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ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

ΙΣΚΑ - ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ - ΦΟΜΟΨΗ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ίσκα: κιτρίνισμα των φύλλων ανάμεσα από τα νεύρα και μάρανση έως ξήρανση 

της μιας πλευράς ή ολόκληρου του φυτού το καλοκαίρι. Ευτυπίωση: Πλήρης αστοχία στην έκπτυξη 

οφθαλμών την άνοιξη, καχεκτική βλάστηση της μιας πλευράς ή καθολική, έως και ξήρανση το 

καλοκαίρι. Φόμοψη: Μαύρες εσχαρώσεις στα πρώτα μεσογονάτια της κληματίδας την άνοιξη 

συνοδευόμενα με καθυστέρηση στην ανάπτυξη της κληματίδας και παραμορφώσεις των φύλλων. 

 

 

ΙΣΚΑ 

 
 

 
vin-vignoble.e-monsite.com/ 

 
 

http://ephytia.inra.fr/ 

Μεσονεύρια χλώρωση (φύλλα κίτρινα στις λεύκες 

ποικιλίες και κοκκινωπά στις ερυθρές). 
Έντονα συμπτώματα το καλοκαίρι σε λευκή ποικιλία. 



 

ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ ΦΟΜΟΨΗ 

 

 

www.omafra.gov.on.ca/ 

  

www7.inra.fr 

Καχεκτική ή καθόλου έκπτυξη οφθαλμών την άνοιξη. Καστανές έως μαύρες περιοχές ανάμεσα στα πρώτα 

μεσογονάτια την άνοιξη. 

 

Πρέμνα που παρουσίασαν κατά την προηγούμενη βλαστική περίοδο τα παραπάνω συμπτώματα  

επισημαίνονται  κατάλληλα από το καλοκαίρι, για να αντιμετωπιστούν με ειδικό τρόπο κατά το 

χειμερινό κλάδεμα.  

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ αυτήν την εποχή κατά το κλάδεμα:  

ΙΣΚΑ ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ ΦΟΜΟΨΗ 

 

Agrotypos.gr 
 

Infowine.gr 
 

Forestryimages.org 
Ξύλο εύθρυπτο και κιτρινισμένο Τομέας ξύλου σκληρός  και καστανός Βάσεις κληματίδων λευκές ξερές με 

μαύρα στίγματα 

 

Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαιρεθούν με το κλάδεμα κεφαλές, κληματίδες, 

βραχίονες που παρουσιάζουν ξηράνσεις, μη φυσιολογικό χρώμα, κακή ξυλοποίηση, σκασίματα 

κλπ. Τυχόν πρέμνα που έχουν επισημανθεί, από το περασμένο καλοκαίρι, να είναι μολυσμένα από 

ασθένειες του ξύλου, να αφήνονται να κλαδευτούν τελευταία. 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ: Σε όλους τους αμπελώνες και ιδιαίτερα σε αυτούς που παρουσιάζουν 

συμπτώματα  πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα. 



 Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από ασθένειες ξύλου, η εργασία του κλαδέματος να 

γίνεται με ξηρό καιρό. Καλύτερα το κλάδεμα να γίνει την εποχή της δακρύρροιας καθώς τότε 

είναι πιο δύσκολο να εισέλθουν από την τομή κλαδέματος τα παθογόνα. 

 Όπου δεν είναι εφικτό να αποφευχθούν οι μεγάλες τομές, να επικαλύπτεται η τομή με ένα 

προστατευτικό (πάστα) που πρέπει να εφαρμόζεται (με πινέλο) αμέσως μετά το κλάδεμα 

(εντός 24 ωρών). Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό το βιοτεχνολογικό 

σκεύασμα ανταγωνιστικών μυκήτων του γένους Trichoderma για την προστασία των 

τομών. Προσοχή στην παρασκευή του εναιωρήματος που γίνεται από την προηγούμενη 

ημέρα της εφαρμογής. 

 Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα χλωρίνης 10%.  

Η απολύμανση να γίνεται τακτικά, αν είναι δυνατόν πριν το πέρασμα στο επόμενο πρέμνο και 

οπωσδήποτε αν κατά τις τομές παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα ασθενειών ξύλου. 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Στα προσβεβλημένα πρέμνα μπορεί να γίνεται προσπάθεια ανασχηματισμού τους, 

με τομές (10 εκατοστά) κάτω από το προσβεβλημένο ξύλο, που θα γίνονται μετά από διαδοχικές 

απολυμάνσεις του πριονιού προσπαθώντας να αποκαλύψουμε το υγιές ξύλο. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει 

ανασχηματισμός το ασθενές πρέμνο να ξεριζώνεται. 

Τα προσβεβλημένα κούτσουρα, (ξύλο μεγαλύτερο των 2 ετών) κορμοί, βραχίονες και τα πρέμνα 

που εκριζώνονται πρέπει να καταστρέφονται με φωτιά από όλους τους αμπελουργούς. Το ξύλο 

ενός έτους, οι κληματίδες δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να καίγεται και μπορεί να ενσωματώνεται 

στο έδαφος μετά από θρυμματισμό του. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

του Τμήματος Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΚΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

 

Tο δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια 

τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι 

αμπελουργοί καλούνται  συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους 

παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.  

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/ 
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