
 

   
Σχηµατισµός έλκους σε κλαδίσκο. 
Το βακτήριο διαχειµάζει στα έλκη. 

Προνύµφη σέζιας σε βραχίονα 
µηλιάς. 

Νύµφη σέζιας. Μέσα στις στοές 
βρίσκεται καλυµµένη σε 
προστατευτικό περίβληµα.  

Πληθυσµοί µατόψειρας σε 
προστατευµένη θέση κλαδίσκου.  

 

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΛΟΕΙ∆ΩΝ  
  

 Πληροφορίες:  Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                            6. 
 
 

 

       ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ 

ΚΑΨΙΜΟ : 

(ΜΗΛΙΑ –ΑΧΛΑ∆ΙΑ) 
 

Οδηγίες : 

Έντονες οι ̟ροσβολές τη φετινή ̟ερίοδο σε αχλαδιές όλων των ̟εριοχών. 
∆εν υ̟άρχουν θερα̟ευτικά σκευάσµατα. Η αντιµετώ̟ιση του βασίζεται σε 
καλλιεργητικά µέτρα και ̟ρολη̟τικές ε̟εµβάσεις.  
Συνιστάται µετά τη φυλλό̟τωση και µε ξηρό καιρό: 

• Ε̟ιµεληµένο και ̟ροσεκτικό κλάδεµα και κάψιµο  των ̟ροσβεβληµένων 
κλαδίσκων και κλάδων του δέντρου µαζί µε υγιές τµήµα τουλάχιστον     
20 εκ. Εφόσον δια̟ιστώνετε ̟ροσβολές και σε χοντρά µέρη του δέντρου 
(βραχίονες, κορµό) να αφαιρείτε ̟ροσεκτικά την ̟ροσβεβληµένη 
̟εριοχή µέχρι την εµφάνιση υγιούς ξύλου και να ε̟αλείφετε τις ̟ληγές 
µε βορδιγάλεια ̟άστα ή µε ̟υκνό διάλυµα έτοιµου βορδιγάλειου ̟ολτού 
του εµ̟ορίου. Η αναλογία θειϊκού χαλκού – ασβεστό̟ετρας – νερού για 
την βορδιγάλεια ̟άστα είναι 6 – 13 - 100. Υ̟ενθυµίζεται ότι τα εργαλεία 
θα ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται συνεχώς µε φωτιστικό οινό̟νευµα.  

• Να ακολουθήσει άµεση ε̟έµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα στη 
µεγαλύτερη συνιστώµενη δόση. Η ̟αρα̟άνω ε̟έµβαση να γίνει 
̟ρολη̟τικά σε όλα τα  κτήµατα της ̟εριοχής. 

   ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 

(ΜΗΛΙΑ –ΑΧΛΑ∆ΙΑ) 
 

 

Η ασθένεια εκδηλώθηκε την άνοιξη κυρίως σε αχλαδιές. 
 Ό̟ου σηµειώθηκαν σοβαρές ̟ροσβολές ̟ροτείνεται µετά την φυλλό̟τωση 
το ̟αράχωµα των ̟εσµένων φύλλων στο έδαφος. Στις αχλαδιές θα ̟ρέ̟ει 
να αφαιρεθούν και να καούν και οι ̟ροσβεβληµένοι βλαστοί. Τα ̟αρα̟άνω 
µέτρα συµβάλλουν στη µείωση του µολύσµατος για την ε̟όµενη άνοιξη. 



Σ Ε Ζ Ι Α : 

(ΞΥΛΟΦΑΓΟ ΕΝΤΟΜΟ) 

(ΜΗΛΙΑ –ΑΧΛΑ∆ΙΑ) 

Σηµαντικές ̟ροσβολές δια̟ιστώνονται κάθε χρόνο. Συνιστώνται: 

•  Όψιµο  κλάδεµα αργά  την άνοιξη ̟ου µειώνει τις ̟ροσβολές. 

• Αφαίρεση και κάψιµο των ξηρών και εξασθενηµένων κλάδων. 

• Ψεκασµός του κορµού και των βραχιόνων µε µίγµα θερινού ορυκτέλαιου 
και chlorpyrifos στο ̟ρώτο δεκαήµερο του Νοέµβρη. Οι βιοκαλλιεργητές 
να χρησιµο̟οιήσουν µόνο ορυκτέλαια ή άλατα καλίου λι̟αρών οξέων.  

 

ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ 

ΜΗΛΙΑΣ : 
        (Εριόσωµα) 

∆ια̟ιστώθηκαν σηµαντικές  ̟ροσβολές σε µηλιές του ορο̟εδίου Κρουσώνα. 
Η ̟αρα̟άνω ε̟έµβαση για τη Σέζια, την ̟ερίοδο αυτή, µειώνει τους 
̟ληθυσµούς ̟ου διαχειµάζουν.  

  

ΦΑΡΜΑΚΑ : Να ε̟ιλέγονται σύµφωνα µε τις λίστες ̟ου σας έχουµε  α̟οστείλει.    
 

  Ηράκλειο 25 Οκτωβρίου 2011 
    Ο  Προϊστάµενος ∆/νσης 
      Τρουλλάκης Ιωάννης 
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