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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΩΙΔΙΟ  ΜΗΛΙΑΣ -  ΑΧΛΑΔΙΑΣ  

 (Podosphaera leucotricha Ell. and Ev. Salm.) 

• Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την 
ανάπτυξη του ωιδίου. Επίσης, αναμένονται ξανά βροχοπτώσεις από την επόμενη εβδομάδα.  

• Ελέγξτε το κάτω μέρος των φύλλων για ύπαρξη συμπτωμάτων προσβολής ωιδίου. 

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία του ωιδίου.  

• Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα. 

• Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το Φουζικλάδιο. Προτείνεται η επιλογή ενός 
εγκεκριμένου ωιδιοκτόνου με ταυτόχρονη δράση κατά του Φουζικλάδιου.  

 

  
Ίχνη προσβολής  Έντονη προσβολή 

 
 

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ 
(Venturia inaequalis Cooke Wint. Venturia pirina Aderhold) 

• Οι  βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση. Επίσης, 
αναμένονται ξανά βροχοπτώσεις από την επόμενη εβδομάδα. Συνιστάται η προστασία των δένδρων με 
προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα, στο 70 – 90%  της «πτώσης των πετάλων», σε συνδυασμό με 
το ωίδιο.  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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70 – 90% πτώσης πετάλων 

 
• Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο 

(No 10/27 Μαρτίου 2020).  
• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και 

χρόνο εφαρμογής. 
 

• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΜΗΛΟΕΙΔΗ/ΜΗΛΙΑ - 
ΑΧΛΑΔΙΑ) και παθογόνο (Venturia inaequalis/Φουζικλάδιο Μηλιάς, Venturia pirina/Φουζικλάδιο 
Αχλαδιάς, Podosphaera leucotricha/Ωίδιο Μηλιάς - Αχλαδιάς): 

                    http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx 
 
 

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για  τα οποία έχει εκδοθεί  άδεια 
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.  

• Τα  κενά  μέσα  συσκευασίας (σακίδια,  σακούλες)  μαζί  με  τα  κουτιά, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
Νέος κορωνοϊός Covid-19 

 
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του 

Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου Νέου Κορωνοϊού Covid-19. 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Δρ. Αντώνιος Υφούλης 
Γεωπόνος 
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