙΑ) 

 
 

 
 

 

Οδηγίες: 
 
 
 
 
 
 

- Την ̟ερασµένη χρονιά οι ̟ροσβολές ήταν λίγες και κυρίως στις 
αχλαδιές των ̟ιο υγρών ̟εριοχών. 
- Οι ξηροθερµικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν α̟ό την έναρξη της 
βλάστησης δεν ευνοούν την ασθένεια.  
- Κρίσιµη ̟ερίοδος για ̟ρωτογενείς µολύνσεις είναι µέχρι το στάδιο 
του καρ̟ιδίου.  
- Πρωτογενείς µολύνσεις στη µηλιά γίνονται µόνο µε βροχή ενώ 
στην αχλαδιά και µε έντονες δροσιές. 
 

Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ρόβλεψης 
βροχής κάνετε ̟ρολη̟τικό ψεκασµό ̟ριν ή θερα̟ευτικό εντός 48 
ωρών α̟ό τη βροχή. 
Ε̟ι̟λέον, στις αχλαδιές, σε ̟εριόδους µε συχνές και έντονες  
δροσιές, συνιστώνται ̟ρολη̟τικές ε̟εµβάσεις µέχρι και το στάδιο 
του νεαρού καρ̟ιδίου. 
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ 

ΚΑΨΙΜΟ : 
 

(ΑΧΛΑ∆ΙΑ-ΜΗΛΙΑ) 

 

 
 

Οδηγίες: 
 
 

 
Συστάσεις: 

- Το βακτήριο ̟έρυσι ̟ροκάλεσε ̟ολύ σοβαρές ζηµιές, κυρίως σε 
αχλαδιές (αφθονία ̟ρωτογενούς µολύσµατος). 
-  Μεγάλη ευαισθησία ̟αρουσιάζουν  οι αχλαδιές κατά την άνθηση 
µε ζεστό και υγρό καιρό (µέγιστες ηµερήσιες θερµοκρασίες ̟άνω 
α̟ό 18οC, σχετική υγρασία µεγαλύτερη α̟ό 60%). 
- Οι υψηλές θερµοκρασίες και οι συχνοί νότιοι άνεµοι ̟ου 
ε̟ικρατούν δηµιουργούν συνθήκες µετάδοσης της ασθένειας. 
Για όλους τους ̟αρα̟άνω λόγους συνιστώνται:  
Προλη̟τικοί ψεκασµοί σε αχλαδιές µέχρι το στάδιο της  ̟ράσινης 
κορυφής µε χαλκούχα σκευάσµατα και α̟ό την ̟ράσινη κορυφή 
µέχρι και την ̟τώση των ̟ετάλων µε laminarin  ή Aureobasidium 
pullulans. 
Μετά την άνθηση τα δέντρα να ελέγχονται τουλάχιστον µία φορά 
την εβδοµάδα. Αν δια̟ιστώνονται ύ̟ο̟τα συµ̟τώµατα (µικρά ή 
µεγάλα τµήµατα σαν καµένα α̟ό φωτιά, κυρίως στα άνθη) να 
αφαιρούνται ̟ροσεκτικά µε ξηρό καιρό µαζί µε υγιές τµήµα 20 – 
25 εκ. και να καίγονται άµεσα.  
Τα εργαλεία  ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται τακτικά κατά την 
αφαίρεση των ύ̟ο̟των τµηµάτων µε  οινό̟νευµα του εµ̟ορίου. 

 

ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ : 
        (Εριόσωµα) 

 

Οδηγίες: 

 
Συστάσεις: 

Σηµαντικοί ̟ληθυσµοί εµφανίζονται διάσ̟αρτα σε µηλιές, κυρίως 
βιοκαλλιεργητών. 
Συνιστάται ψεκασµός µε θερινό ̟ολτό και ένα εγκεκριµένο 
σκεύασµα στο στάδιο  Ε2 της ρόδινης κορυφής, µόνο στα δέντρα ή 
στα κτήµατα ̟ου δια̟ιστώθηκε. 
Η κατα̟ολέµηση της καρ̟όκαψας και ιδιαίτερα τους θερινούς 
µήνες, να γίνεται µε ή̟ια µέσα, ̟ου δεν µειώνουν τους ̟ληθυσµούς 
του ωφέλιµου εντόµου Aphelinus mali, το ο̟οίο  ελέγχει 
ικανο̟οιητικά τη µατόψειρα.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών των 
εχθρών και ασθενειών των µηλοειδών για το έτος 2013, τις ο̟οίες ̟αρακαλούµε να 

κρατήσετε σε αρχείο. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου να ε̟ιλέγετε τα  
κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες αυτές. 
 

 
 
 

Ηράκλειο  2  Α̟ριλίου 2013 
                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
                                                         Τρουλλάκης Γιάννης 

 


