ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Δελτίο Νο3
(Καρπόκαψα – Σέζια - Φουζικλάδιο – Ωίδιο)
(ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΛΙΒΑΔΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ)
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :
(Carpocapsa pomonella)
Μηλιά –Αχλαδιά - Kαρυδιά

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
- Στις ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται.
- Στην γενιά αυτή το έντομο γεννά στους καρπούς αλλά και στο
φύλλωμα.
Οδηγίες :
- Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές
ημερομηνίες :
Ορεινές περιοχές (οροπ. Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα): 7 – 9 Ιουνίου.

ΣΕΖΙΑ :
(Sesia myopiformis)
(Μηλιά)

Γενικές πληροφορίες :
- Η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται και ωοτοκεί σε σχισμές,
έλκη και τομές του κορμού και των βραχιόνων.
Οδηγίες :
- Το ασβέστωμα των κορμών και των βραχιόνων δρα απωθητικά

στην εναπόθεση αυγών. Εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με ξυλοποιημένο
κορμό (ηλικίας άνω των δύο ετών).
- Συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού στον κορμό και τους
βραχίονες με καλή διαβροχή.
Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
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ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :
(Venturia inaequalis)(Μηλιά)

(Venturia pirina)(Αχλαδιά)

Γενικές πληροφορίες :
- Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα
(έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλης διάρκειας διυγράνσεις του
φυλλώματος) ευνόησαν την ασθένεια άρα και την εμφάνιση
συμπτωμάτων.
Οδηγίες :
- Συνιστάται σε μηλιές και σε αχλαδιές να γίνει συνδυασμένη
επέμβαση με την καρπόκαψα.
- Σε περιόδους με έντονες δροσιές ή σε πρόβλεψη βροχών οι μηλιές και
οι αχλαδιές που έχουν ήδη συμπτώματα πρέπει να είναι
προστατευμένες.

ΩΙΔΙΟ:
(Oidium farinosum) (Μηλιά)

Γενικές πληροφορίες :
- Διαπιστώνονται συμπτώματα στην τρυφερή βλάστηση σε μηλιές.
- Οι νεαροί καρποί και η τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.
- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Οδηγίες :
- Στις μηλιές συνιστάται να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με το

φουζικλάδιο.
Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.
Ηράκλειο 6 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
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