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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ
Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ηεο Ρνδηάο
ηηο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο, ε Ρνδηά δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα κε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο, σζηόζν ρξεηάδεηαη ζπλερήο
έιεγρνο ησλ θπηεηώλ θαη αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα
εκθαληζηνύλ.
Οη ζπνπδαηόηεξνη ερζξνί είλαη :
 Οη Αθίδεο, θπξίσο νη πξάζηλεο (ςείξεο), δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα
κε ηελ απνκύδεζε ρπκώλ, ζηνπο λεαξνύο βιαζηνύο θαη ηα θύιια.
 Τα Κνθνεηδή (Ψεπδόθνθνο, Βακβαθάδα), πξνζβάινπλ βιαζηνύο
θαη θύιια θαη εμαζζελνύλ ηα δέλδξα
 Οη Θξίπεο θαη ηα Αθάξεα, πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα
ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο.
 Ζ Μεηθάιθα (Metcalfa pruinosa (Say),Hemiptera), είλαη έλα
λεόθεξην έληνκν, πνπ ζε κεγάινπο πιεζπζκνύο , κπνξεί λα
πξνθαιέζεη δεκηέο ζηα θύιια θαη ηνπο βιαζηνύο , παξόκνηεο κε ηα
θνθνεηδή (βακβαθάδα).
 Γηάθνξεο θάκπηεο (ιεπηδνπηέξσλ, θνιενπηέξσλ θιπ.), πηζαλόλ
λα βιάςνπλ ηα θύιια, ηνπο λεαξνύο βιαζηνύο θαη ηνπο θαξπνύο..
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη έιεγρνο ρξεηάδεηαη γηα πηζαλέο πξνζβνιέο
από Ξπινθάγεο Κάκπηεο (Εεύδεξα - Εeuzera), πνπ θάλνπλ ζηνέο
ζην παιηό μύιν.
Οη ζπνπδαηόηεξεο αζζέλεηεο είλαη:
 Οη αζζέλεηεο πνπ πξνζβάινπλ ηα θύιια είλαη (Ωίδην (κπάζηξα,
ζηάρηε) θαη πηζαλόλ νη ζθσξηάζεηο).
 Γηάθνξνη

Μύθεηεο

πξνζβάινπλ

ηνπο

ηξπθεξνύο

βιαζηνύο,

δεκηνπξγώληαο μεξάλζεηο (Σατηόζπνξα (Cytospora), Πηιηληηέια
Pilidiella)

θ.α.)

θαη

θπξίσο

ηνπο

θαξπνύο

(Κνιεηόηξηρνπκ

(Colletotrichum gloeosporiodes),. Βνηξύηεο, Αιηεξλάξηα, Πηιηληηέια)
θαη δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηε δηαηήξεζε ησλ θαξπώλ (ζαπίιεο
θαη κεηαρξσκαηηζκνί).
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Φπηνπξνζηαζία κε ηελ αληηκεηώπηζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ
Δπεηδή ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα Φπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντόληα, ζπζηήλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε Βηνινγηθώλ Σθεπαζκάησλ
Φπηνπξνζηαζίαο θαη Δηδηθώλ Σθεπαζκάησλ, ηεο θαηεγνξίαο ησλ Πξντόλησλ
Γηαηξνθήο ησλ θπηώλ, πνπ βειηηώλνπλ ηνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο ησλ
θπηώλ θαη παξάιιεια ειέγρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα παζνγόλα αίηηα θαη
ζπκβάιινπλ ζηε βηνινγηθή ηζνξξνπία, ρσξίο επηπηώζεηο ζηνπο σθέιηκνπο
νξγαληζκνύο ( Θεηαβέζηην, Φσζθνληθά άιαηα, Ακηλνμέα θιπ).
Βαζηθέο νδεγίεο Φπηνπξνζηαζίαο
 Τα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα είλαη ΄΄ εξγαιεία ΄΄ ζηε
δνπιεηά καο, ΜΟΝΟΝ
όηαλ ηα ρεηξηδόκαζηε ζσζηά.
Γηαθνξεηηθά είλαη πνιύ επηθίλδπλα γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο,
ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην πεξηβάιινλ.
 Παξαηεξνύκε πξνζεθηηθά ηε θπηεία, γηα λα εληνπίζνπκε αλ
ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα.
 Τα σθέιηκα έληνκα, όπσο νη παζραιίηζεο θαη νη ρξύζνπεο είλαη
πάληα ζύκκαρνη ζηελ πξνζηαζία ηεο θπηείαο. Βνεζνύκε θαη
εθκεηαιιεπόκαζηε ηελ παξνπζία ηνπο (θαηαζηξέθνπλ αθίδεο, θιπ.)

Παζραιίηζα (ηέιεην)

Υξύζνπαο (ηέιεην)

Πξνλύκθε Παζραιίηζαο

Πξνλύκθε Υξύζνπα
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 Ζ πξόιεςε είλαη πάληα θαιύηεξε από ηε ζεξαπεία
 Απνθαζίδεηαη λα γίλεη ρξήζε ρεκηθώλ, αθνύ εμαληιεζνύλ ηα
πεξηζώξηα

βηνινγηθώλ

ππνβνήζεζε ηεο δξάζεο

ηξόπσλ

θαηαπνιέκεζεο,

σθειίκσλ

εληόκσλ ή ηε

κε

ηελ

ρξήζε

βηνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ.
Μέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηε Φπηνπξνζηαζία
 Διαηεπούμε
ηα
Φςηοπποζηαηεςηικά
πποϊόνηα
πάνηα
κλειδωμένα, ζε ρώξν θαιά αεξηδόκελν, καθξηά από παηδηά,
ηξόθηκα, λεξό, δσνηξνθέο
 Κπαηούμε ηον εξοπλιζμό μαρ ζε άπιζηε καηάζηαζε. Διέγρνπκε
θαη ζπληεξνύκε ηαθηηθά ηα ςεθαζηηθά, ηηο κάζθεο θαη ηνπο
ςεθαζηήξεο
 Φοπούμε
ςεθάδνπκε

ΠΑΝΤΑ

θόπμα, θαπέιν, γάληηα, κάζθα όηαλ

 Διαβάδοςμε με πποζοσή ηιρ οδεγίερ ζηε ζπζθεπαζία θαη
εθαξκόδνπκε πηζηά ηηο ζπκβνπιέο ησλ γεσπόλσλ. Υπνινγίδνπκε
ζσζηά ηελ πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο
 Κπαηούμε πάνηα ηο σπονικό όπιο αλάκεζα ζηνλ ςεθαζκό θαη ηηο
εξγαζίεο θαη αλάκεζα ζην ςεθαζκό θαη ηε ζπγθνκηδή
 Πποζηαηεύοςμε ηο πεπιβάλλον
Γελ πεηάκε ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο νπνπδήπνηε παξά κόλν ζε
εηδηθνύο ρώξνπο
Γελ απμάλνπκε ηηο δόζεηο θαη δελ κνιύλνπκε ην λεξό, ηηο
γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο, ην ρέξζν έδαθνο θαη ηα απνζηξαγγηζηηθά
θαλάιηα.
Ξεπιέλνπκε θαιά, 3 θνξέο, ηα κπνπθάιηα θαη ξίρλνπκε ην
δηάιπκα ζηνλ ςεθαζηήξα ή ζην ςεθαζηηθό.
 Ψεκάδοςμε με πποθύλαξε. Σηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζκώλ δελ
ηξώκε δελ θαπλίδνπκε θαη δελ πίλνπκε. Μεηά ηελ εθαξκνγή
αιιάδνπκε ξνύρα, έμσ από ην ζπίηη, αθνύ πιπζνύκε ζρνιαζηηθά
 Με ηιρ έγκαιπερ και πποζεκηικέρ μαρ ενέπγειερ, πποζηαηεύοςμε
ηεν καλλιέπγειά μαρ και κςπίωρ ηο πεπιβάλλον και ηον εαςηό
μαρ
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Καιιηέξγεηα ηεο Ρνδηάο

ΑΟΠ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Γξάκαο

ΔΣΖΗΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ

1

Πξνζηαζία από
κύθεηεο θαη
βαθηήξηα

2

Λίπαλζε

3

Λίπαλζε
επηθαλεηαθή ή
Τδξνιίπαλζε

4

Κιάδεκα
ρεηκεξηλό

5

Κιάδεκα ζεξηλό

6

Πόηηζκα

7

Πξνιεπηηθή
Φπηνπξνζηαζία

8

Αληηκεηώπηζε
Αθίδσλ

9

Αληηκεηώπηζε
άιισλ εληόκσλ
θαη αζζελεηώλ

10

πγθνκηδή

*
*
*
*
*
*
*
*

: Πεξίνδνο γηα ηελ θάζε εξγαζία

*

Γεθέκβξηνο

Ννέκβξηνο

Οθηώβξηνο

επηέκβξηνο

Αύγνπζηνο

Ηνύιηνο

*

*

Σεκείσζε :

*

Ηνύληνο

Μάηνο

Απξίιηνο

Μάξηηνο

ΔΗΓΟ
ΔΡΓΑΗΑ

Φεβξνπάξηνο

α/α

Ηαλνπάξην

ΜΖΝΔ
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Πξόγξακκα Αληηκεηώπηζεο Δρζξώλ θαη αζζελεηώλ
Δρζξόο ή αζζέλεηα
Πηζαλή πξνζβνιή θαη δεκία

Αληηκεηώπηζε

Πξνζβάιινπλ λεαξνύο βιαζηνύο, θύιια, άλζε
θαη θαξπνύο
Πξνθαιείηαη εμαζζέληζε ησλ δέλδξσλ θαη πνηνηηθή
ππνβάζκηζε ησλ θαξπώλ

Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί κε Παξαθηλέιαην ηε
ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζηα κέζα Μαΐνπ.

Αθίδεο (ςείξεο)

Μόλν κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνζβνιώλ ςεθαζκόο
κε ζθεπάζκαηα κε άιαηα Καιίνπ ιηπαξώλ
νμέσλ ή Παξαθηλέιαην

(Photo: HYPP Zoology)

Κάκπηεο βιαζηώλ,
θύιισλ, αλζέσλ
θαη θαξπώλ
Κάκπηεο
Ξπινθάγεο
(Zeuzera pyrina)

Πξνζβάινπλ θύιια, βιαζηνύο θαη άλζε
Πξνθαιείηαη εμαζζέληζε ησλ δέλδξσλ

Μόλν κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνζβνιώλ ςεθαζκόο
κε Φπζηθό Πύξεζξν ή κε ζθεπάζκαηα Βάθηινπ
Θνπξηγγίαο

Πξνζβάινπλ ην μύιν (δεκηνπξγία ζηνώλ)
Πξνθαιείηαη εμαζζέληζε ησλ δέλδξσλ

Ταθηηθόο Έιεγρνο γηα πξνζβνιέο από Εεύδεξα
(Εeuzera).
Κόςηκν θαη θάςηκν ησλ θιαδηώλ κε πξνζβνιέο

Πξνζβάιινπλ λεαξνύο βιαζηνύο, θύιια θαη
θαξπνύο
Πξνθαιείηαη εμαζζέληζε ησλ δέλδξσλ

Μόλν κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνζβνιώλ (ζπλήζσο
αξρέο Ηνπλίνπ) ςεθαζκόο κε άιαηα (Κ) ιηπαξώλ
νμέσλ ή Παξαθηλέιαην

(Photo: HYPP Zoology )

Κνθνεηδή,
(Βακβαθάδα)
Αθάξεα,
Αιεπξώδεηο
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Δρζξόο ή αζζέλεηα
Μεηθάιθα

Πηζαλή πξνζβνιή θαη δεκία

Αληηκεηώπηζε

(Metcalfa pruinosa}

Πξνζβάιιεη λεαξνύο βιαζηνύο θαη θύιια
θαη θαξπνύο.
Πξνθαιεί εμαζζέληζε ησλ δέλδξσλ

Μόλν κε ηελ εκθάληζε έληνλσλ πξνζβνιώλ
ςεθαζκόο Φπζηθό Πύξεζξν, ελαληίνλ ηέιεησλ
κνξθώλ ηνπ εληόκνπ ή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο
βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο

Photo: D.Lacroze-Marty

Μύθεηεο θπιιώκαηνο
θαη θιαδηώλ
(Ωίδην θαη κύθεηεο
βιαζηώλ - ατηόζπνξα
, Πηιηληηέια θ.α.)
Γηάθνξνη κύθεηεο
(Colletotrichum
Alternaria, Botrytis,
Pilidiela )
Γηάθνξνη κύθεηεο θαη
Βαθηήξηα

Πξνζβάιινπλ λεαξνύο βιαζηνύο θαη θύιια
δεκηνπξγώληαο μεξάλζεηο

Πξνιεπηηθά ηελ άλνημε ή κε ηελ εκθάληζε
έληνλσλ πξνζβνιώλ ςεθαζκόο κε Θεηάθη,
Θεηαζβέζηην ή εηδηθά ζθεπάζκαηα ραιθνύ
(ην Θεηάθη ζε ζπλδπαζκό κε Εεόιηζν,
θαηαπνιεκά θαη ηα Αθάξεα)

απίζκαηα ηνπ θάιπθα θαη ηνπ θινηνύ ησλ
θαξπώλ
(εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθνκηδή θαη θπξίσο ζηελ
απνζήθεπζε)

Πξνιεπηηθέο επεκβάζεηο κε εηδηθά ζθεπάζκαηα
ραιθνύ (ηνληηθά δηαιύκαηα ραιθνύ), ην αξγόηεξν
21 εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή

Πξνζβνιέο ζε δηάθνξεο πιεγέο από
ηξαπκαηηζκνύο (ζπγθνκηδή, θιαδέκαηα,
παγσληά, ραιάδη)

Δπεκβάζεηο κε εηδηθά ζθεπάζκαηα Υαιθνύ, κεηά
ηε ζπγθνκηδή , ηελ πηώζε ησλ θύιισλ, ηα
θιαδέκαηα θαη ηηο δεκηέο (πιεγέο)

Οη ηνπηθνί ζπλεξγάηεο γεσπόλνη, ζα θάλνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο θαη ζα ζαο δίλνπλ αλάινγεο νδεγίεο
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