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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                   Το παρόν δελτίο εκδίδεται µόνο ηλεκτρονικά !!

Νο 1/09-02-2016 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ   

 Η καλλιεργητική περίοδος ξεκινάει µε την εφαρµογή των κλαδεµάτων, τα οποία 
πρέπει να γίνονται µε ξηρό και ήπιο καιρό.  

 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ευνοείται η µετάδοση ασθενειών ξύλου 
όπως η ευτυπίωση και η ίσκα, που µερικές φορές παρουσιάζουν ορισµένα κοινά 
συµπτώµατα µε άλλες ασθενειες ή άλλοτε πάλι δε γίνονται αντιληπτές , παρά µόνο σε 
προχωρηµένο στάδιο (π.χ. ξήρανση βραχίονα).  

 Οι ασθένειες του ξύλου εκδηλώνουν επίσης συµπτώµατα στα φύλλα και στους 
νέους βλαστούς, την άνοιξη και το καλοκαίρι, οπότε γίνεται πιο εύκολη η διάγνωσή τους.  

 Οι καλλιεργητές πρέπει να σηµαδεύουν τα προσβεβληµένα πρέµνα από το 
καλοκαίρι, ώστε κατά την εφαρµογή των κλαδεµάτων να αποφεύγουν τις µολύνσεις. 

 Αρχικά γίνεται η απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων µε οινόπνευµα ή 
υδατικό διάλυµα χλωρίνης 10%. 

 Πρώτα κλαδεύονται τα υγιή πρέµνα. 

 Στο τέλος κλαδεύονται τα ύποπτα πρέµνα µέχρι να φανεί υγιές ξύλο. Εδώ η 
απολύµανση των εργαλείων πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Εάν δηλαδή κοπεί ή αφαιρεθεί 
βραχίονας µε καστανούς µεταχρωµατισµούς ή έλκη, πρέπει να γίνει αµέσως απολύµανση 
των εργαλείων. 

 Στις µεγάλες τοµές να γίνεται επάλειψη µε κατάλληλο προστατευτικό προϊόν ή να 
ακολουθεί, µετά το κλάδεµα, ψεκασµός µε ένα χαλκούχο σκεύασµα. 

 Τα προσβεβληµένα µέρη του ξύλου που έχουν κοπεί να καταστρέφονται µε καύση. 

Ευτυπίωση 

 Μυκητολογική ασθένεια ξύλου που προκαλεί νεκρώσεις βραχιόνων ή και 
ολόκληρων πρέµνων. Κατά το κλάδεµα παρατηρούνται καστανόµαυροι πλευρικοί 
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µεταχρωµατισµοί στις τοµές των βραχιόνων. Την άνοιξη πολλά µάτια δε βλαστάνουν ή 
δίνουν καχεκτικούς βλαστούς µε µικρά χλωρωτικά και παραµορφωµένα φύλλα, µικρά 
µεσογονάτια διαστήµατα και στη συνέχεια αραιόραγα σταφύλια και µειωµένη 
παραγωγή. 
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Ίσκα 

 Μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει το εγκάρδιο ξύλλο κυρίως σε πρέµνα 
µεγάλης ηλικίας. Κατά το κλάδεµα παρατηρούνται καστανοί µεταχρωµατισµοί στο 
κέντρο του ξύλου. Το προσβεβληµένο ξύλο είναι µαλακό, εύθρυπτο και σπογγώδες. Το 
καλοκαίρι εµφανίζεται περιφερειακή και µεσονεύρια χλώρωση στα φύλλα και εν 
συνεχεία ξήρανση. Σε έντονη προσβολή παρατηρείται ξήρανση των κληµατίδων, των 
βραχιόνων ή και ολόκληρων των πρέµνων. 
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✦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  

www.minagric.gr (Γεωργικές προειδοποιήσεις). !
σηµείωση :   
• Οι ασθένειες του ξύλου αντιµετωπίζονται καλύτερα εφαρµόζοντας τα παραπάνω προληπτικά 

µέτρα. 
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Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

κ.α.α.
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