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ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΑΜΠΔΛΗ 

 
 

Α. ΑΘΔΝΔΗΔ ΞΤΛΟΤ. 
 Οη κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ην μύιν ηνπ ακπειηνύ (Δπηππίωζε, Ίζθα, Αζζέλεηα 

Petri, Μειαλή Νέθξωζε Βξαρηόλωλ), απνηεινύλ έλα από ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

ακπεινθαιιηέξγεηαο, δηόηη δεκηώλνπλ ζνβαξά ηελ παξαγσγή θαη θαηαζηξέθνπλ ζηαδηαθά ην θπηηθό 

θεθάιαην. 

πρλά, νη αζζέλεηεο απηέο ζπλππάξρνπλ θαη δξνπλ ηαπηόρξνλα 

Πξνθαινύλ λέθξσζε ησλ αγγείσλ ηνπ μύινπ, κε απνηέιεζκα ηελ μήξαλζε θεθαιώλ, βξαρηόλσλ θαη 

πξέκλσλ (θνύξβνπια). 

 Οη παζνγόλνη απηνί κύθεηεο είλαη θαηά θύξην ιόγν παξάζηηα πιεγώλ θαη ε κεηάδνζή ηνπο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ρεηκεξηλό θιάδεκα, θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα κπθεηνθηόλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηώλ ησλ 

αζζελεηώλ, ζπληζηάηαη ε επηκειήο εθαξκνγή ησλ παξαθάησ πξνιεπηηθώλ πξαθηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξεκπνδηζηεί ε κεηάδνζή ηνπο. 

1. Σν θιάδεκα λα γίλεηαη όζν ην δπλαηό πην θαζπζηεξεκέλα (αξγά ην ρεηκώλα ή λσξίο ηελ άλνημε) θαη 

νπσζδήπνηε κε μεξό θαηξό, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κόιπλζεο ησλ ηνκώλ 

θιαδέκαηνο από κύθεηεο ηνπ μύινπ. Ο άλεκνο θαη ν βξνρεξόο θαηξόο επλνεί ηδηαίηεξα ηηο κνιύλζεηο 

(κεηαθνξά θαη βιάζηεζε κνιπζκάησλ). 

2. Σα πξέκλα (θνύξβνπια) κε εκθαλή ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο λα θιαδεύνληαη ηειεπηαία. Η αθαίξεζε 

ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε δηαδνρηθά θνςίκαηα, κέρξη ε ηειηθή ηνκή λα 

εκθαληζηεί θπζηνινγηθή, ρσξίο θαζηαλνύο κεηαρξσκαηηζκνύο θαη άιιεο αιινηώζεηο. Ξεξά πξέκλα 

λα εθξηδώλνληαη άκεζα θαη λα θαίγνληαη. 

3. Να απνθεύγνληαη νη κεγάιεο ηνκέο θιαδέκαηνο, δηόηη απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο κόιπλζεο ησλ 

πξέκλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη αλαπόθεπθηεο, ηόηε λα γίλνληαη αξγά ην ρεηκώλα ή λσξίο 

ηελ άλνημε θαη λα θαιύπηνληαη απαξαίηεηα κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ζθεύαζκα. 

4. Σα πξνζβεβιεκέλα θπηηθά κέξε (θεθαιέο, βξαρίνλεο,) λα απνκαθξύλνληαη άκεζα από ηνλ 

ακπειώλα θαη λα θαίγνληαη. 

5. Απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ θιαδέκαηνο κε εκβάπηηζε ζε θαζαξό νηλόπλεπκα ή ζε δηάιπκα 

ρισξίλεο 10%. 

6. Ακέζσο κεηά ην θιάδεκα θαη κέρξη ην θνύζθσκα ησλ καηηώλ, ζπληζηάηαη ςεθαζκόο ησλ πξέκλσλ 

κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ραιθνύρν ζθεύαζκα. 
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 Δηθ. (1—6). Σνκέο βξαρηόλσλ θαη θιεκαηίδσλ κε ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο από κύθεηεο ηνπ 

μύινπ (κεηαρξσκαηηζκνί θαη αιινηώζεηο). Η δηαπίζησζε ηέηνησλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θιαδέκαηνο, 

πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη άκεζα ηνπο ακπεινπξγνύο. 

 

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΘΔΧΡΔΊΣΑΗ Χ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΑΠΌ TA: 
 

1. ΦΟΜΟΦΖ─ΜΑΚΡΟΦΟΜΑ. Πξόθεηηαη γηα ζπγγελείο κύθεηεο, πνπ δηαρεηκάδνπλ ππό κνξθή 

ππθληδίσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιεκαηίδσλ. Απηέο πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη άκεζα θαη 

λα θαίγνληαη. Ο ραιθόο ζπκβάιεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππθληδίσλ. 

 

  
Δηθ. Υαξαθηεξηζηηθή πξνζβνιή θιεκαηίδσλ από θόκνςε─καθξόθσκα. 

 

 

2. ΧΗΓΗΟ. Ο κύθεηαο δηαρεηκάδεη κε ηε κνξθή κπθειίνπ ζηνπο νθζαικνύο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 

θιεκαηίδσλ, θαζώο θαη κε ηε κνξθή θιεηζηνζεθίσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιεκαηίδσλ θαη 

ησλ θύιισλ. Ο ραιθόο ζπκβάιεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θιεηζηνζεθίσλ. 

 

  
Δηθ. Υαξαθηεξηζηηθή πξνζβνιή θιεκαηίδσλ από σίδην. 

3. ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ ΝΔΚΡΧΖ (ΣΗΛΗΚ ΜΑΡΑΕΗ). Σν βαθηήξην είλαη παξάζηην πιεγώλ θαη έρεη 

ηε δπλαηόηεηα δηαζπζηεκαηηθήο κόιπλζεο κέζσ ησλ αγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Σν βαθηεξηαθό κόιπζκα πνπ 
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ειεπζεξώλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ειθώλ, κεηαθέξεηαη κε ηε βξνρή θαη ηνλ άλεκν θαη κνιύλεη κέζσ πιεγώλ 

θαη θπξίσο ησλ ηνκώλ ηνπ θιαδέκαηνο 

 

 

Β. ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟΗ 

ε ακπειώλεο κε ζεκαληηθή πξνζβνιή από ςεπδόθνθθνπο ην πξνεγνύκελν έηνο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκόζηεθε επέκβαζε κεηά ηνλ ηξύγν, ζπληζηάηαη έλαο ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν 

θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα εληνκνθηόλν. θνπόο ηεο επέκβαζεο είλαη ε ζαλάησζε κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ, δει. εθείλνπ πνπ δηαρεηκάδεη ζην ππέξγεην κέξνο ηνπ πξέκλνπ, θάησ από ηα 

ξπηηδώκαηα. πληζηάηαη λα ςεθάδνληαη κόλν ηα πξνζβεβιεκέλα πξέκλα, ηα νπνία ν ακπεινπξγόο πξέπεη 

λα έρεη επηζεκάλεη (πρ. κε ηαηλία δξόκνπ), ήδε από ηελ πξνεγνύκελε βιαζηηθή πεξίνδν. Ο επηιεθηηθόο 

ςεθαζκόο ζπζηήλεηαη γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη νηθνλνκηθόηεηαο, επεηδή: 1) ε 

πξνζβνιή από ςεπδόθνθθνπο ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ακπειώλα ππό κνξθή νκάδσλ πξνζβεβιεκέλσλ 

πξέκλσλ θαη 2) νη εγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη επξέσο θάζκαηνο, κε πςειή ηνμηθόηεηα γηα ηελ 

σθέιηκε παλίδα (αξπαθηηθά, παξαζηηνεηδή).Σν ςεθαζηηθό πγξό πξέπεη λα έρεη κεγάιε πίεζε θαη λα 

θαιύπηεη όια ηα κέξε ηνπ πξέκλνπ, κέρξη θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ. 
 

   
Δηθ. Γηαρεηκάδνληα ζειπθά άηνκα ςεπδόθνθθνπ θάησ από ξπηηδώκαηα ηνπ πξέκλνπ. 

 

 

 
ΠΡΟΟΥΖ: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα 

ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηε ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο 

θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο. 

 

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν 

www.minagric.gr.  

            Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α 

 

                 Γξ Γεκήηξηνο Λύθαο    

 

http://www.minagric.gr/

