
  
 

ΑΤΕΙ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
“THE PROBLEMS OF APPLE CULTIVATION IN THE COUNTY OF 
MAGNISIA AND THE CONTRIBUTION OF THE AGRICULTURAL 
ASSOCIATION OF ZAGORA IN THE DEVELOPMENT OF  APPLE 

CULTIVATION IN THE COUNTRY” 
 

“ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  ΝΟΜΟ  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ     

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ  ΠΑΜΠΟΥΚΑ 
 
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆Ρ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ι. ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 

 1



  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
         ΣΕΛΙ∆Α 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ………………………………………………. 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………... 2 
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ   
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ…………… 3 
 
ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ……………………… 4 
 
ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, Ε∆ΑΦΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ…………………………… 6 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΩΝ  ΣΤΙΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ  ΤΑ ΕΤΗ  2003-2004……………………………….. 7 
 
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2001-2004………………… 8 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ…. 9 
 
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ……… 11 
 
ΩΙ∆ΙΟ………………………………………………………... 18 
 
ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ  (ΜΟΝΙΛΙΑ)………………………………….. 22 
 
ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙ∆ΩΣΗ ………………………………………… 26 
 
ΣΚΩΡΙΑΣΗ……………………………………………………. 28 
 
ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑΣΗ…………………………………………….. 31 

 2



  
 

 
ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΙΑ……………………………………………… 33 
 
ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ…………………………………………………. 35 
 
ΣΗΨΗ ΛΑΙΜΟΥ……………………………………………… 37 
 
ΕΞΕΛΚΩΣΗ  ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ…………………………………. 39 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ……  41  
 
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ    
ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ………………………………………….. 44 

 
ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  
ΖΑΓΟΡΑΣ…………………………………………………….. 46 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………… 49 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



  
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Ο  νοµός  Μαγνησίας  έχει  µακρόχρονη  πορεία  στην  καλλιέργεια  
µήλου. Ευρύτερα  γνωστές  για  την  παραγωγή  µήλων  είναι  οι  ορεινές  
περιοχές  του  Πηλίου, όπως  η  Ζαγορά. Μεγάλο  ρόλο  διαδραµατίζει  ο  
Αγροτικός  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς  Πηλίου  που  είναι  µια  δυναµική  
πρωτοβάθµια  οργάνωση  που  ιδρύθηκε  το  1916. 
 Οι µηλοκαλλιεργητές   αντιµετωπίζουν  διάφορα  προβλήµατα  που  
µειώνουν την  παραγωγή τους. Ένα  από  αυτά  είναι  και  οι  µυκητολογικές  
ασθένειες. Ο  σκοπός  για  τον  οποίο  έγινε  η παρούσα  εργασία  είναι  να  
γνωρίσει  το  ευρύ  κοινό  τα  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζει  ο  
καλλιεργητής  µήλου  στο  νοµό, καθώς  επίσης  και  το  έργο  του  Αγροτικού  
Συνεταιρισµού  Ζαγοράς  κατά  τη  διάρκεια  της  µακρόχρονης  πορείας  του. 
 Το  µήλο  είναι  µια  πολύ  δυναµική  καλλιέργεια. Με  τον  κατάλληλο  
προγραµµατισµό  της  παραγωγής  και  τον  κατάλληλο  εκσυγχρονισµό  οι  
προβλέψεις  για  το  µέλλον  της  καλλιέργειας  είναι  πολύ  ευνοϊκές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η  µηλιά  ήταν  γνωστή  από  τους  προϊστορικούς  χρόνους τόσο  σαν  
αυτοφυές  όσο  και  σαν  καλλιεργούµενο φυτικό  είδος. Απολιθώµατα  που  
βρέθηκαν  από  µηλόδεντρα  χρονολογούνται  από  το  3000 π.Χ. 
 Στη  λίθινη  εποχή  κάτοικοι  των  λιµναίων  οικισµών  της  βορείου  
Ιταλίας  και  Ελβετίας  έτρωγαν  µήλα. Στην Ελλάδα  πριν  την  εποχή  του  
Θεόφραστου  περίπου  το  325 π.Χ.  υπήρχαν  πολλές  ποικιλίες  µήλων. 
 Ο  Όµηρος  αναφέρει  τη  µηλιά  µαζί  µε  την  αχλαδιά  συχνά  στις  
ραψωδίες  του. Μερικές  από  τις  ονοµασίες  των  τότε  ποικιλιών  ήταν  
γλυκιά, αέρινη, οξιά. Η  µηλιά  κατάγεται  από  τη  Νότιο  Ευρώπη  και  
κυρίως  από  την  Κεντρική  Ασία  (Καύκασος, Τουρκεστάν, Ιράν, Ρωσία),  
όπου  είναι  το  κέντρο  της  µεγαλύτερης  ποικιλοµορφίας  της  µηλιάς.  
 Στην  Ελλάδα  η  µηλιά  καλλιεργείται  στις  περιοχές  της  Ηµαθίας, 
Καστοριάς, Φλώρινας, Αρκαδίας, Κοζάνης, Λάρισας  και  Μαγνησίας. Μια  
από  τις  κυριότερες  περιοχές  παραγωγής  µήλων  είναι  ο  νοµός  Μαγνησίας  
µε  επίκεντρο  τις  ορεινές  περιοχές  του  Πηλίου,  όπως  η  Ζαγορά,  από  τις  
αρχές  του  1950. Η  Ζαγορά  είναι  ένα  χωριό  3000  κατοίκων  και  βρίσκεται  
στην  ανατολική  πλευρά  του  όρος ΄΄ Πήλιο ΄΄ σε  υψόµετρο  600  µ. Είναι  το  
µεγαλύτερο  χωριό  του  Πηλίου  και  απέχει  από  το  Βόλο  52 χλµ. Οι  
κάτοικοί  του  ασχολούνται  κυρίως  µε  την  καλλιέργεια  µήλων. 
 Η  µηλιά  καλλιεργείται στο νοµό Μαγνησίας σε 24.000  στρέµµατα, µε 
παραγωγή  17.500  τόννους  µήλα  κατά  µέσο  όρο  ετησίως. Από  την  
παραπάνω  ποσότητα  οι  8.575 τόννοι,  δηλαδή  ποσοστό  49%,  παράγονται  
στην  περιοχή της Ζαγοράς  Πηλίου,  ενώ  αν  υπολογιστούν  και  οι  άλλες 
µηλοπαραγωγικές περιοχές  του  Ανατολικού  Πηλίου (Πουρί, Χορευτό, 
Μακρυράχη, Ανήλο  και  Άγιος  Ιωάννης) το  ποσοστό  φτάνει  το  90%. 
 Παράλληλα  µε  την  καλλιέργεια  µήλων  στο  νοµό  οι  κάτοικοι  
ασχολούνται  µε  την  καλλιέργεια  και  άλλων  δενδροκοµικών  ειδών. Η  
έκταση  που  καταλαµβάνει  η  καλλιέργειά  τους  αναφέρονται  στον  Πίνακα  
1.  
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Πίνακας 1. Έκταση  που  καταλαµβάνουν  οι  σηµαντικότερες  δενδρώδεις καλλιέργειες  στο  νοµό  Μαγνησίας.
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ΒΟΤΑΝΙΚΗ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 

 
 Η καλλιεργούµενη µηλιά έχει  τα  εξής  βοτανικά  χαρακτηριστικά. 
Ανήκει στην  τάξη  Ροδώδη  (Rosales), στην  Οικογένεια  Ροδίδαι  (Rosaceae) 
και στην Υποοικογένεια Ποµοειδή  ή  Μηλοειδή  (Pomoideae). Το  γένος  
Malus  περιλαµβάνει  25-30 είδη. Η  καλλιεργούµενη  µηλιά  είναι  γνωστή 
σαν  Mallus pumila millko  προήλθε  από  την  Malus sylvestris. 
 Είναι  δέντρο  φυλλοβόλο  µεγάλου  µεγέθους, πλαγιόκλαδο  ή  
ορθόκλαδο  και  το  ύψος  της  µπορεί  να  φθάσει  τα  10-15  µέτρα. Η  µηλιά  
ανθίζει  πολύ  όψιµα  και  σπάνια  παθαίνει  ζηµιές  από  τους  ανοιξιάτικους  
παγετούς. 
 Επειδή  πολλές  ποικιλίες  της είναι  αυτοστείρες  χρειάζεται  
επικονιαστές  για  την  καρπόδεσή  της. Το  δέντρο  αρχίζει  να  µπαίνει  στην  
παραγωγή  στο  3ο-5ο  χρόνο  της  ζωής  του. Αυξάνει  την  καρποφορία  του  
µέχρι  το  30ο  έτος  της  ζωής  του  και  διαρκεί  60-80  χρόνια  περίπου. 
 Τα  µήλα  των  ορεινών  περιοχών  έχουν  καλύτερο  χρωµατισµό  γιατί  
έχουν  καλύτερη  ηλιοφάνεια  και  χαµηλότερες  θερµοκρασίες. Οι  χρωστικές  
που  συντελούν  στο  χρωµατισµό  είναι  οι  ανθοκυανίνες και  οι  ξανθοφίλες. 
 Το  ριζικό  σύστηµα  της  µηλιάς  είναι  πλούσιο  όχι  όµως  και  πολύ  
βαθύ. Το  80-90%  από  τις  ενεργές  ρίζες  βρίσκεται  σε  βάθος  50 cm  
περίπου. Καλύτερη  ανάπτυξη  της  ρίζας  επιτυγχάνεται  σε  εδάφη  µε  καλό  
αερισµό  και  καλή  στράγγιση. 
 Τα  φύλλα  είναι  απλά, ελλειψοειδή, ωοειδή, στρογγυλωπά  ή  
καρδιόσχηµα, επίπεδα  κυµατοειδή  ή  κοίλα, οδοντωτά  ή  πριονωτά. 
Βαθυπράσινα  στην  επάνω  επιφάνεια  και  χνουδωτά  στην  κάτω.  Ο  µίσχος   
του  είναι  σχετικά  κοντός. Πολλές  φορές  στη  βάση  του  µίσχου  συναντάµε  
δύο  µικρά  παράφυλλα. 
 Οι  οφθαλµοί  είναι  χνουδωτοί  και  διακρίνονται  σε  ξυλοφόρους  και  
µικρούς. Οι  ξυλοφόροι  είναι  µυτεροί  και  όταν  έχουν  πλευρική  θέση  η  
κατεύθυνσή  τους  είναι  παράλληλη  µε  τον  άξονα  του  βλαστού. Μικτοί  
οφθαλµοί  είναι  εξογκωµένοι  και  επάκριοι. Όταν  ανοίξουν  αναπτύσσονται  
από  αυτούς  ένας  κοντός  φυλλοφόρος  βλαστός  µε  5-7  άνθη  σε  ταξιανθία  
κόρυµβου. Η  διαφοροποίηση  οφθαλµών  της  µηλιάς  αρχίζει  τον  Ιούλιο – 
Αύγουστο  και  ολοκληρώνεται  την  Άνοιξη  πριν  την  άνθιση.  



  
 

 Τα  άνθη  εµφανίζονται  ταυτόχρονα  µε  τα  φύλλα  και  σχηµατίζουν   
ταξιανθία  5-7  άνθη  µαζί. Έχουν  κυπελλοειδή  ανθοδοχή  πέντε  σέπαλα  και  
πέντε  πέταλα. Έχουν  πολυάριθµους  στήµονες  και  πέντε  στύλους  
ενωµένους  στη  βάση  τους. Η  ωοθήκη  είναι  υποφυής, βρίσκεται  µέσα  στην  
ανθοδοχή  και  σχηµατίζεται  µε  αυτή. Αποτελείται  από  πέντε  καρπόφυλλα  
που  σχηµατίζουν πέντε χώρους, σε  καθέναν από τους οποίους υπάρχουν δύο  
σπερµοβλάστες. 
 Ο  καρπός  είναι  ψευδής  γιατί  στο  σχηµατισµό  του  λαµβάνει  µέρος  
και  η  ανθοδόχη, η οποία  µετά  τη  γονιµοποίηση  διογκώνεται, γίνεται  
σαρκώδης  και  δίνει  το  φαγώσιµο  τµήµα  του  καρπού. Ο  καρπός  είναι  
σφαιρικός  ή  µακρουλός,  πλατύς  στη  βάση  του  όσο  και  στην  κορυφή  
του. 
 Από  τη  βάση  εκφύεται  ο  κοντός  ποδίσκος. Ο  φλοιός  του  καρπού  
είναι  χοντρός, και σκεπάζεται  από  κηρώδες  επίχρισµα. Έχει  χρώµα  από  
µελανοκόκκινο  µέχρι  χρυσοκίτρινο  ή  ακόµα  και  πράσινο. Η  σάρκα  είναι  
χρώµατος  λευκού. 
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ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, Ε∆ΑΦΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
 Τα  εδάφη  της  περιοχής  χαρακτηρίζονται  από  αµµοπηλώδη  έως  
αµµοαργιλοπηλώδη , µε  1-2%  οργανική  ουσία  και  pH 4-5. 
 Γενικά  είναι  εδάφη  καλά  στραγγιζόµενα  και  ελαφρά  
(καστανοχώµατα). Η  µορφή  των  εδαφών  είναι  επικλινής,  γι’ αυτό  και  η  
καλλιέργεια  της  µηλιάς  γίνεται  σε  αναβαθµίδες  στο  µεγαλύτερο  ποσοστό 
της. Φυσικό  είναι  µε  την  υπάρχουσα  κλίση  και  το  ανοµοιόµορφο  του  
εδάφους  να  µην υπάρχει  δυνατότητα  χρήσης  µηχανικών  µέσων  για  την  
καλλιέργεια.  
 Το  κλίµα  της  περιοχής  χαρακτηρίζεται  ηµιορεινό,  µε  θαλάσσια  
επίδραση, υγρό  µε  υψηλή  βροχόπτωση  και  χιόνι  τους χειµώνες  αλλά µε  
ήπιες  θερµοκρασίες. Το  καλοκαίρι  επικρατούν  µέτριες  θερµοκρασίες  και  
υψηλή  υγρασία. Ο  µέσος  όρος  συνολικής  βροχόπτωσης  φτάνει  τα  800-
1000 mm βροχής. Η  ζώνη  καλλιέργειας  στην  περιοχή  βρίσκεται  σε  
υψόµετρο  200-800 µ. Η  ζώνη  αυτή  διαιρείται  σε  τρεις  υποζώνες  ανάλογα  
µε  τη  διαφοροποίηση  των  κλιµατολογικών  συνθηκών  και  την  τελική  
ποιότητα  προϊόντος  που  µας  δίνουν  και  είναι  οι  εξής:  
α. υποζώνη  200-400 µ. 
β. υποζώνη  400-600 µ. 
γ. υποζώνη  600-800 µ. 
 Γενικά  οι  εδαφοκλιµατολογικές  συνθήκες  της  περιοχής  ευνοούν  
ιδιαίτερα  την  καλλιέργεια  µήλου  και  ειδικότερα  της  ποικιλίας  Starking  
Delicious. Έτσι , τα  µήλα  χαρακτηρίζονται  και  ξεχωρίζουν  για  το  
µασουράτο  σχήµα  τους  µε  την  απόληξη  5  λοβών, το  έντονο  κόκκινο  
χρώµα  τους, την  πολύ  καλή  γεύση  και  το  άρωµά  τους  καθώς  επίσης  για  
τη  σκληρότητα  και  τη  δυνατότητα  µακράς  συντήρησης  που  έχουν.  
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Εικόνα 1: Ποσότητα  παραγωγής  µήλων (τόνοι)  στις  σηµαντικότερες  
περιοχές  καλλιέργειας  κατά  την καλλιεργητική περίοδο 2003-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11



  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα  2. ∆ιακύµανση  παραγωγής  µήλων  (τόνοι)  στη  Θεσσαλία  κατά  την 
καλλιεργητική περίοδο  2001-2004.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο   2001-2004. 
 
 Η  µηλιά  είναι  καλλιέργεια  που  ανταποκρίνεται  θαυµάσια  στις  
εδαφοκλιµατικές  συνθήκες  της  περιοχής  λόγω  των  απαιτήσεών  της  σε  
γόνιµο  έδαφος  και  ψυχρό  κλίµα. Είναι  το  πλέον  διαδεδοµένο  
καλλιεργούµενο  είδος  στο  νοµό Μαγνησίας  επιφέροντας  στους  γεωργούς  
ικανοποιητικά  επίπεδα  παραγωγής  και  συνεπώς  υψηλά  κέρδη. 
  Όµως,  παρατηρείται συχνά  ορισµένες  χρονιές σηµαντική µείωση  της  
παραγωγής. Τα  τελευταία  έτη  οι  δυσµενείς  καιρικές  συνθήκες  έγιναν  η 
αιτία  γι’  αυτή  την πτώση της  παραγωγής. Παρατηρώντας τον Πίνακα 2 θα  
συµπεράνουµε  ότι  το  2002  ήταν  η  πιο  κακή  χρονιά  από  άποψη  
παραγωγής  καθώς  τον  Αύγουστο  και το Σεπτέµβριο συνέβη ισχυρή 
ανεµοθύελλα και  χαλαζόπτωση,  αντίστοιχα. Αυτά σε συνδυασµό µε τη 
µειωµένη καρπόδεση λόγω  παρατεταµένων  βροχοπτώσεων  και  οµίχλης  
καθώς  επίσης  και λόγω αύξηση κατά  15%  της  έκτασης  προσβολών  από  
φουζικλάδίωση  οδήγησαν  τη  µείωση  της  παραγωγής  στο  1/3  της  
κανονικής  ετήσιας  ποσότητας. Για  το  2001  η  πτώση  της  παραγωγής,  
επήλθε  λόγω  µειωµένης  καρπόδεσης  εξ’ αιτίας  αρκετά  χαµηλών  
θερµοκρασιών. Η  µικροκαρπία  ήταν  και  αυτή  ένα  πρόβληµα  για  την  
παραγωγή  του  2001  που  έφτασε  σε  ποσοστό  έως  και  90%  της  
παραγωγής  υποβαθµίζοντας  την  ποιότητα  του  προϊόντος. Παράλληλα  
παρατηρήθηκε  και  έξαρση  προσβολών  από  αφίδες  που  το  2002  οι  
προσβολές  έγιναν  σε  ελαφρώς  µικρότερα  ποσοστά. Τον  Αύγουστο  του  
2003  η  χαλαζόπτωση  κατέστρεψε  µέρος  της  παραγωγής , ενώ  δεν  έλειψαν  
τα  προβλήµατα  µικροκαρπίας  που  υποβάθµισαν  έως και  το  50%  της  
παραγωγής. ∆ιακρίναµε  πως  ενώ  η  ανάπτυξη  των  φρούτων  είναι  κανονική  
µέχρι  το  τέλος  Ιουλίου  τα  µήλα  τότε σταµατούν  να  αναπτύσσονται  και  
αρχίζουν  να  συρρικνώνονται. Μερικοί  επιστήµονες  πιστεύουν  ότι  τα  
υψηλά  επίπεδα  όζοντος  προκαλούν  το  πρόβληµα. Το  Υπουργείο  Γεωργίας  
πρόκειται  να  εγκρίνει  χρηµατοδοτικό  πρόγραµµα  για  την  πλήρη  
διερεύνηση  του  φαινοµένου  το  οποίο  έχει  ταλαιπωρήσει τη  Ζαγορά  για  5  
χρόνια  και  έχει  επίπτωση  στο  10%  της  περιοχής  παραγωγής. 
 Εκτιµούµε  ότι  για  τα έτη 2004-2005 η  παραγωγή  θα  είναι  
µεγαλύτερη  σε  σχέση τουλάχιστον µε  τα  δύο  τελευταία  έτη  (υπολογίζουµε  
25.000 τόνους  στο  νοµό). Η χαλαζόπτωση  και η µικροκαρπία σηµειώθηκαν  
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σε  µικρά  ποσοστά. Γενικά, οι ζηµιές  ήταν  σαφώς  µικρότερες  γεγονός  που  
επιτρέπει  ικανοποιητική  παραγωγή. Πρέπει  να  σηµειώσουµε  ότι  τα  
τελευταία  2-3  χρόνια  υπάρχει  αύξηση  5%  των  προσβολών  από  κίτρινο  
τετράνυχο  αφού  τα  σκευάσµατα  που  χρησιµοποιούνταν  µέχρι  πρόσφατα  
καταπολεµούσαν  µόνο  τον  κόκκινο  που  τότε  οι  προσβολές  του  ήταν  
συχνές. Οι  προσβολές  των  µήλων  από  καρπόκαψα  πριν  πέντε  χρόνια  
ήταν  πολύ  συχνές  και  υπήρχε  σοβαρό  πρόβληµα  στην  καλλιέργεια. Τα  
τελευταία  έτη  όµως  η  ένταση  προσβολής  έχει  υποχωρήσει. Τέλος  θα  
πρέπει  να  αναφέρουµε  πως  η  ύπαρξη  υγρασίας  στην  περιοχή  αυξάνει  το  
ποσοστό  προσβολών  από  µύκητες  ειδικά  σε  χρονιές  µε  συχνές  
βροχοπτώσεις και όταν ο  γεωργός δυσκολεύεται να  ψεκάσει  τότε οι  
προσβολές  αυξάνονται  αρκετά. Οι ψεκασµοί  εκτελούνται µε  βάση  τις  
προβλέψεις  του  Περιφερειακού  Κέντρου Προστασίας Φυτών που  εκδίδει  
γεωργικές  προειδοποιήσεις  για τις  µυκητολογικές  ασθένειες  και  τον 
πληθυσµό  των  εντόµων. 
 
 
Πίνακας 2. ∆ιακύµανση παραγωγής  µήλων και ποσότητα εξαγωγών κατά τα 
πέντε τελευταία έτη. 
                                                               Έτη 

Παραγωγή και 
εξαγωγές 

2001 2002 2003 2004 

Παραγωγή µήλων στο 
νοµό σε καλλιέργεια 
24.000 στρεµµάτων 

 
15.000 

 
7.000 

 
11.000 

 
25.000 

Παραγωγή µήλων 
στην περιοχή Ζαγορά 

11.500 5.800 7.000 10.000 

Ποσότητα εξαγωγών  1.700 108 1.000 Προς το 
παρόν 
άγνωστη 
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ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
 
ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΩΣΗ 
 

Η φουζικλαδίωση είναι ασθένεια  αρκετά  συχνή  στη  µηλια και µπορεί 
να  καταστρέψει  µεγάλο  µέρος  της  παραγωγής  της. 
 
Συµπτώµατα 

 
Στα  νεαρά  φύλλα  εµφανίζονται  κηλίδες  κιτρινοπράσινες. Οι  κηλίδες  

αυτές  καλύπτονται  αργότερα  από  σκούρα  ελαιόχρωµη  εξάνθιση, η  οποία  
καλύπτει  και  τις  δύο  επιφάνειες  του  φύλλου  η  οποία  µε  την  πάροδο  του  
χρόνου  γίνεται  ακόµα  πιο  σκούρα  προς  το  µαύρο, ενώ  προοδευτικά  οι  
κηλίδες  νεκρώνονται. Πολλές  φορές  το  φύλλο  στο  σηµείο  των  κηλίδων  
παραµορφώνεται  ενώ  είναι  πολύ  φυσικό  να  παρατηρηθεί  φυλλόπτωση  
γεγονός  που  µπορεί  να  προκαλέσει  ακόµα  και  εξασθένιση  των  δέντρων 
λόγω  της  µειωµένης  φωτοσυνθετικής  τους  επιφάνειας. Στους  οφθαλµούς  
είναι  δυνατόν  να  παρουσιαστούν κηλίδες. Στα  άνθη εµφανίζονται  
παρόµοιες  σκοτεινολαδί  κηλίδες  µε  µορφή  καπνιάς, οι  οποίες  
αναπτύσσονται  στα  σέπαλα, την  ωοθήκη  και  τους  ποδίσκους  των  άνθεων  
µε  συνέπεια  πολλές  φορές  την ανθόπτωση. Στους  καρπούς  παρουσιάζονται  
τα  σπουδαιότερα  συµπτώµατα  από  οικονοµικής  απόψεως. Σ’  αυτούς  από  
την  αρχή  του  σχηµατισµού  τους  εκδηλώνονται  κηλίδες  παρόµοιες  µ’ 
αυτές  των  φύλλων. Με  την  πάροδο  του  χρόνου  οι  κηλίδες  χάνουν  την  
βελούδινη  υφή  τους  και  γίνονται  καστανές  δερµατώδεις. Όταν  η  µόλυνση  
συµβεί  νωρίς  οι  ιστοί  της  κηλίδας  παραµένουν  καχεκτικοί,  ενώ οι  
παρακείµενοι  ιστοί  του  καρπού  αναπτύσσονται  κανονικά. Ως  αποτέλεσµα  
επέρχεται  η  παραµόρφωση  του  καρπού. Οι  δερµατώδεις κηλίδες που 
δηµιουργούνται  στους  αναπτυγµένους  καρπούς  υφίστανται  ρωγµές  
(εσχαρώσεις)  µε  αποτέλεσµα  τη  σήψη  από  δευτερογενή  είσοδο  
σαπροφύτων  ή  παρασίτων  µυκήτων. Πολλές  φορές  φαινοµενικά  υγιείς  
καρποί  κατά  τη  συγκοµιδή, εµφανίζουν  κηλίδες  κατά  την  αποθήκευση. Σ’  
αυτή  την  περίπτωση  η  µόλυνση  έγινε  στον  οπωρώνα.  
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Εικόνα 3. Συµπτώµατα  σε  µήλο  από  προσβολή  φουζικλαδίωσης. 
 
 

 
 

Εικόνα 4: Συµπτώµατα σε φύλλα µηλιάς από προσβολή φουζικλαδίωσης. 
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ΠΑΘΟΓΟΝΟ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ  ΤΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
 
 Η  ασθένεια  οφείλεται  στον  ασκοµύκητα  Venturia inaequalis  της  
οικογένειας  Venturiacae, της  τάξης  Pleosporales  του  οποίου  η  παρασιτική  
φάση  ονοµάζεται  Fusicladium  dendriticum  και  ανήκει  στην  οικογένεια  
Dematiaceae της  τάξης  Moniliales  των  Ατελών  Μυκήτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα  5. Κονιδιοφόροι  του  µύκητα  Fusicladium  dendriticum από  
ηλεκτρονικό  µικροσκόπιο. 
 
 Το  παθογόνο  διαχειµάζει  στα  πεσµένα  φύλλα  στο  έδαφος  και  µέσα  
σ’ αυτά  σχηµατίζει  τα  περιθήκια  του, κατά  τη  διάρκεια  του  φθινοπώρου  
και  του  χειµώνα. 
 Η  ανάπτυξη  των  περιθηκίων  ευνοείται  από  τις  εναλλαγές  υγρού  
και  ξηρού  καιρού  κατά  το  χειµώνα - αρχές  ανοίξεως. Τα  περιθήκια   
αρχίζουν  να  ωριµάζουν  την  άνοιξη  σχεδόν  µαζί  µε  την  έκπτυξη  των  
οφθαλµών  της  µηλιάς. Τα  ασκοσπόρια  είναι  δικύτταρα  διατεταγµένες  κατά  
οκτάδες  το  ένα  κάτω  από  το  άλλο  σε  κάθε  ασκό. Οι  µολύνσεις  που  
προκαλούνται  από  τα  ασκοσπόρια  λέγονται  πρωτογενείς  ή αρχικές  
µολύνσεις. Την  άνοιξη , όταν  οι  συνθήκες  είναι  κατάλληλες  τα  ώριµα  
ασκοσπόρια  εκτινάσσονται  µέχρι  αποστάσεως  5 cm. Στη  συνέχεια  
παρασύρονται  από  τα  ρεύµατα  του  αέρα, προσπίπτουν  στη  νέα  βλάστηση  
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και  δηµιουργούν  µολύνσεις. Ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  να  
πραγµατοποιηθεί  η  µόλυνση  εξαρτάται  από  τη  θερµοκρασία  του  
περιβάλλοντος  και  κατά  τη  διάρκειά  του  είναι  απαραίτητο  η  επιφάνεια  
των  φύλλων  ή  καρπών  να  παραµένει  υγρή. Θερµοκρασίες  16-24˚ C  είναι  
άριστες  για  τη  µόλυνση,  ενώ  ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  να  γίνει  η  
µόλυνση  είναι  9 ώρες  και  ο  χρόνος  επωάσεως  της  ασθένειας  9-10 ηµέρες. 
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται  σχηµατικά  ο  βιολογικός  κύκλος  του  µύκητα  
Venturia inaequalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6. Βιολογικός  κύκλος  του  µύκητα  Venturia inaequalιs. 
 
 Το  µυκήλιο  του  παθογόνου  αναπτύσσεται  κάτω  από  την  επιδερµίδα  
των  ιστών. Στην  αρχή είναι κολλώδες  αλλά  αργότερα  γίνεται  καστανό. 
Όταν  το  µυκήλιο  αναπτυχθεί  αρκετά  σχηµατίζονται  κοντοί  καστανοί  
κονιδιοφόροι  οι  οποίοι  αφού  διαρρήξουν  την  εφυµενίδα  προβάλλουν  στην  
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επιφάνεια  των  προσβεβληµένων  οργάνων. Στην  κορυφή  των  κονιδιοφόρων  
σχηµατίζονται  κονίδια  απιοειδή  µονοκύτταρα  ή  δικύτταρα  ελαιοκάστανα. 
Η εµφάνιση  των  κονιδιοφόρων  µε  τα  κονίδια  αντιστοιχεί  
συµπτωµατολογικά  µε  την  εκδήλωση  των  εξανθίσεων  στα  προσβεβληµένα  
όργανα  περί  το  τέλος  της  βλαστικής  περιόδου  των  µηλοειδών  λίγο  πριν 
την πτώση  των  φύλλων. Το  µυκήλιο  του  παθογόνου  αναπτύσσεται  
βαθύτερα  στο µεσόφυλλο των  προσβεβληµένων  φύλλων. Όταν  τα  φύλλα  
πέσουν, κάτω  από  την  επιδερµίδα  σχηµατίζονται  τα  περιθήκια  της  τέλειας  
µορφής. Η τέλεια  µορφή  του  µύκητα  είναι  σαπροφυτική  σε  αντίθεση  µε  
την  ατελή, η οποία  ζει  παρασιτικά  πάνω  στους ξενιστές  του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 7. Περιθήκιο  µε  ασκούς  και  ασκοσπόρια  του ασκοµύκητα Venturia 

inaequalis. 
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Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 
 Αυτά  τα  µέτρα  αποσκοπούν  στην  παρεµπόδιση  σχηµατισµού  των  
µολυσµάτων. Φυσικά  είναι  αδύνατη  οποιαδήποτε  ανθρώπινη  παρέµβαση  
στη  θερµοκρασία  και  στη  βροχόπτωση. Όµως είναι δυνατή  η  επίδραση  στη  
µείωση  της  υγρασίας. Έτσι,  για  την  προστασία  της  καλλιέργειας  από  τις  
προσβολές    φουζικλαδίωσης  λαµβάνονται  τα  εξής  µέτρα: 

• Κλάδεµα που να  διευκολύνει  τον  αερισµό  των  δέντρων  αλλά  και  
την  καλή  επικάλυψη  µε  ψεκαστικό  υγρό. 

• Ισορροπηµένες  λιπάνσεις  για  να  µη  δηµιουργείται  βλάστηση  
ευπαθής  στο  µύκητα. 

• Παράχωµα  των  φύλλων  για την καταστροφή των πρωτογενών  
µολυσµάτων. 

 
Γενετική  αντοχή 
 
 Υπάρχουν  διαθέσιµες  ανθεκτικές  ποικιλίες  στην ασθένεια,  όπως  οι: 
Prima, Prisylla, Jonafree, Freedom, Liberty  που  είναι  άνοσες  καθώς  και  
άλλες  που  είναι  ανεκτικές . 
 
  
 

 20



  
 

Χηµική  καταπολέµηση 
  

Συστήνονται  προληπτικοί  ψεκασµοί  συνήθως  ανά  δεκαήµερο  ώστε  
να  επιτυγχάνεται  συνεχής  κάλυψη  των  εκπτυσσόµενων  φύλλων, ανθέων, 
καρπών  και  τρυφερών  βλαστών µε  στόχο  την  παρεµπόδιση  της  
βλάστησης  ασκοσπορίων  και  κονιδίων  του  παθογόνου. 
 Χρειάζονται  τουλάχιστο  τρεις  ψεκασµοί  στα  ακόλουθα  στάδια: 

• Της  πράσινης  κορυφής  (έχουν  ανοίξει  τα  µάτια  και  το  πράσινο  
µπουµπούκι  έχει  µήκος  1,5 εκ. περίπου (Εικόνα 8).  

• Της  ρόδινης  κορυφής  (πριν  το  άνοιγµα  των  άνθεων (Εικόνα 9). 
• Όταν  έχουν  πέσει  περίπου  το  75%  των  πετάλων (Εικόνα 10). 
 

             
Εικόνα 8. Στάδιο 
πράσινης κορυφής 

Εικόνα 9. Στάδιο 
ρόδινης κορυφής 

Εικόνα 10. Στάδιο 
πτώσης των πετάλων 

 
Χρησιµοποιούµενα  µυκητοκτόνα 
 
∆ραστική ουσία (κοινό όνοµα) Εµπορικό όνοµα σκευάσµατος 
bitetamol Baycor 25WP,  Baycor 30EC 
cyproconazole Atemi 55L,  Atemi 10WG 
cyprodinil Chorus 50WG 
difenoconazole Score 10WP 
dithianon Delan 50SC,  Delan 75WP 
flusilazol ec Punch 40EC 
myclobutanil Systhane 12,5 EC,  Syshtane 6SC 
pyrimethanil Scala 40SC 
pyrimethanil + fluquinconazole Vision 20/5 5C 
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ΩΙ∆ΙΟ 
 
 Το ωίδιο είναι ασθένεια γνωστή  στους παραγωγούς  µε  διάφορα  
ονόµατα  όπως  θειαφαστένεια, σταχτόχωµα, µπάστρο, λόβα  κ.ά Από  τα  
µηλοειδή  προσβάλλει  σοβαρά  κυρίως  τη  µηλιά  (οι  ποικιλίες  Golden 
Delicious, Mutsu  και  Granny  Smith  είναι  οι  πιο  ευπαθείς) 
 
Συµπτώµατα 
  

Προσβάλλει  όλη  τη  νεαρή  βλάστηση, τα  φύλλα, τους  καρπούς, τα  
άνθη  και  τους  οφθαλµούς. Η  προσβολή  ξεκινά  µε  την  έκπτυξη  των  
νεαρών  βλαστών  οι  οποίοι  είναι  καχεκτικοί  µε  φύλλα  ζαρωµένα, 
µικρότερα από  τα  κανονικά  και  καλυµµένα  µε  το  χαρακτηριστικό  
αλευρώδες  επίχρισµα  της  ασθένειας  (Εικόνα 10)  που  οφείλεται  στο  
µυκήλιο  µε  τις  καρποφορίες  (κονιδιοφόρους)  του  µύκητα. Σε  σοβαρές  
προσβολές  οι  βλαστοί  αποξηραίνονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Εικόνα  11. Φύλλα  µηλιάς  προσβεβληµένα  από  ωίδιο. 
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 Οι  ξυλοφόροι  οφθαλµοί  σε  περιπτώσεις  έντονων  προσβολών  
νεκρώνονται,  ενώ  σε  χαµηλότερης  έκτασης  προσβολές  παραµένουν  
ζωντανοί, διατηρούν  το  µύκητα  και  αποτελούν  τα  κύρια  όργανα  
διαχείµασης του,  από  τα  οποία  προέρχονται  τα  πρωτογενή  µολύσµατα  που  
προσβάλλουν  τη  νέα  βλάστηση  την  επόµενη  άνοιξη.  
 Στα  φύλλα  η  προσβολή  ξεκινά  από  την  κάτω  επιφάνεια  µε  τη  
µορφή  µικρών  λευκών  ή  υπόλευκων  κηλίδων  που  σιγά – σιγά  
επεκτείνονται  και  µπορούν  να  καλύψουν  ολόκληρη  την  κάτω  επιφάνεια  
του  ελάσµατος  ενώ  στη  συνέχεια  καταλαµβάνουν  και  την  πάνω  
επιφάνεια  (Εικόνα 10 ). Το  τελικό  αποτέλεσµα  είναι  ο  καστανός  
µεταχρωµατισµός  των  προσβεβληµένων  φύλλων, ο  οποίος  ξεκινά  από  την  
κορυφή  και  τελικά η  πτώση  τους. 
 Στους  καρπούς  οι  οποίοι  προσβάλλονται  σπανιότερα  απ’ ότι  τα  
υπόλοιπα  όργανα  το  παθογόνο  προκαλεί  µια  δερµάτωση  της  επιδερµίδος  
τους  µε  συνέπεια  την ποιοτική τους υποβάθµιση  (Εικόνα 11). Σε  περίπτωση  
πρώιµης  προσβολής   παρατηρείται  έντονη  παραµόρφωση  του  καρπού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα  12. Καρποί  µηλιάς  προσβεβληµένοι  από  ωίδιο. 
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Παθογόνο  αίτιο- Συνθήκες  ανάπτυξης  της  ασθένειας   
 
 Το  ωίδιο  της  µηλιάς  προκαλείται  από  το  µύκητα  Podosphaera  
leucotricha , ο  οποίος  µπορεί  να  προσβάλλει  και  την  αχλαδιά. Οι  πρώτες  
µολύνσεις  γίνονται  στα  νεοεκπτυσόµενα  όργανα  από  το  µυκήλιο  που  έχει  
διαχειµάσει  στους  οφθαλµούς  και  οι  επόµενες  από  τα  σπόρια  (κονίδια)  
του  µύκητα  που  παράγονται  σε  µεγάλη  αφθονία  στα  ήδη  προσβεβληµένα  
τµήµατα  του  δέντρου. 
 Τα  κονίδια  για  να  βλαστήσουν  χρειάζονται  θερµοκρασία  15-30˚ C  
και  σχετική  υγρασία  95%  για  πάνω  από  5-6 ώρες. ∆εν  απαιτούν  σταγόνα  
νερού  και  η  βροχή  µπορεί  να  είναι  επιζήµια. Μεταφέρονται  σε  
σηµαντικές  αποστάσεις  από  την  πηγή  προέλευσής  τους. Η  παραγωγή  των  
κονιδίων  είναι  συνεχής  από  τις  αρχές  της  άνοιξης  που  γίνεται  η  έκπτυξη  
των  οφθαλµών  µέχρι  το  τέλος  του  καλοκαιριού  που  σταµατάει  η  ενεργός  
βλάστηση  και  αρχίζουν  και  οι  βροχοπτώσεις. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 
 Για  την  αντιµετώπιση  του  ωιδίου  αποτελεσµατικό  και  ιδιαίτερα  
σηµαντικό  µέτρο  είναι  η  αφαίρεση  και  καταστροφή  όλων  των  
προσβεβληµένων  κλαδίσκων. Αυτό  πολύ  συχνά  δεν  µπορεί  να  εφαρµοστεί  
κατά  τη  χειµερινή  περίοδο  που  γίνονται  τα  κλαδέµατα  γιατί  τα  
προσβεβληµένα  κλαδιά  δεν  διακρίνονται  αλλά  πρέπει  να  γίνεται  καθ’ όλη  
τη  διάρκεια  της  βλαστικής  περιόδου, ξεκινώντας  αµέσως  µετά  τη  
διάκριση  της  προσβολής. 
 
Χηµική  καταπολέµηση 
 
  Απαιτείται διενέργεια ψεκασµών  µε  ωιδιοκτόνα  σκευάσµατα, όπως: 

• βρέξιµο  θειάφι. 
• dinocap (Karathane 18,25WP, Karathane 35,04 LC). 
• bypirimate (Nimrod 25 EC). 
• fenarimol (Rimidin 12 EC,Rimidin 4 EC,Rimidin 6 WP). 
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• nitrothal- isopropyl. 
• pyrifenox. 
• carbendazim. 
• alkylphenolethoxylate. 

 
Τα  κρίσιµα  στάδια  στα οποία  είναι  απαραίτητη  η  χρήση  

ωιδιοκτόνου  στη  µηλιά  είναι  της  ρόδινης  κορυφής  και  της  πτώσης  
πετάλων (Εικόνα 7, 8). 

Ανάλογα  και  µε  την  ένταση  προσβολής  µπορεί  να  χρειασθεί  και  
ένας  ή  το  πολύ  και  δύο  ακόµη  ψεκασµοί. 
 
 

 25



  
 

ΦΑΙΑ  ΣΗΨΗ  (ΜΟΝΙΛΙΑ) 
 
 Στη  µηλιά  και  αχλαδιά  προσβάλλει  κυρίως  τους  καρπούς  και  τα  
άνθη. Μπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρές  ζηµιές  και  µε  µετασυλλεκτική  
σήψη  των  καρπών. 
 
Συµπτώµατα 
 
 Η  προσβολή  ξεκινά  από  τα  µειωµένης  ζωηρότητας  µέρη  του  
άνθους  όπως  µαραµένους  στήµονες, ώριµα  πέταλα  κ.λπ.  και  σταδιακά  
συνεχίζεται  και  στα  υπόλοιπα  τµήµατα. 
 Τα  προσβεβληµένα  όργανα  
αποκτούν  ένα  καστανό  
µεταχρωµατισµό  και  ξηραίνονται. 
Πάνω  σ’ αυτά  εφόσον  ο  καιρός  που  
επικρατεί  είναι  υγρός, αναπτύσσονται  
οι  γκρίζες  καρποφορίες  του  µύκητα  
µε  αποτέλεσµα  το  µαλάκωµα  αυτών  
και  τελικά  τη  πτώση  τους. Αντίθετα, 
αν  επικρατεί  ξηρασία  τα  
προσβεβληµένα  άνθη  παραµένουν  
προσκολληµένα  στον  ανθοφόρο  
κλάδο  και  ο  µύκητας  δια  µέσου  του  
στίγµατος  του  υπέρου  προχωρεί  
προς  τον  ποδίσκο  της  ταξιανθίας  
και  ξηραίνει  όλα  τα  άνθη  (Εικόνα 
14). Τα  κλειστά  άνθη  σπάνια  
µολύνονται  απευθείας. 
            Οι  καρποί  προσβάλλονται  σ’ 
όλα  τα  στάδια  της  ανάπτυξής  τους  
αλλά  πιο  ευπαθείς  είναι  όταν  
πλησιάζουν  στην  ωρίµαση. Η  µόλυνση  γίνεται  συνήθως  από  πληγές  ή  
λύσεις  της  συνέχειας  του  επιδερµικού  ιστού. Αρχικά  τα  συµπτώµατα  είναι  
µια  µικρή  καφετιά  κηλίδα  µε  απροσδιόριστα  όρια, η  οποία  µεγαλώνει  
ταχύτατα  και  στην  επιφάνεια  και  σε  βάθος  και  γίνεται  στρογγυλή  µε  
σαφώς  καθορισµένα  όρια. Οι  ιστοί  στο  χώρο που  καταλαµβάνει  η  κηλίδα 

Εικόνα 13. Προσβολή  σε  άνθη  από  φαιά  
σήψη. 
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γίνονται  µαλακοί  και  διαλύονται  µε  ελαφρά  πίεση  ενώ  εµφανίζονται  σε  
οµόκεντρους  κύκλους  γκριζωπές  ή  κιτρινοκάστανες  µάζες  µυκηλίου  που  
µοιάζουν  µε  µικρά  µαξιλαράκια. Μέσα  σε  3-5  µέρες  ολόκληρος  ο  καρπός  
καλύπτεται  από  µάζες  σπορίων  και  σαπίζει. Προοδευτικά  αφυδατώνεται  
ζαρώνει  και  µουµιοποιείται  και  µπορεί  να  εξακολουθεί  να  είναι  
προσκολληµένος  στο  δέντρο  ή  να  πέσει  στο  έδαφος. Τέτοιοι 
µουµιοποιηµένοι  καρποί  παραµένουν  αναλλοίωτοι  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  
του  φθινοπώρου  και  του  χειµώνα  γιατί  είναι  καλυµµένοι  από  µια  σκληρή  
µαύρη  κρούστα  η  οποία  αποτελείται  από  τα  εξωτερικά  στρώµατα  του  
µυκηλίου. Στην  περίπτωση  όψιµης  προσβολής  που  δεν  έχει  προλάβει  να  
εκδηλωθεί  πριν  τη  συγκοµιδή, εµφανίζονται  στους  ψυκτικούς  χώρους  
όπου  διατηρούνται  οι  καρποί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα  14. Μήλο  προσβεβληµένο  από  φαιά  σήψη. 
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Παθογόνο  αίτιο – Συνθήκες  ανάπτυξης  της  ασθένειας 
  

Η  ασθένεια  στη  χώρα  µας  προκαλείται  από  τα εξής  δύο  είδη  
µυκήτων: 

• Το Monilia  laxa  f. mali , µε  τέλεια  µορφή  Monilinia  (Sclerotinia)  
laxa  και 

• Το  Monilia  fructigena  µε  τέλεια  µορφή    Monilinia  (Sclerotinia)  
fructigena. 
Μπορεί  όµως  να  οφείλεται  και  σε  άλλα  είδη  του  ίδιου  γένους  

(Monilia). 
Πηγές  πρωτογενών  µολύνσεων  αποτελούν  τα  σπόρια  του  µύκητα  

(κονίδια)  που  διαχειµάζουν  κυρίως  στους  µουµιοποιηµένους  καρπούς  και  
µολύνουν  νωρίς  την  Άνοιξη  τα  άνθη. Από  τα  προσβεβληµένα  άνθη  στη  
συνέχεια  θα  προέλθει  νέα  γενιά  σπορίων, που  αργότερα  θα  µολύνει  τους  
καρπούς. 

Τα  σπόρια  µεταφέρονται  µε  τον  άνεµο  και  όταν  βρεθούν  σε  
ανοιχτό  άνθος  µε  υγρασία  βλαστάνουν  πολύ  γρήγορα  και  η  βλαστική  
υφή  τους  διατρυπάει  απευθείας  την  εφυµενίδα  µε  αποτέλεσµα  την  
ταχύτατη  εξάπλωση  του  µυκηλίου  µεταξύ  των  κυττάρων. Καιρός  
νεφελώδης, βροχερός, µε  υγρασία  κοντά  στο  σηµείο  κορεσµού  και  
θερµοκρασίες  που  κυµαίνονται  από  0-30˚ C  µε  άριστη  τους  25˚ C  
ευνοούν  τις  πρωτογενείς  µολύνσεις  όπως  και  θερµοκρασίες  µεταξύ  10-15˚ 
C  γιατί  παρατείνουν  τη  διάρκεια  ανθοφορίας. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 
α) Η  αντιµετώπιση  της  ασθένειας  στη  µηλιά  εστιάζεται  κυρίως  στην  
εξαφάνιση  των  αρχικών  εστιών  µόλυνσης  µε  καταστροφή  όλων  των  
µουµιοποιηµένων  καρπών  από  τα  δέντρα ή  το έδαφος  µε  ένα  καλό  
όργωµα  και  παράχωµα  στα  βαθύτερα  στρώµατα. 
β) Προστασία  των  καρπών  από  εντοµολογικές  προσβολές  κύρια  αιτία  
δηµιουργίας  πληγών  µέσω  των  οποίων  µολύνονται από τη φαία σήψη 
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γ) Αποφυγή  κάθε  παράγοντα  που  µπορεί  να  δηµιουργήσει  υπερβολική  
υγρασία,  ιδίως  στο  εσωτερικό  της  κόµης , όπως  πυκνή  βλάστηση, άφθονη  
αζωτούχος  λίπανση  κακός  αερισµός  κ.λ.π. 
 
Χηµική  καταπολέµηση 
 
 Κατά  τη  διάρκεια  της  βλάστησης  οι   ψεκασµοί  είναι  απαραίτητοι  
ώστε  να  προφυλαχθούν  τα  δέντρα  στη  διάρκεια  των  ευπαθών  ιδιαιτέρως  
σταδίων της. Οι  ψεκασµοί  µε  κατάλληλα  µυκητοκτόνα  γίνονται  στα  εξής  
κρίσιµα  στάδια: 

1) Στη  διόγκωση  των  οφθαλµών  και  πριν  την  έκπτυξή  τους. 
2) Στη  διάρκεια  της  άνθησης. Αν  είναι  καιρός  βροχερός  και  η  άνθηση  

παρατείνεται  ίσως  χρειαστεί  και  δεύτερος ψεκασµός  στο  στάδιο  
αυτό. Τα µυκητοκτόνα  που  χρησιµοποιούνται  πρέπει  να  είναι  
απολύτως  ασφαλή  για  την  ανθοφορία. 

3) Με  το  τέλος  της  πτώσης των  πετάλων. 
4) Όταν  πέφτουν  τα  σέπαλα. 
5) 15-20 µέρες  µετά  τον  τέταρτο  ψεκασµό. Το  χρονικό  όριο  

καθορίζεται  από  τις  καιρικές  συνθήκες. Μπορεί  να  µειωθεί  και  να 
γίνουν  περισσότεροι  από   έναν  ψεκασµό  ή  να  µην  γίνουν  καθόλου. 

6) 15-20 ηµέρες πριν  τη  συγκοµιδή  µε captan, thiram, improdione, 
vinclozolin, folpet κ.ά. 
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ΠΙΚΡΗ  ΚΗΛΙ∆ΩΣΗ 
 
 Η ύπαρξη  ασβεστίου  συνδέεται  άµεσα  µε  την  ποιότητα  και  τη  
συντηρησιµότητα  των  καρπών  που  έγινε  γνωστή  το  1956  όταν  
επισηµάνθηκε  η  σχέση  που  υπάρχει  ανάµεσα  στην  εκδήλωση  της 
φυσιολογικής  ανωµαλίας  πικρή  κηλίδωση  (bitter pit)  στα  µήλα  και  της  
έλλειψης  ασβεστίου  σ’ αυτά. Έτσι, µπορούµε  να  πούµε  ότι  η  έλλειψη  Ca  
µπορεί  να  προκαλέσει  ένα  µεγάλο  αριθµό  φυσιολογικών  ανωµαλιών. Αυτό  
οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  το  ασβέστιο  δεν  θεωρείται  απλά   ένα  
απαραίτητο  θρεπτικό  στοιχείο  αλλά  ένας  ρυθµιστής  πολλών  φυσιολογικών  
λειτουργιών  και  κυρίως  της  αναπνοής  και  της  παραγωγής  αιθυλενίου. 
        Η έλλειψη ασβεστίου ,κυρίως στους καρπούς, προέρχεται από τον 
ανταγωνισµό ορισµένων θρεπτικών στοιχείων και κυρίως του αζώτου, του 
καλίου και του µαγνησίου. Το άζωτο είτε µε την υψηλή του περεκτικότητα είτε 
µε τις απότοµες µεταβολές µεταξύ χαµηλού και υψηλού επιπέδου αποτελεί 
αιτία εκδήλωσης  φυσιολογικών  ανωµαλιών που οφείλονται σε έλλειψη 
ασβεστίου. Επίσης το κάλιο ίσως είναι ο ισχυρότερος αντγωνιστής του 
ασβεστίου. Τέλος το µαγνήσιο το οποίο βρίσκεται στους µεσοκυττάριους 
χώρους µπορεί να πάρει τη θέση του ασβεστίου στις κυτταρικές µεµβράνες. 
Άλλοι παράγοντες που στερούν το ασβέστιο από τους καρπούς είναι η ισχυρή 
βλάστηση κατά την έναρξη της βλαστικής περιόδου, προερχόµενη και από 
αυστηρά χειµερινά κλαδεύµατα, η έλλειψη εδαφικής υγρασίας κατά την άνοιξη 
της κυκλοφορίας των χυµών, οι υψηλές θερµοκρασίες και η ξηρή ατµόσφαιρα 
κατά το θέρος. 
       Όλοι αυτοί οι παράγοντες συµβάλλουν αρνητικά στην περιεκτικότητα σε 
ασβέστιο των καρπών, είτε λόγω της µετακίνηση του προς τη βλάστηση, ειτε 
µη επαρκούς πρόσληψης του από τα δέντρα. 
        Η αντιµετώπιση της έλλειψης ασβεστίου στην πράξη γίνεται µε 
ψεκασµούς των δέντρων µε σκευάσµατα ασβεστίου, όπως το χλωριούχο και το 
νιτρικό ασβέστιο. Οι ψεκασµοί, ανάλογα µε τη φυσιολογική ανωµαλία που 
πρέπει να αντιµετωπισθεί, γίνονται είτε νωρίς την άνοιξη µε την πτώση των 
πετάλων, είτε αργά το καλοκαίρι σε συνδυασµό µε εντοµοκτόνα για τη 
σύγχρονη καταπολέµηση και της καρποκαψας.οι εµβαπτίσεις των καρπών σε 
διαλύµατα των παραπάνω λιπασµάτων είναι αποτελεσµατικές αλλά 
δυσεφάρµοστες. Για τους ψεκασµούς οι συγκεντρώσεις είναι για το χλωριούχο 
ασβέστιο 0,6% το καλοκαίρι και 0,3% την άνοιξη, ενώ για το νιτρικό ασβέστιο 
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0,8% για το καλοκαίρι και 0,5% για την άνοιξη. Για τις εµβαπτίσεις η 
συγκέντρωση είναι πολύ υψηλή και κυµαίνεται µεταξύ 3-5%.Χρηση 
ασβεστίου στο έδαφος γίνεται όταν υπάρχει µεγάλη έλλειψη, ή όταν η τιµή του 
pH στο έδαφος είναι πολύ χαµηλή, κάτω από 5,5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 15. Πικρή  κηλίδωση των µήλων. Εµφάνιση  χαρακτηριστικών  
φελλωδών  κηλίδων  στην  επιφάνεια  των  καρπών  κατά  την  αποθήκευση. 
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ΣΚΩΡΙΑΣΗ 
 
Συµπτώµατα 
 
 Προσβάλλει  κυρίως  τα  φύλλα  προκαλώντας  µικρές  κηλίδες  ζωηρού  
πορφυρού  χρώµατος  στην  πάνω   επιφάνεια. Στην  κάτω επιφάνεια  ο  
χρωµατισµός  που  παρουσιάζει  το  φύλλο  είναι  κιτρινωπός  ο  οποίος  µε  
την  πάροδο  του  χρόνου  γίνεται  καστανός  ενώ  σε  έντονη  προσβολή  
παρατηρείται  εκτεταµένη  φυλλόπτωση. Σε  περίπτωση  που  η  ποικιλία  είναι  
πολύ ευπαθης  ενδεχοµένως  να  αναπτυχθούν  ανάλογες  κηλίδες  στους  
βλαστούς  και  στους  νεαρούς  καρπούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα  16. Φύλλα µηλιάς προσβεβληµένα  από  σκωρίαση. 
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Παθογόνο  αίτιο – Συνθήκες  ανάπτυξης της  ασθένειας. 
 
 Η  σκωρίαση  της  µηλιάς  προκαλείται  από  το  µύκητα   
Gymnosporagium  corhutum, ο οποιος  ανήκει  στην  τάξη  των  Uredinales 
και  στην οικογένεια  Pucciniaceae. 
 Ο  µύκητας  είναι  ετεροοικός, δηλαδή  συµπληρώνει  το  βιολογικό  
κύκλο  σε  δύο  ξενιστές, στη µηλιά  και  στον  κέδρο. Σχηµατίζει  δύο  είδη  
σπορίων  πάνω  στον  κέδρο  (τελειοσπόρια  και  βασιδιοσπόρια)  που  
αποτελεί  και  τον  κύριο  ξενιστή, ενώ  στην  αχλαδιά   σχηµατίζονται  τα  
σπερµογόνια  (πυκνίδια) και  τα  αικίδια. 
 Τα  βασιδιοσπόρια  του  µύκητα  προκαλούν  τη  µόλυνση, ενώ  
µεταφέρονται  µε  τον  αέρα  από  γειτονικούς  κέδρους  µέχρι  560 µέτρα. 
Ορισµένοι  παράγοντες  είναι  υπεύθυνοι  για  την  έκταση  προσβολής. Τέτοιοι  
παράγοντες  είναι  η  υγρασία  της ατµόσφαιρας, η  ευπάθεια  της  ποικιλίας  
στο  παθογόνο, η  απόσταση  του  οπωρώνα  από  τους  κέδρους, η  
κατεύθυνση  του  ανέµου  και  τα  ενδιάµεσα  εµπόδια.  
 Ο  κέδρος  µολύνεται  από  τα  αικιδιοσπόρια  που  σχηµατίζονται  πάνω  
στη  µηλιά. Αυτα µεταφέρονται  µε  τη  βοήθεια του  ανέµου. Τη  δεύτερη  
χρονιά   εµφανίζονται  πάνω  στον  κέδρο  υπερτροφίες, ατρακτοειδούς 
διόγκωσης. Πάνω  στις  υπερτροφίες  παρατηρούνται  τελειοσωροί  µε  
τελειοσπόρια  µε  τη  µορφή  σκληρών  µαυροειδών  µαζών. Το  µυκήλιο  
µπορεί  να  επιβιώσει  στα  κλαδιά  για  3-5  χρόνια  µέχρι  την  τελική  
ξήρανσή τους. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 
 Καταστροφή  των  κέδρων  σε  ακτίνα  1000  µέτρα, επειδή ο µύκητας  
είναι  ετερόοικος  και  ο  κέδρος  αποτελεί τον εναλλακτικό ξενιστή του. 
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Χηµική  καταπολέµηση 
 
 Σε  περίπτωση  που  η  καταστροφή  των  κέδρων  δεν  είναι  εφικτή  
εφαρµόζεται  χηµική  καταπολέµηση. Χρησιµοποιούνται  θεραπευτικά  
µυκητοκτόνα  όπως  είναι  τα  βενζιµιδαζολικά, οι  παρεµποδιστές  
βιοσύνθεσης  εργοστερόλης  (bitertanol)  οι  τριαζόλες, διθειοκαρβαµιδικά  
(metiram, maneb, ferbam, thiram). 
 Επειδή  η  εποχή  µόλυνσης  συµπίπτει  µε  την  εποχή  µόλυνσης  από  
φουζικλάδιο, η αντιµετώπιση  της  σκωρίασης  καλύπτεται  συνήθως  από  τους  
ψεκασµούς  που  γίνονται  κατά  του  φουζικλαδίου. 
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ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑΣΗ 
 
 Η ασθένεια  προκαλεί  φυλλόπτωση  και  ζηµιές  στους  καρπούς  πριν  
και  µετά  τη  συγκοµιδή. Προσβάλλει  τους  νεαρούς  βλαστούς, φύλλα  και  
καρπούς. 
 
Συµπτώµατα 
 

Τέλη  Απριλίου – Αρχές  Μαΐου  εµφανίζονται  τα  πρώτα  συµπτώµατα  
της  ασθένειας  στα  φύλλα. ∆ηµιουργούνται  στρογγυλές  σκούρες  νεκρωτικές  
κηλίδες  που  προοδευτικά  καλύπτουν    όλο  το  έλασµα. Σταδιακά  τα  φύλλα  
ξεραίνονται  και  παρατηρείται  φυλλόπτωση  και  απογύµνωση  του  δέντρου. 
Κηλίδες  επίσης  παρατηρούνται  και  κατά  µήκος  τρυφερών  βλαστών. Στους  
καρπούς  οι  κηλίδες  έχουν  επίσης  σκούρο  καστανό  χρώµα, µεγεθύνονται 
και  βυθίζονται  στη  σάρκα (Εικόνα 18). Μολυσµένοι  καρποί  µε  µικρές  
κηλίδες  ή  κηλίδες  που  δεν  είναι  εµφανείς  µπορούν  να  δηµιουργήσουν  
στους  καρπούς  µεγάλη  ζηµιά  µετασυλλεκτικά. 

 

 
 

Εικόνα 17. Μήλα προσβεβληµένα από τον µύκητα Alternaria alternata 
 

Παθογόνο αίτιο – Συνθήκες  ανάπτυξης  της  ασθένειας. 
 

Η  ασθένεια  οφείλεται  στο  µύκητα  Alternaria  alternata  της  τάξης 
Moniliales, της Οικογενιας Dematiaceae των  Aτελών  Mυκήτων . Η  εξέλιξη  
της  προσβολής  ευνοείται  σε  περιοχές  µε  υγρασία,  ενώ  η  είσοδος  του  
παθογόνου  στα  φύλλα  και  στους  καρπούς  διευκολύνεται  από  την  ύπαρξη  
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πληγών  ή  µπορεί  να  γίνει  και  µέσω  των  στοµατίων  ή  µε  απευθείας  
διάτρηση. 
 
Αντιµετώπιση 
Καλλιεργητικά  µέτρα 

 
α)Παράχωµα  των  πεσµένων  φύλλων  στο  έδαφος  πριν  την  έναρξη  της  
νέας  βλάστησης  και  πριν  την συγκοµιδή των καρπών. 
β)∆ιατηρηση των δεδροκωµενων σε καλη κατασταση υγειας (προστατευτικοί                               
ψεκασµοί , µετρα υγιεινής κ.λπ.) 
 γ)Η συγκοµιδή  των καρπών να γίνεται µε ξηρό καιρό και στο άριστο της 
ωριµάνσεως τους. Να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί κατά τη διάρκεια της 
συγκοµιδης και τους χειρισµούς διαλογής, συσκευασίας, διακίνησης και 
αποθήκευσης. 
δ)Λήψη µέτρων υγιεινής στα συσκευασµατα και στις αποθήκες. 
ε)∆ιατήρηση των καρπών σε χαµηλές θερµοκρασίες το συντοµότερο µετά την 
συγκοµιδή.             
 
Χηµική  καταπολέµηση 
 
 Ψεκασµοί  που  γίνονται  για  τη  φουζικλάδιωση  είναι  
αποτελεσµατικοί  και  για  την  αλτερναρίαση. Σε  ευπαθείς όµως  ποικιλίες  οι  
ψεκασµοί  πρέπει  να  διαρκούν  και  10-15 µέρες  µετά  τη  χρονική  περίοδο  
που  δεν  είναι  αναγκαίοι  για  το  φουζικλάδιωση. Επίσης για τη 
καταπολέµηση ορισµένων προσβολών και ιδιαίτερα όταν οι καρποί πρόκειται 
να διατηρηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα ψυγεία συνιστώνται 
επεµβάσεις αµέσως µετά τη συλλογή τους µε κατάλληλα µυκητοκτονα. 
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ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΙΑ  (ΜΟΛΥΒ∆ΩΣΗ) 
 
 Η  ασθένεια  αυτή  µπορεί  να  προκαλέσει  ξηράνσεις  δέντρων  της  
Μηλιάς. 
 
Συµπτώµατα 

 
Τα  δέντρα  που  έχουν  προσβληθεί  από  αυτή  την  ασθένεια  

παρουσιάζουν  το  φύλλωµά  τους  µια  ασηµογκρίζα  απόχρωση. Η  
επιδερµίδα  των  προσβεβληµένων  φύλλων  έχει  αποκολληθεί  από  τους  
υποκείµενους  ιστούς  γεγονός  που  επιτρέπει  τη  δηµιουργία  ενός  
στρώµατος  αέρος  κάτω  από  αυτήν  και  λόγω  αυτού  προκαλείται  ο  ασηµί  
µεταχρωµατισµός. 

Το  προσβεβληµένο  ξύλο εµφανίζεται µε µαύρο  µεταχρωµατισµό  ο  
οποίος  φτάνει  µέχρι  το  εγκάρδιο  ξύλο  ιδιαίτερα  στους  γηραιότερους  
κλάδους. Τα  εξωτερικά  στρώµατα  του  φλοιού  πάνω  από  τις  
µεταχρωµατισµένες  περιοχές  ξεκολλάνε  και  περιτυλίσσονται  σε  µορφή  
λεπτών  φύλλων  δίνοντας  την  εντύπωση  πάπυρου. Με  την  πάροδο  ενός  
έτους  οι  προσβεβληµένοι  κλάδοι  ξεραίνονται  ενώ  το  δέντρο  παρουσιάζει  
νανισµό, έλλειψη  ευρωστίας  και  µάρανση  καρπών. Κάποιες  φορές  µπορεί  
να  δούµε  και  βασιδιοκαρπία  του  µύκητα  µε  σχήµα  κεραµιδιού  που  
σχηµατίζουν  σειρές  στο  φλοιό  των  κλάδων. Έχουν  χρώµα  κιτρινοκάστανο  
και  υφή  βελούδινη. 
 
Παθογόνο  αίτιο- Συνθήκες  ανάπτυξης  της  ασθένειας. 
  
 Ο  µύκητας  που  προκαλεί  την  ασθένεια  είναι  ο  Stereum purpureum. 
Τα  σπόρια  του  µύκητα  παράγονται  σ’ όλη  τη  διάρκεια  του  έτους και είναι  
άφθονα  σε  υγρές  περιόδους  και  σε  θερµοκρασία  15-25˚ C  µε  άριστη  τους  
20˚. Ο  άνεµος  µεταφέρει  τα  σπόρια  σε  µεγάλες  αποστάσεις  τα  οποία  
εισέρχονται  σε  ιστούς  των  δέντρων  από  πληγές. Ο  µύκητας  µπορεί  να  
επιζήσει  και  ως  σαπρόφυτο  σε  νεκρό  ξύλο  για  µακρύ  χρονικό  διάστηµα. 
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Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 

• Σε  µια  προσπάθεια  µείωσης  του  µολύσµατος  καλό  είναι  να  
καταστρέφονται  µε  φωτιά  τα  προσβεβληµένα  κλαδιά  και  ασθενή  
δέντρα  σε  προχωρηµένο  στάδιο  που  η  διάσωση  τους  είναι  
αδύνατη. 

• Το  κλάδεµα  θα  πρέπει  να  γίνεται  σε  ξηρό  καιρό  και  κατά  τη  
διάρκεια  του  να  αποφεύγεται  η  δηµιουργία  µεγάλων  πληγών  που  
ευνοούν  την  είσοδο  του  παθογόνου. Μετά  το  κλάδεµα  στις  πληγές  
πρέπει  να  γίνεται  κάλυψη  µε  κατάλληλη  αλοιφή.  

• Είναι  πολύ  σηµαντικό  επίσης  η  καλή  θρεπτική  κατάσταση  των  
δέντρων  ώστε  να  µπορούν  να  αντεπεξέρχονται  σε  τυχόν  µολύνσεις 

 
Γενετική αντοχή  
 
Επιλογή  ανθεκτικών  ποικιλιών  είναι  ένα  αποτελεσµατικό  µέτρο  
ιδιαίτερα  σε  περιοχές  που  ενδηµεί  η  ασθένεια. 
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ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ  
 
Συµπτώµατα 
 
 Τα  προσβεβληµένα  δέντρα  παρουσιάζουν  καχεξία  λόγω της 
µειωµένης  ικανότητάς  τους  να  απορροφούν  από  το  έδαφος  νερό  και  
θρεπτικά  στοιχεία,  µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν  χλώρωση  και  πρόωρη  
φυλλόπτωση. 
 Σε  προχωρηµένο  στάδιο  προσβολής  ξηραίνεται  όλο  το  δέντρο  ή  
ένα  µέρος  του. Παρουσιάζεται  σήψη  στο  ριζικό  σύστηµα. 
 
Παθογόνο  αίτιο – Συνθήκες  ανάπτυξης  της  ασθένειας. 
 
 Οι  Σηψιρριζίες  µπορούν  να  προκληθούν   από τους µύκητες  
Armillaria mellea  και  Rosellinia  necatrix, που  ανήκει  στους  
Ασκοµύκητες. Μεταξύ  φλοιού  και  ξύλου  αναπτύσσεται  το  µυκήλιο  του  
µύκητα  που  ο  χρωµατισµός  του  γίνεται  καστανός  από  λευκός  που  ήταν  
αρχικά. Το  µυκήλιο  του  µύκητα  επιβιώνει  στις  νεκρές  ρίζες  των  
προσβεβληµένων  φυτών  και  στο  έδαφος. Το  µυκήλιο  του  παθογόνου  είναι  
υπεύθυνο  για  τη  διάδοση  της  ασθένειας. 
 Σε  προσβεβληµένα  τµήµατα  από  τον  Armillaria mellea  
παρατηρούνται  µυκηλιακές  πλάκες  χρώµατος  λευκού  µεταξύ  φλοιού  και  
ξύλου. Επίσης  δηµιουργούνται  σχινοειδείς µυκηλιακές  κατασκευές, που 
ονοµάζονται  ριζόµορφα  και  επεκτείνονται  στον  κορµό  και  στο  έδαφος. Ο  
Armillaria mellea  προσβάλλει  τις  ρίζες  και  τη  βάση  του  κορµού, 
φθάνοντας  συχνά  σε  αρκετό  ύψος. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 

 
Καταπολέµηση  µε  χηµικά  µέσα  δεν  είναι  εφικτή  για  την  εξάλειψη  

των  σηψιρριζιών  συνηθέστερος  τρόπος  είναι  η  πρόληψη. Γι’ αυτό  καλό  
είναι  να  λαµβάνονται  προληπτικά  µέτρα  για  την  αποφυγή  της  ασθένειας  
ή  όταν  εµφανιστεί  σε  µεµονωµένα  δέντρα  να  περιοριστεί  η  εξάπλωσή  
της  στα  υπόλοιπα. 
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Πριν  από  την  εγκατάσταση  των  νέων  φυτειών 
• Εκρίζωση  παλαιών  δέντρων  και  κάψιµο  του  υπέργειου  τµήµατός  

τους  µαζί  µε  το  ριζικό  τους  σύστηµα. Η  αφαίρεση  των  ριζών  καλό  
είναι  να  γίνεται  χειµώνα  που  το  έδαφος  είναι  ελαφρό. 

• Να  λαµβάνονται  µέτρα  για  την  καλή  αποστράγγιση  του  εδάφους. 
• Καλλιέργεια  του  αγρού  για  1-2  χρόνια  µε  σιτηρά  πριν  την  

εγκατάσταση  των  δενδρυλλίων  αποτελεί  ένα  µέτρο  για  την  
αποφυγή  της  ασθένειας. 

• Χρησιµοποίηση  υγιούς  πολλαπλασιαστικού  υλικού. 
• Χρησιµοποίηση  ανθεκτικών  υποκειµένων. 
• Ξερίζωση  και  κάψιµο  προσβεβληµένων  δέντρων. 
• Το  τµήµα  του  χωραφιού  µε  τα  ασθενή  δέντρα  αποµονώνεται  από  

το  υπόλοιπο  ανοίγοντας  αν  είναι  δυνατό  περιµετρική  τάφρο  βάθους  
60 εκ. και  πλάτους  30 εκ.  

• Πριν  από  την  φύτευση  νέων  δενδρυλλίων  σε  έκταση  που  
προέρχεται  από  εκχέρσωση  να  αποµακρυνθούν  όλοι  οι  θάµνοι  και  
τα  δέντρα  που  υπάρχουν  σε  όλο  τους  το  ριζικό  σύστηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Εικόνα 18.  Προσβολή µηλιάς από  σηψιρριζία. 
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ΣΗΨΗ  ΛΑΙΜΟΥ 
 
 Η  ασθένεια  προσβάλλει  µεγάλο  φάσµα  καλλιεργούµενων  δένδρων  
και  προκαλεί  σοβαρή  ζηµιά  τόσο  στα  δέντρα  όσο  και  στους  καρπούς. 
 
Συµπτώµατα 

 
Εµφάνιση  κηλίδας  µεταχρωµατισµένης  στην  περιοχή  του  λαιµού, 

του  κορµού  και  του  βραχίονα. Κάτω  από  το  φλοιό  παρατηρείται  
καστανός  µεταχρωµατισµός  του  καµβίου. Η  κηλίδα  µπορεί  να  εξελιχθεί  
σε  έλκος  που  µπορεί  να  περιβάλλει  ολόκληρο  το  κορµό  ενώ  ολόκληρο  
το  υπέργειο  µέρος  µπορεί  να  οδηγηθεί  σε  µαρασµό. Ευπαθη σε αποπληξία  
είναι  τα  νεαρά  δενδρύλλια, ενώ  µπορεί  να  συναντήσουµε  ηµιπληγία  σαν  
αποτέλεσµα  βραδύτερου  ρυθµού  ανάπτυξης  και  το  έλκος  περιορίζεται  τον  
πρώτο  χρόνο  προσβολής  στη  µία  πλευρά  του  κορµού. 

Οι  οφθαλµοί  δίνουν  την  Άνοιξη  περιορισµένη  και  καχεκτική  
βλάστηση  ή  µπορεί  να  είναι  νεκρωµένοι. Στα  φύλλα  εµφανίζεται  ερυθρός  
χρωµατισµός  ενώ  οι  καρποί  σαπίζουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Εικόνα 19. Προσβολή δέντρου µηλιάς από σήψη λαιµού.
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Παθογόνο  αίτιο – Συνθήκες  ανάπτυξης  της  ασθένειας 
 

Tην  ασθένεια  προκαλούν  ορισµένοι  µύκητες  του   γένους  
Phytophthora. 

Η  µόλυνση  γίνεται  από  το  έδαφος  και  η  είσοδος    του  παθογόνου  
ευνοείται  από  πληγές  που  δηµιουργούνται  στο  δέντρο  από  διάφορα  αίτια 
(παγετός, έντοµα, τοµές  κατά  τη  διάρκεια  του  κλαδέµατος). Η  µόλυνση  
των  καρπών  γίνεται  µέσω  του  νερού  όπου  µεταφέρεται  το  παθογόνο  ή  
από  την  άµεση  επαφή  τους  µε  το  έδαφος. 

Έτσι  λοιπόν  το  νερoύ, αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  
ανάπτυξη  του  µύκητα  που  µπορεί  να  επιβιώσει  και  ως  σαπρόφυτο  στο  
έδαφος  µέχρι  να  επιτρέψουν  τις  κατάλληλες  θερµοκρασίες  τη 
µολυσµατική  τους  ικανότητα. Συνθήκες  που  ευνοούν  την  ανάπτυξη  της  
ασθένειας  είναι  τα  κακώς  στραγγισµένα  εδάφη  καθώς  επίσης  και  οι  
χαµηλές  θερµοκρασίες  είναι  ευνοϊκές  για  την  εγκατάσταση  του  
παθογόνου  εξαιτίας  της  δηµιουργίας  πληγών  και  τη  µείωση  της  αντοχής  
των  δέντρων. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 
• Εγκατάσταση  πολλαπλασιαστικού  υλικού  απαλλαγµένο   από  ασθένειες. 
• Κακώς  στραγγιζόµενα  εδάφη  θα  πρέπει  να  αποφεύγονται  από  την  

εγκατάσταση  των  δέντρων. 
• Το  σηµείο  του  εµβολιασµού  στα  δενδρύλλια  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  

πάνω  από  την  επιφάνεια  του  εδάφους  έτσι ώστε  να  αποτρέπεται  η  
είσοδος  του  µολύσµατος. 

• Αποφυγή  επαφής  του   κορµού  του  δέντρου  µε  το  νερό  του  
ποτίσµατος  και  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  εκτέλεση  των  διάφορων  
καλλιεργητικών  εργασιών  ώστε  να  µην  προκαλούνται  πληγές  που  
διευκολύνουν  την  είσοδο  και  εγκατάσταση  του  µύκητα. 

• Καταστροφή  της  αυτοφυούς  βλάστησης  γύρω  από  τη  βάση  του  
κορµού  για  διατήρηση  του  εδάφους  περισσότερο  ξηρού. 
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• Αφαίρεση  και  καταστροφή  µε  φωτιά  των  προσβεβληµένων  κλαδιών  
και  δέντρων  για  να  εµποδίσουµε  την  εξάπλωση  της  ασθένειας  και  σε  
άλλα  δέντρα. 

• Επάλειψη  των  κλάδων  µε  βορδιγάλειο  πολτό. 
 
 
ΕΞΕΛΚΩΣΗ  ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 
 
 Σοβαρή  ασθένεια  των  µηλοειδών  προκαλεί  έλκη  σε  βλαστούς  και  
κλάδους  και  αυτό  έχει  ως  συνέπεια  την  προοδευτική  ξήρανσή  τους. Η  
ασθένεια  αυτή  µπορεί  να  προκαλέσει  προσυλλεκτική  ή  µετασυλλεκτική  
σήψη  καρπών  και  σπανιότερα  κηλίδωση  φύλλων. 
 
Συµπτώµατα 
 
 ∆ύο  παθογόνα  δηµιουργούν  έλκη. 

 Ο µύκητας Nectria galligena, που προκαλεί κοινό  έλκος γύρω  από  
οφθαλµούς, πληγές και βάσεις  λεπτών  κλαδίσκων. Χαρακτηριστικό  
του έλκους αυτού είναι  ο υπερυψωµένος επουλωτικός  ιστός  που  
δηµιουργείται  γύρω  του. 
 Ο µύκητας Sphaeropsis  malorum. Στο  σηµείο  προσβολής  
εµφανίζονται  ελλειπτικές  κηλίδες. Αργότερα  η  επιφάνεια  
νεκρώνεται, βυθίζεται  και  διαχωρίζεται  από  τον  υγιή  φλοιό. 

 
Παθογόνο  αίτιο – Συνθήκες  ανάπτυξης της  ασθένειας. 
 
 Η  ατελής  µορφή  του  Nectria galligena είναι  ο  Cylidrosporium mali. 
Οι  ατελείς  καρποφορίες  του  µύκητα  και  µεγάλος  αριθµός  κονιδίων  
σχηµατίζονται  πάνω  σε  έλκη  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  βλαστικής  
περιόδου. Οι  τέλειες  καρποφορίες  του  µύκητα  σχηµατίζονται  το  
φθινόπωρο. Τα  ασκοσπόρια  είναι  υαλώδη  υποκίτρινα  δικύτταρα, µε  τον  
αέρα  ή  µε  υγρό  καιρό  εξέρχονται  από  την  οστιόλη  σαν  παχύρρευστο  
έκκριµα  και  διασπείρονται  µε  τη  βροχή  ή  µεταφέρονται  µε  έντοµα. 
 Η τέλεια  µορφή  του  Sphaeropsis  malorum  είναι  ο  Botyosphaeria  
obtusa. Η  ατελή  µορφή  του  µύκητα  συναντάται  πάνω  σε  έλκη  και  
παράγει  πυκνίδια  και  µεγάλο  αριθµό  κονιδίων. Τα  σπόρια  των  µυκήτων  
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είναι  υπεύθυνα  για  τη  µόλυνση  των  ιστών  και  βρίσκονται  για  όλη  την  
διάρκεια  του  χρόνου  πάνω  σε  έλκη. Η  ασθένεια  ευνοείται  από  την  
ύπαρξη  υγρασίας  και  την  ύπαρξη  πληγών  στο  δέντρο  από  διάφορες  
αιτίες. Το  φθινόπωρο  και  η  Άνοιξη  είναι  επικίνδυνες  περίοδοι  για  τις  
µολύνσεις  αφού  η  υγρασία  της  ατµόσφαιρας  βρίσκεται  σε  υψηλά  
επίπεδα. 
 Η  ασθένεια  είναι  σοβαρότερη  σε  δέντρα  µεγάλης  ηλικίας  και  
εξασθενηµένα. Μερικές  ποικιλίες  που  είναι  ιδιαίτερα  ευπαθεις  στην  
ασθένεια  είναι η Cox’s orange pippin, η Crispin Jonnes, η Spartan, η Orieve 
κ.ά. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Καλλιεργητικά  µέτρα 
 
• Κατά  τη  διάρκεια  του  ξηρού  καιρού  θα  πρέπει  να  αφαιρούνται  και  

να  καταστρέφονται  µε  φωτιά  οι  έντονα  προσβεβληµένοι  µικροί  
βλαστοί, ή  να  αφαιρούνται  οι  προσβεβληµένοι  ιστοί  και  να  
καλύπτεται  το  σηµείο  των  πληγών  µε  απολυµαντικές  αλοιφές. 

• Να  γίνονται  οι  κατάλληλες  περιποιήσεις  έτσι ώστε  να  διατηρούνται  
τα  δέντρα  σε  καλή  κατάσταση. Τέτοιες  ενέργειες  αποτελούν  η  
ισορροπηµένη  λίπανση, ο  περιορισµός  της  υγρασίας  στα  δενδροκοµεία, 
κατάλληλο  κλάδεµα  κ.α. 

 
Χηµική  καταπολέµηση 
 
1ος  ψεκασµός: φθινόπωρο  λίγο  πριν από  την  πτώση  των  φύλλων  µε  
βορδιγάλειο  πολτό  2%  ή  µε  αυξηµένη  δόση  ενός  βενζιµιδαζολικού  
µυκητοκτόνου. Τα  ίδια  σκευάσµατα  χρησιµοποιούνται  στο  δεύτερο  και  
στο  τρίτο  ψεκασµό. 
2ος  ψεκασµός: Όταν  έχουν  πέσει  τα  50%  των  φύλλων. 
3ος  ψεκασµός: Την  Άνοιξη  µε  την  έναρξη  εκπτύσεως  των  οφθαλµών. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ  ΠΗΛΙΟΥ 
 
 Ο  Αγροτικός  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς  Πηλίου  είναι  σήµερα  ο  
µοχλός  ανάπτυξης  της  Ζαγοράς  και  µία  από  τις  πιο  δυναµικές  
πρωτοβάθµιες  συνεταιριστικές  οργανώσεις  της  χώρας. Το έτος 1982 
κηρύχθηκε  αγροτοβιοµηχανικός  συνεταιρισµός  «πιλότος»  από  το  
Υπουργείο  Γεωργίας. Η  ιστορία  του  όµως  δεν  είναι  πρόσφατη. Ιδρύθηκε  
το  1916  και  είναι  ένας  από  τους  πρώτους  συνεταιρισµούς  στην  Ελλάδα, 
δεδοµένου  ότι  ο  πρώτος  νόµος  για  τους  συνεταιρισµούς  ψηφίστηκε  το  
1915. 
 Είναι  πρωτοβάθµια  συνεταιριστική  οργάνωση, νοµικό  πρόσωπο  
ιδιωτικού  δικαίου  και  έχει  την  έδρα  του  στο  ∆ήµο  Ζαγοράς, µέρος  δε  
αυτών  στα  γεωγραφικά  όρια  των  δύο  παρακείµενων  κοινοτήτων  
Μακρυράχης  και  Πουρίου  µε  στόχο  την  περαιτέρω  γεωγραφική  εξάπλωση  
και  διεύρυνσή  τους. 
 Στη  διάρκεια  της  µακρόχρονης  πορείας  του  παρουσίασε  πολλές  
µεταπτώσεις  ακµής  και  παρακµής  µε  αιτία  τις  ειδικότερες  συνθήκες  στο  
χώρο  της  Ζαγοράς  αλλά  και  τις  γενικότερες  συνθήκες  της  χώρας, όπως  
πόλεµοι, εµφύλιοι  κ.λπ. 
 Η  τελευταία  του  φάση  συνδέεται  µε  την  εξάπλωση  της  
καλλιέργειας  του  µήλου  Starking  Delicious  το  οποίο  εισήχθη  στην  
περιοχή  στα  µέσα  της  δεκαετίας  του  1960  από  τον  Ζαγοριανό  
Σαµσαρέλο  Γεώργιο  (το  έφερε  από  την  Καλιφόρνια  των  ΗΠΑ)  και  είναι  
σταθερά  ανοδική. Σ’  αυτό  συντέλεσαν  οι  ιδανικές  για  την  καλλιέργεια  
του  µήλου  εδαφοκλιµατικές  συνθήκες  της  περιοχής  καθώς  και  ένταξη  της  
Ελλάδος  στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 Πριν  από  το  1960  οι  ποικιλίες  µήλων  που  υπήρχαν  στην  περιοχή  
ήταν  οι  τοπικές  φιρίκι, σκιούπια, καθώς  και  η  ποικιλία  Renetta. Το  
κυριότερο  προϊόν  του  ΑΣΖΠ  είναι  τα  µήλα  Starking  Delicious, το οποιο  
έχει  χαρακτηρισθεί  σύµφωνα  µε  τις  εθνικές  και  κοινοτικές  (κανονισµός  
ΕΟΚ 2081/92)  προδιαγραφές  ως  προϊόν  ονοµασίας  προέλευσης  (Π.Ο.Π.) 
µε  την  επωνυµία  «Μήλα  Ζαγοράς  Πηλίου» και  το  εµπορικό  σήµα  
«ΖΑΓΟΡΙΝ». Η  παραπάνω  απόφαση  αφορά  τα  µήλα  που  παράγονται  στη  
περιοχή  της  κοινότητας  Ζαγοράς  και  των  όµορων  µε  αυτή  κοινοτήτων  
Πουρίου  και  Μακρυράχης. Ο  ΑΣΖΠ  είναι  επίσηµο  µέλος  του  ευρωπαϊκού  
οργανισµού  προώθησης  του  µήλου  στην  ευρώπη  «EUROFRU»  από  το  
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1995. Από  το  1994  λαµβάνει  µέρος  στην  έκθεση  «AGROTICA»  µε  δικό  
του  περίπτερο (Εικόνα 15). Πραγµατοποιεί  πρόγραµµα  ολοκληρωµένης  
παραγωγής  µήλων  σε  έκταση  150 στρεµµάτων.  
            Σκοπός  του  ΑΣΖΠ  είναι  η  συγκέντρωση, διαλογή, τυποποίηση, 
συσκευασία  και  πώληση  του  συνόλου  της  παραγωγής  των  δύο  βασικών  
προϊόντων  της  περιοχής. Η  αναγνώρισή  του  σαν  ΟΠ  του  καν. 1035/72  
έγινε  το  1986  µε  την  υπ’ αριθµ. 34/20-10-86  Απόφαση  της  Πρωτοβάθµιας  
Επιτροπής  αναγνώρισης  οµάδων  παραγωγών  της  ∆ιεύθυνσης  Γεωργίας  
Μαγνησίας  και  µε  αύξοντα  αριθµό  Μητρώου  3. 
 Ο  Αγροτικός  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς  διοικείται  από  επταµελές  
διοικητικό  συµβούλιο  σύµφωνα  µε  το  νόµο  περί  Αγροτικών  
Συνεταιριστικών  Οργανώσεων  και  τη  διάταξη  που  προβλέπει  το  
καταστατικό  του. Την  εποπτεία  και  τον  έλεγχο  της  οργάνωσης  ασκεί  
τριµελές  εποπτικό  συµβούλιο. Τα  ανώτερα  όργανα  ελέγχονται  ανά  τριετία. 
 Ο  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς  έχει  αναγνωριστεί  επίσηµα  από  το  
κράτος  και  λειτουργεί  και  ως  οµάδα  παραγωγών  µήλων. Στο  Πήλιο  
υπάρχουν  συνολικά  5  οµάδες  παραγωγών  αναγνωρισµένες  από  το  κράτος  
και  οι  οποίες  είναι: 
α) Ο  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς. 
β) Η  οµάδα  παραγωγών  Πουρίου. 
γ) Η  οµάδα  παραγωγών  Ανηλίου. 
δ) Η  οµάδα  παραγωγών  ∆ράκειας. 
ε) Η  Ένωση  Πηλίου. 
          Σηµαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της  γεωργίας  της  περιοχής  έχει  και  
η  Εταιρία  Ανάπτυξης  Πηλίου  Α.Ε.,  που  ασχολείται  κυρίως  µε  τα  
προγράµµατα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  LEADER. 
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Εικόνα 20. Περίπτερο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς στην  έκθεση 

της AGROTICA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 21.  Εµπορικό  σήµα  των  µήλων  του  Συνεταιρισµού. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ 
 
 Ο  Αγροτικός  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς  διαθέτει  συνολική  οικοπεδική  
έκταση  71.032,72 τ.µ. µε  καλυπτόµενη  επιφάνεια  10.515  τ.µ.  σε  δύο  
επίπεδα  υπόγειο  και  ισόγειο. 
 Υπάρχουν  54  ψυκτικοί  θάλαµοι  συνολικού  όγκου  52.000  κµ  ή  
χωρητικότητας  10.000.000  kgr  προϊόντος. Από  αυτούς  οι  8  θάλαµοι  
χωρητικότητας  περίπου  2.000.000 kgr  λειτουργούν  ως  ελεγχόµενης  
ατµόσφαιρας  (U10)  από  το  1996. 

- Ράµπες  παραλαβής  προϊόντων  
- Αίθουσα  διαλογής  και  συσκευασίας 
- Χώρος  αποθήκευσης  υλικών  και  µέσων  συσκευασίας   
- Χώροι  µηχανοστασίων  (3 µηχανοστάσια) 
- Αποθήκες  φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων  και  γεωργικών  µηχανηµάτων 
- Γραφεία  διοίκησης 
- Super Market (2), ένα  στη  Ζαγορά  και  ένα  στο  Χορευτό 
- Τουριστικές  εγκαταστάσεις, εστιατόριο, καφετέρια 

 
Μηχανολογικός  εξοπλισµός 
 

- ∆ιαλογητήριο  ικανότητας  διαλογής  13  τόνων / ώρα µε  6  γραµµές  
διαλογής 

- Μηχάνηµα  συσκευασίας  προϊόντων  σε  δισκάκια, τσερκοµηχανές  3  
καρφωτικά  αέρος, παλλετοδέτη, µηχάνηµα  κατασκευής χαρτοτελάρων, 
σκούπα ηλεκτροκίνητη, 2 γεφυροπλάστιγγες, 4 ηλεκτρονικές  ζυγαριές 

 
∆ιάφορα 
 

- 4  φορτηγά  αυτοκίνητα  για  τη  διακίνηση  των  προϊόντων  του  στην  
εσωτερική  αγορά 

- 13  ανυψωτικά  clark  εκ  των  οποίων  5  πετρελαιοκίνητα  και  8  
ηλεκτροκίνητα 

- µέσα  συσκευασίας  των  προϊόντων  του. 
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Εικόνα 22. Μέσο συσκευασίας των µήλων του Αγροτικού Συνεταιρισµού 

Ζαγοράς.  
 

Υπηρεσιακή  διάρθρωση – απασχολούµενο  προσωπικό 
 
Οι  υπηρεσίες  του  ΑΣΖ  έχουν  ως  εξής: 
α. Γραφείο  διεύθυνσης 
β. Υπηρεσία  διοικητικού 
γ. Υπηρεσία  λογιστικού και  διαχείρισης  
δ. Υπηρεσία  γεωτεχνική – γεωργικής ανάπτυξης 
ε. Υπηρεσία  παραγωγής  διακίνησης προϊόντων 
στ. Υπηρεσία  εµπορίας και προµηθειών 
 
 Στις  παραπάνω  υπηρεσίες  απασχολούνται  33  άτοµα  ως  µόνιµο  
προσωπικό, 4 άτοµα  ως  ηµεροµίσθιο, 40-70  άτοµα  εποχιακό  προσωπικό. 
Από  τους  µόνιµους  υπαλλήλους  οι  8  είναι  ανώτατης  εκπαίδευσης, 16  
µέσης  και  9  βασικής  εκπαίδευσης. 
 Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς  διατηρεί  µηχανογραφηµένο  
λογιστήριο από  το  1989  και  µηχανογραφηµένη  αποθήκη  στην  υπηρεσία  
παραγωγής  διακίνησης  προϊόντων  καθώς  και  σε  άλλα  τµήµατα  
διαχειρίσεως  που  διαθέτει. 
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ΣΤΟΧΟΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  ΖΑΓΟΡΑΣ 
 

 Προγραµµατισµός  της  παραγωγής  και  προσαρµογή  της  στη  
ζήτηση. 

 
 ∆ιεύρυνση  των  προϊόντων  που  εµπορεύεται, αποδοχή  στην  κοινή  
εµπορία  και  των  υπόλοιπων  προϊόντων  της  περιοχής. Εξεύρεση  
εναλλακτικών  λύσεων  για  τις  ποσότητες  ειδικότερα  των  προϊόντων  
που  πηγαίνουν  για  απόσυρση. Επέκταση  και  βελτίωση  του  δικτύου  
πώλησης  που  διαθέτει. Ποιοτική  βελτίωση  της  παραγωγής  της. 

 
 Βελτίωση  των  συνθηκών  παραλαβής, αποθήκευσης – συντήρησης  
και  εµπορευµατοποίησης  της  παραγωγής  των  µελών  της. Ήδη  
όπως  αναφέραµε  συγκεντρώνει  και  διαθέτει  στην  αγορά  το  
σύνολο  της  παραγωγής  αυτών. 

 
 Μείωση  του  κόστους  παραγωγής  µε  επέµβαση  σε  όλα  τα  στάδια  
του  πρωτογενή  τοµέα  µε  τη  χρήση  ορθολογιστικών  µεθόδων  
καλλιέργειας. 

 
 Η  άσκηση  αγροτικής  πίστης. 

 
 Πρακτόρευση  τεχνικής  βοήθειας  στα  µέλη. 

 
 Εκτέλεση  εγγειοβελτιωτικών  έργων  και  έργων  αγροτικής  οδοποιίας  

µε  την  οικονοµική  βοήθεια  του  κράτους. 
 

 Παροχή  συνεταιριστικής  εκπαίδευσης. 
 

 Ανάπτυξη  αγροτουρισµού, οικοτουρισµού, κοινωνικού τουρισµού  και  
αγροτουριστικών εργασιών. 

 
 Ίδρυση  και  λειτουργία  νέων µονάδων για  τη  συσκευασία, 
επεξεργασία, µεταποίηση και  γενικά  αξιοποίηση  της  αγροτικής  
παραγωγής. 
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Εικόνα 23.  Τραπέζι  ποιοτικής  διαλογής. 
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Εµπορική  ∆ραστηριότητα  του  Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς. 
 
 Ο  Αγροτικός  Συνεταιρισµός  Ζαγοράς µε  καταστατική  του  δέσµευση  
συγκεντρώνει, διαλογίζει, συσκευάζει  και  τυποποιεί  το  σύνολο  των  
προϊόντων  των  µελών  του  που  είναι  σε  κοινή  εµπορία  δηλαδή  µήλα, 
αχλάδια  και  τα  διαθέτει  στην  εσωτερική  και  εξωτερική  αγορά. 
 Για  τη διάθεση  των  προϊόντων  του  διατηρεί  δύο  καταστήµατα, ένα  
στην  Κεντρική  αγορά  Αθηνών  και  δύο  στην  κεντρική  αγορά  
Θεσσαλονίκης. Επίσης  διαθέτει  δίκτυο  συνεργατών  σε  όλη  την  Ελλάδα  
αλλά  και  σε  πολλές  χώρες  του  εξωτερικού  (όπου  και  γίνονται  εξαγωγές  
φρούτων)  όπως  Ισραήλ, Ολλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία  
κ.λπ.).  
 Η  πολιτική  και  οι  τιµές  πώλησης  καθορίζονται  κάθε  έτος  και  ανά  
τακτά  χρονικά  διαστήµατα  µέσα  στην  εµπορική  περίοδο  από  το  ∆.Σ.  του  
Συνεταιρισµού. 
 
 

 
Εικόνα 24. Φορτηγό του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς για τη διάθεση 

µήλων στην αγορά.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Η  µηλιά  είναι  ένα  καλλιεργούµενο  είδος  που  παρουσιάζει  
ενδιαφέρον  για  το  νοµό  Μαγνησίας. Ο  καλλιεργητής  µήλου  έρχεται  
αντιµέτωπος  µε  διάφορα  προβλήµατα  που  απειλούν  την  παραγωγή  όπως  
είναι  οι  δυσµενείς  καιρικές  συνθήκες  ιδιαίτερα  στον  ορεινό  όγκο  του  
Πηλίου  καθώς  επίσης  και  το  αυξηµένο  κόστος  λόγω  µορφολογικής  και  
γεωγραφικής  θέσης  ενώ  ο  πολυτεµαχισµός  της  καλλιεργήσιµης  γης  
ευθύνεται  για  τη  µικρή  ιδιοκτησία  που  έχει  ο  παραγωγός. 
 Η  αγροτική  οδοποιία  αποτελείται  από  300 km  αγροτικούς  δρόµους, 
οι  οποίοι  έχουν  κατασκευασθεί  µε  έξοδα  των  παραγωγών  χωρίς  τεχνική  
και  οικονοµική  υποστήριξη  της  πολιτείας. Παράλληλα  οι  παραγωγοί  
κατέβαλαν  φόρους  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση  για  τους  αγροτικούς  
δρόµους  χωρίς  αυτοί  να  συντηρούνται  µε συνέπεια  την  δυσανασχέτηση  
των  παραγωγών. 
 Οι  µυκητολογικές  ασθένειες  αντιµετωπίζονται  µε  χηµικά  και  
καλλιεργητικά  µέσα  όπως  και  οι  εντοµολογικές  προσβολές. Η  προοπτικές  
ανάπτυξης  και  εκσυγχρονισµού  της  µηλοκαλλιέργειας  στο  νοµό  
Μαγνησίας  είναι  αρκετά  ενθαρρυντικές, µε  την  προϋπόθεση  ότι  θα  γίνουν  
κάποιες  διορθωτικές  κινήσεις  για  την  αναβάθµιση  της  καλλιέργειας. 
 Τα  µήλα  Ζαγοράς  και  ιδιαίτερα  η  ποικιλία  Starking  Delicious 
αποτελούν  µια  πραγµατικά  δυναµική  παρουσία  στο  χώρο  της  παραγωγής  
και  εµπορίας  µήλου  σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα. Το  χρώµα, το µεγάλο 
µέγεθος, το ιδιαίτερο άρωµα, η γεύση και  η σκληρότητα  δεν  αφήνουν  
περιθώρια  για  το  ότι  και  στο  µέλλον  η  παρουσία  τους  στο  χώρο  θα  
είναι  εξίσου  κυριαρχική. Με  δεδοµένο  το  γεγονός  ότι  κάθε  χρόνο  όλο  
και  περισσότεροι  παραγωγοί  γίνονται  µέλη  του  Συνεταιρισµού  µε  τον  
Συνεταιρισµό  να  επενδύει  συνεχώς  σε  νέες  αγορές  και  να  
εκσυγχρονίζεται  και  το  γεγονός  ότι  κάθε χρόνο  παρουσιάζονται  κέρδη  δεν  
αφήνουν  κανένα  περιθώριο  αµφιβολίας  ότι  ο  Συνεταιρισµός και  στο  
µέλλον  θα  συνεχίσει  την  κυριαρχική  του  πορεία  στο  χώρο  της  εµπορίας  
και  της  διάθεσης  του  µήλου  στην Ελληνική  και  διεθνή  αγορά. 
 Η  διαρκής  ενηµέρωση  που  γίνεται  στους παραγωγούς  από  τον  ίδιο  
το  Συνεταιρισµό  αλλά  και  από  φορείς  του  κράτους, τους  κάνει  αληθινούς  
γνώστες  του  αντικειµένου  τους  που  είναι  η  παραγωγή  άριστης  ποιότητας  
µήλων  και  ειδικότερα  µήλων  ποικιλίας  Starking  Delicious. Συνεχώς  
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δίνονται  νέες  κατευθύνσεις  στους  παραγωγούς  για  την  εφαρµογή  
βελτιωµένης  τεχνικής  κλαδέµατος, λίπανσης, άρδευσης, και  λοιπών  
καλλιεργητικών  εργασιών. Γίνεται  οργάνωση  και  πραγµατοποίηση  
σεµιναρίων  για  παραγωγούς  σε  θέµατα  νέων  καλλιεργητικών  πρακτικών, 
νέων  ποικιλιών  και  ολοκληρωµένης  παραγωγής  και  καταπολέµησης. 
Παράλληλα  γίνεται  παροχή  τεχνικής  στήριξης  των  παραγωγών  από  την  
γεωπόνο  του  Συνεταιρισµού. 
 Επίσης  κάθε  χρόνο  γίνεται  εγκατάσταση  δοκιµαστικού  αγρού  στη  
Ζαγορά  για  παραγωγή  συµπερασµάτων  πάνω  σε  νέες  εξελίξεις. Γίνεται  
επίσης  συνεχής  µελέτη  για  την  προώθηση  καλύτερων  ακόµη  ποικιλιών. 
Έτσι  στις  νέες  εγκαταστάσεις  µηλεώνων  προωθούνται  οι  ποικιλίες  Red 
Chief  και  Well spur  πάνω  σε  υποκείµενα  Mailog. Τέλος  έχει  δηµιουργηθεί  
στη  Ζαγορά  Σταθµός  Γεωργικών  προειδοποιήσεων  µε  σύγχρονο  
εξοπλισµό. Γίνονται  λοιπόν  αρκετές  προσπάθειες  για  τον  εκσυγχρονισµό  
της  µηλοκαλλιέργειας  στο  νοµό  Μαγνησίας  που  σε  συνδυασµό  µε  το  
µεράκι  των  παραγωγών  την  προσπάθεια  από  το  µέρος  του  Συνεταιρισµού  
και  τις  ευνοϊκές  κλιµατολογικές  συνθήκες  καθώς  και  την  προσπάθεια  
µείωσης  εντοµολογικών  και  µυκητολογικών  προσβολών  είναι  σίγουρο  ότι  
η  µηλοκαλλιέργεια  στο  νοµό  θα  εξελίσσεται  όλο  και  περισσότερο  στο  
µέλλον. 
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