
 

 
 

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ 
 

 

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                    1. 
 

Στις ορεινές ̟εριοχές (∆αµάστα, Λιβάδι Κρουσώνα, Ορο̟έδιο Λασιθίου) η βλάστηση έχει 
ξεκινήσει. Στις µηλιές κυριαρχούν τα στάδια Β και Γ, ενώ στις αχλαδιές  τα στάδια Γ3 και ∆. 

 

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 
 

(ΑΧΛΑ∆ΙΑ-ΜΗΛΙΑ) 

 
 

 

Οδηγίες: 
 
 
 
 
 

Οι συχνές βροχές της ̟ερασµένης άνοιξης ευνόησαν την εµφάνιση 
της ασθένειας και εκδηλώθηκαν σηµαντικές ̟ροσβολές ιδιαίτερα σε 
αχλαδιές. 
Η κρίσιµη ̟ερίοδος για µολύνσεις είναι α̟ό το στάδιο Γ3 της 
̟ράσινης κορυφής (µ̟ουµ̟ούκι 1,5 εκ.)  µέχρι το στάδιο του 
καρ̟ιδίου. Την ̟ερίοδο αυτή τα δέντρα ̟ρέ̟ει να ̟ροστατεύονται. 
 

Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ρόβλεψης 
βροχών στα κρίσιµα στάδια, να ε̟εµβαίνετε ̟ρολη̟τικά ̟ριν την 
εκδήλωση των βροχών ή θερα̟ευτικά εντός 48 ωρών µετά τη βροχή. 
Οι αχλαδιές, ό̟ου σηµειώνονται και οι σοβαρότερες ̟ροσβολές, να 
καλύ̟τονται και σε ̟εριόδους ̟ου εκδηλώνονται έντονες δροσιές.  
 



 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ 

ΚΑΨΙΜΟ : 
 

(ΑΧΛΑ∆ΙΑ-ΜΗΛΙΑ) 

 
Οδηγίες: 

 

 
 

Συστάσεις: 

Το βακτήριο ̟ροκαλεί την καταστροφή ανθέων, κλαδίσκων, κλάδων 
έως και ολόκληρου του δέντρου. Τα δέντρα είναι ̟ολύ ευαίσθητα 
στη µόλυνση και ιδιαίτερα οι αχλαδιές, όταν ε̟ικρατεί βροχερός 

και υγρός καιρός στην άνθηση (µέγιστες ηµερήσιες θερµοκρασίες 
̟άνω α̟ό 18οC και σχετική υγρασία µεγαλύτερη α̟ό 60%). 
Προλη̟τικοί ψεκασµοί µέχρι το στάδιο της  ̟ράσινης κορυφής µε 
χαλκούχα σκευάσµατα και α̟ό την ̟ράσινη κορυφή µέχρι και την 
̟τώση των ̟ετάλων µε Λαµιναρίν ή Aureobasidium pullulans, 
̟εριορίζουν την ανά̟τυξη της ασθένειας. 
Ε̟ιθεωρείτε τα δέντρα τακτικά µετά την άνθηση. Αν 

δια̟ιστώνονται ύ̟ο̟τα συµ̟τώµατα (µικρά ή µεγάλα τµήµατα 
σαν καµένα α̟ό φωτιά) να αφαιρούνται ̟ροσεκτικά µαζί µε υγιές 

τµήµα 20 – 25 εκ. και να καίγονται άµεσα. 
Τα εργαλεία  θα ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται συνεχώς κατά την 
αφαίρεση των ύ̟ο̟των τµηµάτων µε  οινό̟νευµα του εµ̟ορίου. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών των 
εχθρών και ασθενειών των µηλοειδών για το έτος 2012, τις ο̟οίες ̟αρακαλούµε να 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στα ̟λαίσια εφαρµογής της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας και της 
ορθολογικής χρήσης των φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε το Νόµο 4036/2012, 
οι ε̟αγγελµατίες χρήστες θα ̟ρέ̟ει να καταγράφουν και να τηρούν σε αρχείο για τρία (3) 
τουλάχιστον χρόνια τα ̟αρακάτω στοιχεία: 

• Όνοµα φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος 

• Ηµεροµηνία εφαρµογής 

• ∆όση εφαρµογής 

• Περιοχή  

• Καλλιέργεια 
  Η ̟αρα̟άνω καταγραφή διευκολύνει διαχρονικά την αξιολόγηση των εφαρµογών µε 
σκο̟ό την µείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους, συµβάλλει στην µείωση των 
κινδύνων και των ε̟ι̟τώσεων της χρήσης γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώ̟ου 
και στο ̟εριβάλλον και ̟ροωθεί τη χρησιµο̟οίηση της ολοκληρωµένης φυτο̟ροστασίας των 
καλλιεργειών.  
 Σε ̟ερί̟τωση µη καταγραφής ̟ροβλέ̟ονται διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 9, 
̟αράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και συγκεκριµένα ̟ρόστιµο α̟ό χίλια (1.000) έως 
̟έντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

 
 
 

Ηράκλειο  26 Μαρτίου 2012 
                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
                                                         Τρουλλάκης Γιάννης 

 


