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Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μ̟αγκής -  Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός                                                        2.      
 

 

Φουζικλάδιο. Συµπτώµατα σε 
φύλλο αχλαδιάς.  

Ωίδιο. Προσβολή σε νέα βλάστηση. 
 

Ψύλλα αχλαδιάς. Σταγόνες κόλλας 
στην κάτω επιφάνεια. 

                                                                                      
 

 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : 
     (Carpocapsa pomonella) 
Μηλιά –Αχλαδιά - Kαρυδιά  

 

 
Οδηγίες: 

 

 
 
 
 

 

- Η ̟τήση του εντόµου ξεκίνησε στις ηµιορεινές και ορεινές ̟εριοχές. 
- Στο ̟ρώτο δεκαήµερο του Μαΐου έχουµε τις ̟ρώτες ωοτοκίες. 
 

Συνιστάται ψεκασµός στους καρ̟ούς και στο φύλλωµα: 
 

• Στις ηµιορεινές  - µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές : 15 - 17 Μαΐου.   

• Στις ορεινές - όψιµες ̟εριοχές (∆αµάστα, ορο̟έδιο Λασιθίου, ορο̟έδιο 
Κρουσώνα, κ.α.) : 19 - 21 Μαΐου.   
 

Σηµείωση: Οι ̟αρα̟άνω ηµεροµηνίες αφορούν ε̟εµβάσεις µε κλασικά 
εντοµοκτόνα ή ιολογικά σκεύασµατα για την κατα̟ολέµηση των ̟ρονυµφών. 
Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου χρησιµο̟οιηθούν ρυθµιστές ανά̟τυξης ο ψεκασµός να 
γίνεται 2 – 3 ηµέρες νωρίτερα. Τα ιολογικά σκευάσµατα ̟ου χρησιµο̟οιούνται 
στην βιολογική καλλιέργεια να ε̟αναλαµβάνονται ανά 7 - 10 ηλιόλουστες 
ηµέρες µε τρεις εφαρµογές σε κάθε γενιά του εντόµου.  
 



 

                   ΣΕΖΙΑ : 
                (Sesia myopiformis) 
                             (Μηλιά) 

 

                                  Οδηγίες: 

 

 

Η ̟τήση της σέζιας στις ορεινές ̟εριοχές ξεκίνησε. Ωοτοκεί στα χοντρά µέρη 
του δέντρου (κορµό και βραχίονες) σε δέντρα µε ρυτίδες, σχισµές, έλκη, τοµές. 
 

- Ασβέστωµα των κορµών και των βραχιόνων σε δέντρα ηλικίας άνω των δύο 
ετών ̟ου δρα α̟ωθητικά στην ενα̟όθεση αυγών του εντόµου. 
- Άµεσος κατευθυνόµενος ψεκασµός κορµού και βραχιόνων µε  διαβροχή 

µέχρι α̟ορροής µε ένα εγκεκριµένο σκεύασµα µεγάλης υ̟ολειµµατικής 
διάρκειας. Προσθήκη θερινού ̟ολτού στο ψεκαστικό υγρό αυξάνει την 
α̟οτελεσµατικότητα της ε̟έµβασης.  

                        ΨΥΛΛΑ : 
                                (Psylla pyri) 

                   (Αχλαδιά) 

                         

¨Έχουν δια̟ιστωθεί οι ̟ρώτες ̟ρονύµφες σε φύλλα στις αχλαδιές. 
Ελέγχετε την κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων στις αχλαδιές. Με την εµφάνιση της 
̟ρώτης σταγόνας κόλλας (µελιτώµατα των ̟ρονυµφών) συνιστάται ε̟έµβαση. 
Να ̟ροτιµούνται σκευάσµατα µε  συνδυασµένη δράση κατά της καρ̟όκαψας. 

                        ΑΦΙ∆ΕΣ: 
                              (Aphis pomi) 
        (Dysaphis plantaginea) 

Σε µηλιές και στην τρυφερή βλάστηση, δια̟ιστώνονται διάσ̟αρτες ̟ροσβολές 
α̟ό ̟ράσινη και ρόδινη αφίδα. 
Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟αρατηρούνται ̟ροσβολές να γίνει συνδυασµένη 
ε̟έµβαση µε την καρ̟όκαψα.   

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : 
  (Fusicladium dendriticum)  

(Fusicladium pyrinum) 
 

 ∆ια̟ιστώσεις: 
 

 
Οδηγίες: 

 

- Γενικά, δεν ̟αρατηρούνται συµ̟τώµατα  φουζικλαδίου στις µηλιές. Α̟ουσία 
βροχών µέχρι το τέλος του µήνα, η ασθένεια θα ̟εράσει α̟αρατήρητη την 
φετινή ̟ερίοδο. 
- Αντίθετα, στις αχλαδιές, δια̟ιστώθηκαν οι ̟ρώτες διάσ̟αρτες ̟ροσβολές 
(κηλίδες µε σκουρόχρωµες βελούδινες εξανθήσεις). 

• Στις µηλιές, µόνο σε ̟ερί̟τωση ̟ρόβλεψης βροχών, να γίνεται 
̟ρολη̟τικός ψεκασµός ̟ριν τη βροχή ή ψεκασµός µε διασυστηµατικά 
– διελασµατικά το συντοµότερο µετά τη βροχή. 

• Στις αχλαδιές ̟ου έχουν εµφανίσει συµ̟τώµατα να γίνει άµεσα 
ψεκασµός µε διασυστηµατικά σκευάσµατα.  Σε ̟εριόδους µε δροσιές ή 
βροχές  όλα τα δέντρα  ̟ρέ̟ει να είναι ψεκασµένα. 

 

 Σηµείωση: Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού για να ε̟έµβετε έγκαιρα εφόσον 
χρειαστεί. 
 

   

Ω Ι ∆ Ι Ο  (Μηλιά) : 
(Oidium farinosum) 

   

∆ια̟ιστώνονται συµ̟τώµατα στην τρυφερή βλάστηση σε µηλιές. Οι νεαροί 
καρ̟οί έχουν εµφανιστεί και είναι ιδιαίτερα ευ̟αθείς στα αρχικά στάδια. 
Στις µηλιές συνιστάται συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την καρ̟όκαψα.  

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ 

ΚΑΨΙΜΟ : 

(Erwinia amylovora) 
             (Αχλαδιά) 

 

Οδηγίες: 
                           

∆εν ευνοήθηκε το βακτήριο κατά την άνθηση και δεν δια̟ιστώνονται 
σηµαντικές ̟ροσβολές. 
 

 

Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟αρατηρούνται συµ̟τώµατα (φύλλα, νεαροί βλαστοί και 
καρ̟οί σαν να είναι “καµένοι” α̟ό φωτιά) να αφαιρούνται τα 
̟ροσβεβληµένα τµήµατα µόνο όταν ε̟ικρατεί ξηρός καιρός, µαζί µε υγιές 
τµήµα 20-25 εκατοστών και να καταστρέφονται άµεσα. Υ̟ενθυµίζεται ότι τα 
εργαλεία κλαδέµατος ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται συνεχώς κατά τις εργασίες 
αφαίρεσης µε οινό̟νευµα του εµ̟ορίου.  

         

              ΦΑΡΜΑΚΑ: Να ε̟ιλέγονται σύµφωνα µε τις λίστες δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  
∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά και εφαρµόζετε ̟ιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Η σωστή εφαρµογή αυξάνει την 
α̟οτελεσµατικότητα του σκευάσµατος και ̟ροστατεύει τον χρήστη, το ̟εριβάλλον και τον καταναλωτή. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι εγκεκριµένες δραστικές ουσίες για την κατα̟ολέµηση της καρ̟όκαψας στην καρυδιά και 
η τελευταία ε̟έµβαση ̟ριν τη συγκοµιδή είναι  chlorantraniliprol – 21 , deltamethrin – 30 , ιολογικά – 3. 

 
 

 Ηράκλειο 12 Μαΐου 2014 
 Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 
   Τρουλλάκης Ιωάννης 


