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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ  
(Cacopsylla sp., Homoptera: Psyllidae) 

 
• Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στους αχλαδεώνες της περιοχής μας, διαπιστώθηκαν 

προνύμφες τελευταίου σταδίου (L5).  
• Συστήνεται να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις ταξιανθίες του οπωρώνα επιλέγοντας 25 τυχαία δέντρα 

και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Εξετάστε τις ταξιανθίες για παρουσία αυγών ή προνυμφών (εικόνα). 
• Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών σε περισσότερο από 5% των ανθοδεσμών, να γίνει άμεσα 

επέμβαση. 
• Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο.  
• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο 

εφαρμογής. 
 
 

  
Εικόνα. Αυγά και προνύμφες Cacopsylla pyri σε ταξιανθίες 
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ  
(Erwinia amylovora Burrill Winslow et al.) 

 
• Ιδιαίτερα καταστρεπτική ασθένεια για την αχλαδιά. Οι περισσότερες εμπορικές ποικιλίες είναι ευπαθείς 

στο βακτηριακό κάψιμο. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες να ξηράνει παραγωγικά δένδρα. 

• Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το μαύρισμα των ταξιανθιών, των φύλλων και των βλαστών, που 
μοιάζουν να είναι «καμένα» από φωτιά.  

• Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου. Συνιστάται άμεση 
επέμβαση στις ποικιλίες που βρίσκονται στην άνθηση και δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση. 

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο): Aureobasidium pulluans (4, BBCH61-69), Bacillus amyloliquefaciens (4 - 
6), fosetyl (3), Laminarin (7), Prohexadione calcium (2). 

• Από την άνθηση και μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να επιθεωρείτε τα κτήματα και να αφαιρείτε και να καίτε 
τα προσβεβλημένα κλαδιά. Οι τομές πρέπει να γίνονται 50 - 60 εκ. κάτω από το ορατό σύμπτωμα και 
πάντα με ξηρό καιρό. Επίσης να αφαιρείτε τους ταχυφυείς και τα παραβλάσταρα. Να απολυμαίνετε τα 
εργαλεία με εμβάπτιση σε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% για 2 - 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε δένδρο. 
Μετά το τέλος των εργασιών να πλένετε και να λαδώνετε τα εργαλεία, διότι η χλωρίνη είναι ισχυρό 
οξειδωτικό. 

 
• 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. 
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