
 

ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑ∆ΙΑ  
 

( Ο Ρ Ε Ι Ν Ε Σ – Ο Ψ Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ ) 

  

Φουζικλάδιο. Προσβολή σε καρπό 
(δερµατώδης βούλα). 

Βακτηριακό κάψιµο. Έλκος σε 
κλαδίσκο. Το βακτήριο διαχειµάζει στα 

έλκη. 

Σέζια. Προνύµφη και 
αποχωρήµατα κάτω από το φλοιό 

βραχίονα µηλιάς. 
 
   Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μ̟αγκής -  Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός                                                              7. 
 

 

               ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 
  (Fusicladium dendriticum)  

(Fusicladium pyrinum) 
         (Μηλιά - Αχλαδιά) 

 

Οδηγίες: 

Η ασθένεια εκδηλώθηκε φέτος σε αχλαδιές και µηλιές του ορο̟εδίου 
Λασιθίου. 
Ό̟ου εκδηλώθηκαν σοβαρές ̟ροσβολές συστήνεται αµέσως µετά τη 
φυλλό̟τωση ψεκασµός των ̟εσµένων φύλλων µε διάλυµα ουρίας 5% ή 
̟αράχωµα τους στο έδαφος. 
Παρατήρηση Το ̟αρα̟άνω µέτρο είναι ̟ιο α̟οτελεσµατικό στις µηλιές 
όταν εφαρµόζεται α̟ό όλους στην ίδια ̟εριοχή.  
Στις αχλαδιές το µόλυσµα ̟αραµένει εκτός α̟ό τα ̟εσµένα φύλλα και 
̟άνω στους ̟ροσβεβληµένους βλαστούς του δέντρου. Για το λόγο αυτό 
κατά το χειµερινό κλάδεµα οι βλαστοί ̟ου εµφανίζουν την ασθένεια να 
αφαιρούνται και να καίγονται. 

 

                ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ 

ΚΑΨΙΜΟ : 

(Erwinia amylovora) 
                    (Αχλαδιά) 

 

 

Ελάχιστες ̟ροσβολές εκδηλώθηκαν τη φετινή ̟ερίοδο στις αχλαδιές.  
Για την αντιµετώ̟ιση του συνιστάται: 

• Ε̟έµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα στη µεγαλύτερη συνιστώµενη 
δόση κατά τη φυλλό̟τωση. 

• Κατά το κλάδεµα να αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά µαζί µε τµήµα 
υγιούς ξύλου µήκους τουλάχιστον 20 εκ. και να καίγονται.              
Οι εργασίες κλαδέµατος να γίνονται µε ξηρό καιρό, τα εργαλεία να 
α̟ολυµαίνονται συνεχώς µε οινό̟νευµα του εµ̟ορίου και οι 
µεγάλες τοµές να ε̟αλείφονται µε α̟ολυµαντικό ̟ληγών. 

•  Ε̟ανάληψη ψεκασµού µε χαλκούχο σκεύασµα αµέσως µετά το 
κλάδεµα. 



  

                  Σ Ε Ζ Ι Α : 

(Sesia myopiformis) 
 

Οδηγίες: 

Ξυλοφάγο έντοµο κορµού και κύριων βραχιόνων ̟ου γεννά κυρίως σε 
̟ληγές ή σχισµές. Στο σηµείο της ̟ληγής – σχισµής ανασηκώνοντας το 
φλοιό, την ε̟οχή αυτή, ̟αρατηρούνται καφέ α̟οχωρήµατα και 
κάµ̟ιες χρώµατος ζαχαρί µε καστανή κεφαλή µεγέθους µέχρι 2,5 εκ..  
Για τη µείωση του ̟ληθυσµού συνιστάται: 

• Ε̟άλειψη κορµού και χοντρών βραχιόνων µε µίγµα θερινού 
ορυκτέλαιου και chlorpyrifos µέχρι το τέλος του Νοέµβρη. 

• Κατά το κλάδεµα αφαίρεση και κάψιµο των ξηρών και 
εξασθενηµένων κλάδων. 

  

  ΦΑΡΜΑΚΑ: Να ε̟ιλέγονται σύµφωνα µε τις λίστες δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. 
∆ιαβάζετε και εφαρµόζετε ̟ιστά τις οδηγίες χρήσης ̟ου αναγράφονται στην ετικέτα. 

 

     

Ηράκλειο 14 Νοεµβρίου 2013 
 Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
  Τρουλλάκης Ιωάννης 
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