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ΙστορίαΙστορία –– ΜυθολογίαΜυθολογία

�� ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά καλλιεργείταικαλλιεργείται στηνστην περιοχήπεριοχή µαςµας απόαπό τηντην
αρχαιότητααρχαιότητα. . 

�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τητη µυθολογίαµυθολογία ηη κόρηκόρη τουτου ΒασιλιάΒασιλιά τωντων
ΒισαλτώνΒισαλτών τηςτης ΘράκηςΘράκης ΦυλλίδαΦυλλίδα, , ερωτεύτηκεερωτεύτηκε τοντον γιόγιό τουτου
ΘησέαΘησέα ∆ηµοφώντα∆ηµοφώντα,, ότανόταν αυτόςαυτός βγήκεβγήκε στιςστις εκβολέςεκβολές τουτου
ΣτρυµόναΣτρυµόνα κατάκατά τηντην επιστροφήεπιστροφή τουτου απόαπό τηντην ΤροίαΤροία. . ΜετάΜετά
απόαπό καιρόκαιρό, , έφυγεέφυγε γιαγια τηντην πατρίδαπατρίδα τουτου µεµε τηντην υπόσχεσηυπόσχεση
νανα επιστρέψειεπιστρέψει γιαγια τητη ΦυλλίδαΦυλλίδα. . ∆εν∆εν γύρισεγύρισε όµωςόµως καικαι ηη
ΦυλλίδαΦυλλίδα πέθανεπέθανε απόαπό τοντον καηµόκαηµό τηςτης. . ΟιΟι θεοίθεοί τότετότε τηντην
µεταµόρφωσανµεταµόρφωσαν σεσε αµυγδαλιάαµυγδαλιά πουπου άνθισεάνθισε ότανόταν τηντην
αγκάλιασεαγκάλιασε οο αγαπηµένοςαγαπηµένος τηςτης κατάκατά τοτο γυρισµόγυρισµό τουτου, , 
παρόλοπαρόλο πουπου ήτανήταν ΧειµώναςΧειµώνας..



Η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς στην Π.Ε. 
Σερρών

Στην Π.Ε. Σερρών, η αµυγδαλιά καλλιεργείται σε συνολική έκταση
17.470 στρεµµάτων (2015) εκ των οποίων τα 15. 470 στρµ. 
καλλιεργούνται ξηρικά και µόνο τα 2.000 στρµ. ποτιστικά. Η µέση
απόδοση κυµαίνεται περίπου στα 100 kgr ψίχας ανά στρέµµα (150 
– 450 Kgr/στρ).

Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τις
αποδόσεις είναι:

- Οι επικρατούσες εδαφοκλιµατικές συνθήκες.

- Οι ποικιλίες (κύριες και επικονιάστριες) και τα υποκείµενα επάνω
στα οποία είναι εµβολιασµένες.

- Οι καλλιεργητικές πρακτικές (λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία, 
κλάδεµα).

- Η επίδραση των εντόµων και ασθενειών που υπάρχουν στην
περιοχή µας. 



ΕδαφοκλιµατικέςΕδαφοκλιµατικές συνθήκεςσυνθήκες

�� ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά είναιείναι δένδροδένδρο τωντων θερµώνθερµών καικαι ξηρώνξηρών κλιµάτωνκλιµάτων. . 
ΠεριοριστικοίΠεριοριστικοί παράγοντεςπαράγοντες είναιείναι οιοι χαµηλέςχαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες κατάκατά τηντην
άνθησηάνθηση καικαι οιοι ψηλέςψηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες τοτο καλοκαίρικαλοκαίρι αναν δενδεν υπάρχειυπάρχει ηη
δυνατότηταδυνατότητα ποτίσµατοςποτίσµατος. . ΟιΟι ανάγκεςανάγκες σεσε ψύχοςψύχος γιαγια τητη
διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντων οφθαλµώνοφθαλµών είναιείναι µικρέςµικρές. . ΟιΟι βροχοπτώσειςβροχοπτώσεις καικαι
ηη υψηλήυψηλή ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική υγρασίαυγρασία κατάκατά τητη βλαστικήβλαστική περίοδοπερίοδο ευνοείευνοεί
τηντην ανάπτυξηανάπτυξη ασθενειώνασθενειών. . ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά ευνοείταιευνοείται σεσε περιοχέςπεριοχές
µεµε µακρύµακρύ, , χωρίςχωρίς βροχέςβροχές καλοκαίρικαλοκαίρι αλλάαλλά µεµε δυνατότηταδυνατότητα
άρδευσηςάρδευσης..

�� ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά ευδοκιµείευδοκιµεί σεσε µεγάληµεγάλη ποικιλίαποικιλία εδαφώνεδαφών. . ΕίναιΕίναι
ανθεκτικήανθεκτική σταστα ασβεστώδηασβεστώδη εδάφηεδάφη. . ΣταΣτα ελαφράελαφρά, , αµµώδηαµµώδη εδάφηεδάφη
θέλειθέλει άρδευσηάρδευση ότανόταν επικρατείεπικρατεί ξηρασίαξηρασία. . ΣταΣτα βαριάβαριά, , κακώςκακώς
αποστραγγισµένααποστραγγισµένα εδάφηεδάφη υποφέρειυποφέρει απόαπό µυκητολογικέςµυκητολογικές ασθένειεςασθένειες
τουτου λαιµούλαιµού καικαι τηςτης ρίζαςρίζας..



ΕπικονίασηΕπικονίαση –– ΠοικιλίεςΠοικιλίες

Eπικονίαση ονοµάζεται η µεταφορά της γύρης από τους ανθήρες του
άνθους στο στίγµα του. 

1. Η επικονίαση στην αµυγδαλιά γίνεται σχεδόν αποκλειστικά
από τις µέλισσες. Η επικονίαση επηρεάζεται από τις καιρικές
συνθήκες (θερµοκρασία, άνεµος, βροχή). Κατά την άνθηση, 
συνιστάται η τοποθέτηση 2-4 κυψελών ανά τέσσερα στρέµµατα
καλλιέργειας.

2. Οι περισσότερες γνωστές ποικιλίες αµυγδαλιάς είναι
αυτόστειρες (Ferragnes, Ferraduel, Texas). Τα άνθη τους
αδυνατούν να επικονιαστούν και να γονιµοποιηθούν από τη γύρη
τους. Για να καρπίσουν απαιτούν να επικονιαστούν µε γύρη άλλων
συµβατών ποικιλιών (σταυρεπικονίαση). Υπάρχουν ποικιλίες
που επικονιάζονται και γονιµοποιούνται µε τη δική τους γύρη και
γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως αυτογόνιµες (Truoito, Genco, Tuono, 
Lauranne). 

3. Για την εξασφάλιση καλής παραγωγής σε ένα αµυγδαλεώνα πρέπει
να γίνεται συνδυασµός ποικιλιών που να συνανθούν, να είναι
σταυροσυµβιβαστές και εµπορικά αξιόλογες.



ΣυµβατέςΣυµβατές ΠοικιλίεςΠοικιλίες

Κύρια ποικιλία Γυρεοδότρια ποικιλία

Ferragnés Tuono, Ai, Ferraduel, Texas, Ρέτσου

Ferraduel Tuono, Ai, Ferragnés

Texas Ai, Nonpareil, Truoito, Marcona, Ρέτσου

Ai Tuono - Ferraduel – Ferragnés

Ρέτσου Ferragnés - Texas – Truoito

Truoito (Αυτογόνιµη)                            Texas – Ρέτσου

Genco (Αυτογόνιµη) 

Tuono (Αυτογόνιµη)

Lauranne (Αυτογόνιµη)



ΕπιλογήΕπιλογή υποκειµένουυποκειµένου
Τα υποκείµενα που χρησιµοποιούνται για τον εµβολιασµό των

παραπάνω ποικιλιών είναι:
Σπορόφυτα Αµυγδαλιάς
Πλεονεκτ.: ανεκτικά στην ξηρασία και στα ασβεστώδη εδάφη.
Μειονεκτ.: ευαίσθητα στους νηµατώδεις, Βακτηριακό καρκίνο, 

Φυτόφθορα. Όχι σε αρδευόµενους αµυγδαλεώνες.
Σπορόφυτα Ροδακινιάς
Πλεονεκτ.: αυξάνουν τη ζωηρότητα και παραγωγή σε αρδευόµενους

αµυγδαλεώνες, ανεκτικά σε Βακτηριακό καρκίνο και Φυτόφθορα.
Μειονεκτ.: ευαίσθητα στην ξηρασία και τα ασβεστώδη εδάφη.
Υποκείµενα υβρίδια Ροδακινιάς Χ Αµυγδαλιάς
Πλεονεκτ.: ανεκτικά στην ξηρασία και τα ασβεστώδη εδάφη. 

Αντέχουν στην υγρασία και στο Βακτηριακό καρκίνο. Παρέχουν
στο εµβόλιο υψηλή δυναµικότητα.

Μειονεκτ.: ευαίσθητο στους νηµατώδεις (GF 677)
Το ισπανικό GN22 είναι ανθεκτικό στους νηµατώδεις. Τα τελευταία

χρόνια παράγεται η σειρά υβριδίων Rootpac στην Ισπανία µε
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ως υποκείµενα αµυγδαλιάς.



ΚαλλιεργητικέςΚαλλιεργητικές πρακτικέςπρακτικές

ΚλάδεµαΚλάδεµα
ΚλάδεµαΚλάδεµα µόρφωσηςµόρφωσης: : ΤοΤο πιοπιο κατάλληλοκατάλληλο σύστηµασύστηµα µόρφωσηςµόρφωσης είναιείναι
τοτο κυπελλοειδέςκυπελλοειδές µεµε 33--4 4 κύριουςκύριους βραχίονεςβραχίονες ανάλογαανάλογα µεµε τιςτις
αποστάσειςαποστάσεις φύτευσηςφύτευσης (5(5ΧΧ5, 65, 6ΧΧ6, 66, 6ΧΧ7 7 γιαγια µηχανικήµηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή) ) καικαι
τοτο υποκείµενουποκείµενο, , τητη γονιµότηταγονιµότητα τουτου εδάφουςεδάφους καικαι τητη διαθεσιµότηταδιαθεσιµότητα
νερούνερού..

ΚλάδεµαΚλάδεµα καρποφορίαςκαρποφορίας ((χεινερινόχεινερινό)):: ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά καρποφορείκαρποφορεί σεσε
µπουκέταµπουκέτα ΜαϊουΜαϊου ήή µικρούςµικρούς βλαστούςβλαστούς τουτου περασµένουπερασµένου έτουςέτους. . ΓιΓι ‘‘
αυτόαυτό τοτο κλάδεµακλάδεµα καρποφορίαςκαρποφορίας πρέπειπρέπει νανα αποσκοπείαποσκοπεί στηνστην σταδιακήσταδιακή
ανανέωσηανανέωση τουτου καρποφόρουκαρποφόρου ξύλουξύλου λαµβάνονταςλαµβάνοντας υπόψηυπόψη τηντην
ηλικίαηλικία//ζωηρότηταζωηρότητα τουτου δένδρουδένδρου καικαι τηντην ύπαρξηύπαρξη ασθενειώνασθενειών ((αερισµόςαερισµός
τηςτης κόµηςκόµης, , αποµάκρυνσηαποµάκρυνση εστιώνεστιών µόλυνσηςµόλυνσης).).

ΚλάδεµαΚλάδεµα ανανέωσηςανανέωσης: : ΗΗ αποµάκρυνσηαποµάκρυνση µεγάλουµεγάλου µέρουςµέρους ήή καικαι όληςόλης
τηςτης κόµηςκόµης µεµε σκοπόσκοπό νανα επανέλθειεπανέλθει ηη βλάστησηβλάστηση καικαι ηη καρποφορίακαρποφορία..

ΠροσοχήΠροσοχή ηη βλάστησηβλάστηση καικαι ηη καρποφορίακαρποφορία νανα βρίσκονταιβρίσκονται
πάνταπάντα σεσε ισορροπίαισορροπία µεταξύµεταξύ τουςτους. . 



ΚαλλιεργητικέςΚαλλιεργητικές πρακτικέςπρακτικές
ΛίπανσηΛίπανση

ΟιΟι ανάγκεςανάγκες τηςτης αµυγδαλιάςαµυγδαλιάς σεσε θρεπτικάθρεπτικά στοιχείαστοιχεία προσδιορίζονταιπροσδιορίζονται µεµε
τηντην ανάλυσηανάλυση εδάφουςεδάφους ήή//καικαι τηντην ανάλυσηανάλυση φύλλωνφύλλων ((εργαστήριοεργαστήριο ΠΕΠΕ
ΣερρώνΣερρών).).
ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά είναιείναι απαιτητικήαπαιτητική σεσε ΝΝ γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή φυλλώµατοςφυλλώµατος τηντην
ΆνοιξηΆνοιξη καικαι καρπούκαρπού τοτο ΚαλοκαίριΚαλοκαίρι. . ΣτιςΣτις ΣέρρεςΣέρρες συνιστάταισυνιστάται ηη παροχήπαροχή τουτου
ΝΝ νανα γίνεταιγίνεται σταδιακάσταδιακά ((σεσε 3 3 δόσειςδόσεις) ) κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης βλαστικήςβλαστικής
περιόδουπεριόδου γιαγια νανα είναιείναι περισσότεροπερισσότερο αξιοποιήσιµοαξιοποιήσιµο απόαπό τατα φυτάφυτά..
ΜετασυλλεκτικέςΜετασυλλεκτικές εφαρµογέςεφαρµογές µετάµετά απόαπό υψηλόυψηλό φορτίοφορτίο σεσε συνδυασµόσυνδυασµό
µεµε ΒΒ..
ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά δενδεν έχειέχει ιδιαίτερεςιδιαίτερες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε ΡΡ παράπαρά µόνοµόνο σταστα
ασβεστούχαασβεστούχα εδάφηεδάφη..
ΤοΤο ΚΚ είναιείναι επίσηςεπίσης σηµαντικόσηµαντικό καικαι πρέπειπρέπει νανα βρίσκεταιβρίσκεται σεσε επάρκειαεπάρκεια γιαγια
καλήκαλή παραγωγήπαραγωγή αµυγδάλωναµυγδάλων. . ΑυξάνειΑυξάνει τηντην αντοχήαντοχή τωντων δένδρωνδένδρων στιςστις
χαµηλέςχαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες καικαι στηνστην ξηρασίαξηρασία. . 
ΣταΣτα αµµώδηαµµώδη εδάφηεδάφη πρέπειπρέπει νανα δοθείδοθεί προσοχήπροσοχή, , στονστον ψευδάργυροψευδάργυρο, , τοτο
µαγγάνιοµαγγάνιο καικαι τοτο ββόριοόριο ((χαµηλήχαµηλή βιωσιµότηταβιωσιµότητα γύρηςγύρης, , χαµηλήχαµηλή
καρπόδεσηκαρπόδεση, , κοµµίωσηκοµµίωση). ). 



ΚαλλιεργητικέςΚαλλιεργητικές πρακτικέςπρακτικές

ΆρδευσηΆρδευση
ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά αντιδράαντιδρά θετικάθετικά στοστο νερόνερό, , τόσοτόσο σεσε ζωηρότηταζωηρότητα όσοόσο καικαι
σεσε αύξησηαύξηση τηςτης παραγωγήςπαραγωγής. . ΌτανΌταν οιοι ανάγκεςανάγκες σεσε νερόνερό δενδεν
καλύπτονταικαλύπτονται έχουµεέχουµε αναστολήαναστολή τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης βλάστησηςβλάστησης καικαι
µείωσηµείωση τηςτης παραγωγήςπαραγωγής. . ΣταΣτα αµµώδηαµµώδη εδάφηεδάφη τοτο πότισµαπότισµα πρέπειπρέπει νανα
γίνεταιγίνεται συχνότερασυχνότερα µεµε µικρότερεςµικρότερες ποσότητεςποσότητες νερούνερού καικαι νανα
συνδυάζεταισυνδυάζεται µεµε τηντην παροχήπαροχή λιπάσµατοςλιπάσµατος ((υδρολίπανσηυδρολίπανση).).

ΗΗ αµυγδαλιάαµυγδαλιά έχειέχει τιςτις µεγαλύτερεςµεγαλύτερες ανάγκεςανάγκες σεσε νερόνερό σταστα τέλητέλη τηςτης
ΆνοιξηςΆνοιξης ((ΜάιοΜάιο)),, τοτο ΚαλοκαίριΚαλοκαίρι καικαι τοτο ΣεπτέµβριοΣεπτέµβριο..

ΖιζανιοκτονίαΖιζανιοκτονία
ΗΗ ζιζανιοκτονίαζιζανιοκτονία πουπου εφαρµόζεταιεφαρµόζεται στηνστην περιοχήπεριοχή µαςµας περιλαµβάνειπεριλαµβάνει
συνήθωςσυνήθως τητη χηµικήχηµική επίεπί τηςτης γραµµήςγραµµής καικαι µεταξύµεταξύ τωντων γραµµώνγραµµών τητη
µηχανικήµηχανική καλλιέργειακαλλιέργεια ((φρέζαφρέζα ήή καλλιεργητήςκαλλιεργητής) ) ήή τητη διατήρησηδιατήρηση
αυτοφυούςαυτοφυούς ζιζανιοτάπηταζιζανιοτάπητα οο οποίοςοποίος συντηρείταισυντηρείται µεµε καταστροφέακαταστροφέα..



Έντοµα αµυγδαλιάς

� Κύριος εχθρός: ευρύτοµο της αµυγδαλιάς

Eurytoma amygdali (Hymenoptera: Eurytomidae)

� ∆ευτερεύοντες εχθροί

Aλευρώδης αφίδα των πυρηνοκάρπων, άλλα είδη αφίδων, 
σφαιρολεκάνιο, σκολύτες της αµυγδαλιάς



Ευρύτοµο της
αµυγδαλιάς

� Προσβάλλει µόνο την
αµυγδαλιά

� Ακµαίο: 4-6 mm το άρρεν
και 6-8 mm το θήλυ (µε
ωοθέτη), µαύρο
γυαλιστερό, πτέρυγες
διαφανείς µε µια µικρή
καστανή κηλίδα.

� Προνύµφη: 5-7 mm, λευκή, 
άποδη (πάντα µέσα στο
αµύγδαλο)

� Μια γενεά ανά έτος
(ποσοστό του πληθυσµού 1 
γενεά/2-3 έτη)



Βιολογικός κύκλος

∆ιαχειµάζει ως προνύµφη µέσα σε καρπούς (αµύγδαλα) που
δεν έχουν συγκοµιστεί (της προηγούµενης περιόδου). Η
νύµφωση γίνεται µέσα στον καρπό.

Άνοιξη: έξοδος ακµαίων. Το ακµαίο ανοίγει οπή (1- 2 mm). 
Πρωτανδρία (άρρενα 2-8 ηµέρες πριν). Ηµερόβια
(συνήθως πρωί, ηλιόλουστες ηµέρες).

Σύζευξη. Ωοτοκία. Τα θήλεα µε τον ωοθέτη εισάγουν ένα
ωό/καρπό.

Εµφάνιση προνυµφών µέσα στον καρπό. Τρώει το
εσωτερικό.

∆ιάπαυση. ∆ιαχείµαση.



Καταπολέµηση
Η επιτυχηµένη καταπολέµηση στηρίζεται στην

παρακολούθηση της εµφάνισης των ακµαίων. 
Συλλέγουµε αµύγδαλα της προηγούµενης περιόδου
(χωρίς οπή). Τοποθετούµε τα αµύγδαλα σε κλωβό. 
Παρατηρούµε τις εξόδους κάθε 3-4 ηµέρες.

Καλλιεργητικά µέτρα
� Συλλογή και καταστροφή των καρπών που έχουν µείνει

πάνω στα δένδρα (σε µικρούς δενδρώνες).



Χηµική καταπολέµηση
� Εγκεκριµένα δραστ. ουσ. (Deltamethrin ). 
� Ο ψεκασµός πρέπει να γίνεται όταν καταγράφονται οι έξοδοι

(ιδιαίτερα των θηλέων) και όχι νωρίτερα (έχουµε εξόδους
αρρένων-πολλά δεν έχουν εξέλθει από τα αµύγδαλα) ή
αργότερα (είναι πια αργά γιατί έχει γίνει η ωοτοκία).

� Καταπολέµηση µε βάση τα ∆ελτία Γεωργικών
Προειδοποιήσεων, που εκδίδονται από τα Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. 
του Υπ.Α.Α.Τ. (κατευθυνόµενη καταπολέµηση).

� Επειδή σε ορισµένες ποικιλίες (π.χ. Texas) το νύγµα της
ωοτοκίας προκαλεί και καρπόπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις
συνιστάται η επέµβαση να γίνει νωρίτερα σε σύγκριση µε τις
άλλες ποικιλίες.

� Το είδος αυτό είναι ηµερόβιο (ψεκασµός πρωί, ηλιόλουστες
ηµέρες).



ΕγκεκριµένεςΕγκεκριµένες δραστδραστ. . ουσουσ. . γιαγια τηντην καταπολέµησηκαταπολέµηση
εντόµωνεντόµων στηνστην καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης αµυγδαλιάςαµυγδαλιάς

((21/10/201621/10/2016))

�� Bacillus Bacillus thurigiensisthurigiensis ((ΛεπιδόπτεραΛεπιδόπτερα))

�� ChlorantraniloproleChlorantraniloprole ((ΛεπιδόπτεραΛεπιδόπτερα))

�� DeltamethrinDeltamethrin ((ΕυρύτοµοΕυρύτοµο))

�� Fatty acid Fatty acid pottasiumpottasium saltsalt ((ΑφίδεςΑφίδες, , ΘρίπεςΘρίπες, , ΚοκκοειδήΚοκκοειδή))

�� Paraffin oilParaffin oil ((ΑφίδεςΑφίδες, , ΚοκκοειδήΚοκκοειδή, , αυγάαυγά καικαι προνύµφεςπρονύµφες
ΛεπιδοπτέρωνΛεπιδοπτέρων))

�� SulfurylSulfuryl fruoridefruoride ((υποκαπνισµόςυποκαπνισµός γιαγια αποθηκευµένααποθηκευµένα
προϊόνταπροϊόντα))

�� PirimicarbPirimicarb ((ΑφίδεςΑφίδες))

�� Tau Tau fluvalinatefluvalinate ((ΑφίδεςΑφίδες, , ΘρίπεςΘρίπες, , ΑνάρσιαΑνάρσια, , ΦυλλοδέτηςΦυλλοδέτης))



Ασθένειες αµυγδαλιάς

•Κυριότερες ασθένειες: Φαιά σήψη (Μονίλια), έλκος
κλαδίσκων (Φώµοψη).

•∆ευτερεύουσες ασθένειες:κορύνεο, κλαδοσπορίωση, 
πολιστίγµωση, εξώασκος, σκωρίαση, ωίδιο, σηψιρριζίες, 
προσβολή λαιµού, καρκίνος, βακτηριακό έλκος.

•Μη παρασιτικές ασθένειες: µη παρασιτική νέκρωση
οφθαλµών.



Φαιά σήψη (Μονίλια)

Παθογόνο: Monilinia spp.

Προσβαλλόµενα όργανα: Άνθη, κλαδίσκοι, κλάδοι και
δευτερογενώς φύλλα.

Συµπτώµατα: Το παθογόνο

προκαλεί νεκρώσεις και

ξηράνσεις στα άνθη, και

µέσω των ανθέων

προσβάλλει τους κλαδίσκους,

κλάδους δηµιουργώντας έλκη. 

Σπάνια µπορεί να προσβάλλει

και τα φύλλα. Στα σηµεία

προσβολής µπορεί να προκληθεί κοµµίωση.

Μονίλια



Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης: Οι υψηλές σχετικές
υγρασίες σε περιόδους βροχοπτώσεων την άνοιξη
αποτελούν τη πρωταρχική αιτία εµφάνισης έντονων
συµπτωµάτων της ασθένειας.

Αντιµετώπιση: H αντιµετώπιση της ασθένειας πρέπει να
στηρίζεται σε καλλιεργητικά µέτρα και σε ψεκασµούς.

Στα καλλιεργητικά είναι απαραίτητο το κλάδεµα µε το οποίο
αποµακρύνονται οι εστίες διαχείµασης του παθογόνου.

Οι συνιστώµενοι ψεκασµοί εφαρµόζονται σε τρία βλαστικά
στάδια: έκπτυξη των οφθαλµών, ρόδινη κορυφή και
πλήρη άνθηση. 

Εγκεκ. δραστ. ουσ.για την καταπολέµηση µονίλιας: 

Boscalid/pyraclostrobin, captan, iprodione, fenbuconazole, 
prochloraz (21/10/2016)



Έλκος κλαδίσκων (Φώµοψη)

Παθογόνο: Phomopsis amygdali συν. Fusicoccum amygdali
Προσβαλλόµενα όργανα: Κλαδίσκοι, φύλλα & καρποί

(αµυγδαλιά, ροδακινιά και βερυκοκκιά).

Συµπτώµατα: Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται την
Άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι. Σε φθινοπωρινές µολύνσεις
παρατηρείται την Άνοιξη περιορισµένη έκπτυξη οφθαλµών
πάνω στους ετήσιους κλαδίσκους και καχεκτική βλάστηση
που οδηγεί αργότερα στη νέκρωσή τους. Αργά την Άνοιξη ο
µύκητας παράγει µία τοξίνη που προκαλεί στα φύλλα
µάρανση και κιτρίνισµα. Παρατηρούνται επίσης έλκη και
νέκρωση κλαδίσκων, έκκριση κόµµεος στα έλκη και εν
συνεχεία ξήρανση των κλαδίσκων. Οι προσβεβληµένοι
καρποί αφυδατώνονται σταδιακά και στο τέλος ξηραίνονται. 
Τα προσβεβληµένα φύλλα και καρποί παραµένουν επάνω
στα δέντρα. 



(X. Miarnau, FJ Vargas, El Arbotar, 2014)



Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης

Η απελευθέρωση και η διασπορά των µολυσµάτων ευνοείται
από την υγρασία (κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές) και από
τις βροχοπτώσεις της Άνοιξης και του Φθινοπώρου. Να
σηµειωθεί ότι η ασθένεια εξαπλώνεται και το Καλοκαίρι
εφόσον είναι δροσερό µε βροχοπτώσεις.
Η εισαγωγή της ασθένειας στον αµυγδαλεώνα γίνεται αργά
αλλά εφόσον εγκατασταθεί, η εκρίζωσή της είναι δύσκολη.
Υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ ποικιλιών όσον αφορά την
ανθεκτικότητα στο συγκεκριµένο παθογόνο. Η γνώση αυτή
µπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να επιλέξει ποικιλίες µε
λιγότερη ευαισθησία πριν από την εγκατάσταση ενός
αµυγδαλεώνα.



Πίν. κατάταξης ποικ. ανάλογα µε την ανθεκτικότητα/ευαισθησία στο P. amygdali

Πολύ

ανθεκτική

Ανθεκτική Μέτρια Ευαίσθητη Πολύ

ευαίσθητη

‘Genco’
(Ιταλία)

‘Texas’
(ΗΠΑ)

‘Masbovera’
(Ιταλία)

‘Tarraco’
(Ιταλία)

‘Bartre’
(Ισπανία)

‘Cristomorto’
(Ιταλία)

‘Garrigues’
(Ισπανία)

‘Mollar’
(Ισπανία)

‘Nonpareil’
(ΗΠΑ)

‘Rof’ ( Ισπανία)
‘T. Nonpareil’

(ΗΠΑ)
‘Ferrastar’

(Γαλλία)

‘Bertina’
(Ισπανία)

‘Carrero’
(Ισπανία)

‘Rumbeta’
(Ισπανία)

‘Verd’
(Ισπανία)

‘Ferraduel’
(Γαλλία)

‘Angones’
(Ισπανία)

‘Asperilla’
(Ισπανία)

‘Cavaliera’
(Τυνησία

‘Tuono’
(Ιταλία)

‘Ferragnès’(Γα
λλία)

‘Belle 
d’Aurons’
(Ισπανία)

‘D. Largueta’
(Ισπανία)

‘Marcona’
(Ισπανία)

‘Lauranne’
(Γαλλία)

‘Stelliette’
(Γαλλία)

(X. Miarnau, FJ Vargas, El Arbotar, 2014)



Αντιµετώπιση

Η αντιµετώπιση στηρίζεται τόσο σε καλλιεργητικά µέτρα που
αποβλέπουν στην αποµάκρυνση των προσβεβληµένων
κλαδίσκων όπου διαχειµάζει το παθογόνο (αποτελεσµατικό όταν
εφαρµόζεται στην πλειοψηφία των αµυγδαλεώνων) και στην
εφαρµογή χηµικών επεµβάσεων (έλλειψη εγκεκριµένων
δραστικών). 1) Συνιστώνται συνήθως 3 ή περισσότεροι
ψεκασµοί το Φθινόπωρο κατά την συγκοµιδή και την πτώση
των φύλλων οπότε προστατεύονται οι ουλές-πληγές από τη
µόλυνση και κατά την έκπτυξη των οφθαλµών την άνοιξη και
το καλοκαίρι, ανάλογα µε τις βροχοπτώσεις. 2) Επίσης η
κατάλληλη επιλογή ποικιλιών µπορεί να οδηγήσει σε µείωση
των ψεκασµών για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου
παθογόνου. 3) Σε ακραίες περιπτώσεις, όταν τα δέντρα είναι
πολύ προσβεβληµένα συνιστάται η ανανέωση ολόκληρης της
κόµης του δέντρου µε κλάδεµα και αποµάκρυνση ή
καταστροφή των προσβεβληµένων κλάδων µε φωτιά.



Εγκεκ. δραστ. ουσ. για την καταπολέµηση µυκήτων
στην αµυγδαλιά

∆εν υπάρχει εγκεκριµένη δραστ. ουσ. για την καταπολέµηση
του συγκεκριµένου µύκητα.
Boscalid/pyraclostrobin, fenbuconazole, captan, copper (tribasic
ή calcium copper sulfate, hydroxide, oxide, oxychloride),
iprodione, prochloraz. 
Στην Ισπανία - folpet, ziram, captan, captan + thiophanate
methyl, οξείδια του χαλκού.
Στις ΗΠΑ - dithianon, folpet, ziram, thiophanate methyl
Στην Tυνησία - thiophanate methyl, trichoderma harzianum

Θα πρέπει να γίνουν πειραµατικά για την αποτελεσµατικότητα
των διαθέσιµων φ.π. στην αµυγδαλιά για την καταπολέµηση
της συγκεκριµένης ασθένειας.



ΜηΜη παρασιτικήπαρασιτική νέκρωσηνέκρωση οφθαλµώνοφθαλµών

ΗΗ µήµή παρασιτικήπαρασιτική νέκρωσηνέκρωση οφθαλµώνοφθαλµών ((Bud Failure Bud Failure ήή BF) BF) είναιείναι
µίαµία ανωµαλίαανωµαλία πουπου οφείλεταιοφείλεται σεσε διάφορουςδιάφορους γενετικούςγενετικούς
παράγοντεςπαράγοντες ((ύπαρξηύπαρξη κάποιουκάποιου κυρίαρχουκυρίαρχου γονιδίουγονιδίου) ) καικαι
περιορίζεταιπεριορίζεται σεσε ορισµένεςορισµένες ποικιλίεςποικιλίες. . ΕκδηλώνεταιΕκδηλώνεται µεµε τηντην
αποτυχίααποτυχία τωντων βλαστοφόρωνβλαστοφόρων οφθαλµώνοφθαλµών νανα εκπτυχθούνεκπτυχθούν τηντην
ΆνοιξηΆνοιξη. . ΕντοπίζεταιΕντοπίζεται κυρίωςκυρίως στιςστις ποικιλίεςποικιλίες Non Non PareilPareil καικαι
PecrlessPecrless καθώςκαθώς καικαι σεσε αυτέςαυτές πουπου οιοι προηγούµενεςπροηγούµενες δύοδύο
ποικιλίεςποικιλίες αποτέλεσαναποτέλεσαν τοντον ένανέναν απόαπό τουςτους δύοδύο γονείςγονείς ((ππ..χχ. . 
Texas)Texas). . ΠροκλήθηκεΠροκλήθηκε απόαπό τοντον συνεχήσυνεχή αγενήαγενή πολλαπλασιασµόπολλαπλασιασµό
µέσωµέσω τουτου οποίουοποίου γινότανγινόταν καικαι γίνεταιγίνεται ακόµηακόµη καικαι σήµερασήµερα οο
πολλαπλασιασµόςπολλαπλασιασµός τηςτης αµυγδαλιάςαµυγδαλιάς.. ΕκδηλώνεταιΕκδηλώνεται σεσε υψηλέςυψηλές
θερµοκρασίεςθερµοκρασίες..

ΣυστήνεταιΣυστήνεται ηη λήψηλήψη εµβολίωνεµβολίων νανα γίνεταιγίνεται απόαπό δέντραδέντρα πουπου δενδεν
εµφανίζουνεµφανίζουν τέτοιατέτοια συµπτώµατασυµπτώµατα απόαπό τοτο κάτωκάτω µέροςµέρος τηςτης
κόµηςκόµης ήή απόαπό δέντραδέντρα πουπου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε δροσερέςδροσερές
τοποθεσίεςτοποθεσίες. . ΣεΣε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση είναιείναι δυνατόδυνατό νανα εκδηλωθείεκδηλωθεί
κάποιακάποια στιγµήστιγµή στηστη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής τουτου δέντρουδέντρου.. ∆εν∆εν
θεραπεύεταιθεραπεύεται..



Ευχαριστώ για
την προσοχή σας


