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Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου ευνοείται θ μετάδοςθ αςκενειϊν ξφλου όπωσ θ ευτυπίωςθ και θ
ίςκα, που παρουςιάηουν οριςμζνα κοινά ςυμπτϊματα με άλλεσ αςκζνειεσ ι άλλοτε πάλι δε γίνονται
αντιλθπτζσ, παρά μόνο ςε προχωρθμζνο ςτάδιο (π.χ. ξιρανςθ βραχίονα).
Οι αςκζνειεσ του ξφλου εκδθλϊνουν επίςθσ ςυμπτϊματα ςτα φφλλα και ςτουσ νζουσ βλαςτοφσ, τθν
άνοιξθ και το καλοκαίρι, οπότε γίνεται πιο εφκολθ θ διάγνωςι τουσ.
Οι καλλιεργθτζσ πρζπει να ςθμαδεφουν τα προςβεβλθμζνα πρζμνα από το καλοκαίρι, ϊςτε κατά τθν
εφαρμογι των κλαδεμάτων να αποφεφγουν τισ μολφνςεισ.
Σα κλαδζματα είναι προτιμότερο να γίνονται προσ το τζλοσ του Φλεβάρθ με ξθρό καιρό.
Αρχικά γίνεται θ απολφμανςθ των κλαδευτικϊν εργαλείων με οινόπνευμα ι υδατικό διάλυμα
χλωρίνθσ 10%.
Πρϊτα κλαδεφονται τα υγιι πρζμνα.
το τζλοσ κλαδεφονται τα φποπτα πρζμνα μζχρι να φανεί υγιζσ ξφλο. Εδϊ θ απολφμανςθ των
εργαλείων πρζπει να γίνεται πιο ςυχνά. Εάν δθλαδι κοπεί ι αφαιρεκεί βραχίονασ με καςτανοφσ
μεταχρωματιςμοφσ ι ζλκθ, πρζπει να γίνει αμζςωσ απολφμανςθ των εργαλείων.
τισ μεγάλεσ τομζσ να γίνεται επάλειψθ με κατάλλθλο προςτατευτικό προϊόν ι να ακολουκεί, μετά το
κλάδεμα, ψεκαςμόσ με ζνα εγκεκριμζνο ςκεφαςμα.
Σα προςβεβλθμζνα μζρθ του ξφλου που ζχουν κοπεί να καταςτρζφονται με καφςθ.

Ευτυπίωςη
Μυκθτολογικι αςκζνεια ξφλου που προκαλεί νεκρϊςεισ βραχιόνων ι και ολόκλθρων πρζμνων. Κατά
το κλάδεμα παρατθροφνται καςτανόμαυροι πλευρικοί μεταχρωματιςμοί ςτισ τομζσ των βραχιόνων. Σθν
άνοιξθ πολλά μάτια δε βλαςτάνουν ι δίνουν καχεκτικοφσ βλαςτοφσ με μικρά χλωρωτικά και
παραμορφωμζνα φφλλα, μικρά μεςογονάτια διαςτιματα και ςτθ ςυνζχεια αραιόραγα ςταφφλια και
μειωμζνθ παραγωγι.

Κςκα
Μυκθτολογικι αςκζνεια που προςβάλλει το εγκάρδιο ξφλο κυρίωσ ςε πρζμνα μεγάλθσ θλικίασ. Κατά
το κλάδεμα παρατθροφνται καςτανοί μεταχρωματιςμοί ςτο κζντρο του ξφλου. Σο προςβεβλθμζνο ξφλο
είναι μαλακό, εφκρυπτο και ςπογγϊδεσ. Σο καλοκαίρι εμφανίηεται περιφερειακι και μεςονεφρια
χλϊρωςθ ςτα φφλλα και εν ςυνεχεία ξιρανςθ. ε ζντονθ προςβολι παρατθρείται ξιρανςθ των
κλθματίδων, των βραχιόνων ι και ολόκλθρων των πρζμνων.

ςημείωςη :
Οι αςκζνειεσ του ξφλου αντιμετωπίηονται καλφτερα εφαρμόηοντασ τα παραπάνω προλθπτικά μζτρα.
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