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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

- βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 
- επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

- αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 
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ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ 

 

   
α) Σέινο άλζηζεο─θαξπόδεζε    β) ξάγεο ζε κέγεζνο ζθαγηνύ(3 ρηι.)  γ) ξάγεο ζε κέγεζνο κπηδειηνύ (7 ρηι.) 

 Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαη ηελ πεξηνρή, δηαπηζηώλνληαη ηα αλσηέξσ ηξία βιαζηηθά ζηάδηα 

 

 

 

Δ Τ Γ Δ Μ Ι Γ Α 

 

Από παξαηεξήζεηο ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ, δηαπηζηώζεθε αύμεζε ησλ ζπιιήςεσλ 

ησλ αθκαίσλ ζηνπο ακπειώλεο ησλ πεδηλώλ πεξηνρώλ, γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο 2
εο

 πηήζεο 

ηνπ εληόκνπ. Η αύμεζε απηή ζπλήζσο ζπκπίπηεη κε ηελ παξαηήξεζε ησλ πξώησλ σνηνθηώλ. Οη πξώηεο 

πξνζβνιέο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δηαπηζηώλνληαη πεξίπνπ 4─5 εκέξεο αξγόηεξα. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη παξαηεξείηαη θιηκάθσζε ησλ σνηνθηώλ θαη ησλ εθθνιάςεσλ ησλ πξνλπκθώλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο θιηκαθνύκελεο εκθάληζεο ησλ αθκαίσλ. 

Η δξαζηεξηόηεηα ησλ πξνλπκθώλ απηήο ηεο πξώηεο θαξπόβηαο γεληάο, είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ζα πξέπεη λα είλαη 



πξνιεπηηθή, δειαδή λα απνζθνπεί ζηε ζαλάησζε ησλ απγώλ, θαζώο θαη ησλ λεαξώλ πξνλπκθώλ, πξηλ ηελ 

είζνδό ηνπο ζηηο ξάγεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί εληνκνθηόλν κε σνθηόλν δξάζε, ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήλεηαη κέζα ζε 2─3 κέξεο από ηε δηαπηζηνύκελε αύμεζε ησλ ζπιιήςεσλ ησλ αθκαίσλ. 

Η εθαξκνγή ησλ εληνκνθηόλσλ πνπ έρνπλ θαηά θύξην ιόγν πξνλπκθνθηόλν ηδηόηεηα, ζπζηήλεηαη 

3─4 εκέξεο αξγόηεξα. 

Από ηα πξνλπκθνθηόλα, πξνηηκάηαη ε ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ εληνκνπαζνγόλνπ βαθίινπ 

Bacillus thuringiensis, δηόηη ζεσξνύληαη πιήξσο αηνμηθά γηα ηελ σθέιηκε παλίδα θαη ην πεξηβάιινλ 

γεληθόηεξα. Αθνινπζνύλ ζθεπάζκαηα κε εθιεθηηθή δξάζε, όπσο είλαη νη ξπζκηζηέο αλάπηπμεο θαη ηα 

θπζηθήο πξνέιεπζεο εληνκνθηόλα, σο ιηγόηεξν ηνμηθά γηα ηελ σθέιηκε παλίδα. 

Σν ζσζηό μεθύιιηζκα βνεζά ζηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαβξνρή ησλ βνηξύσλ κε ην 

ςεθαζηηθό πγξό. 

 

 

Φ Δ Τ Γ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι 

 

 ηνπο ακπειώλεο πνπ δηαπηζηώλεηαη πξνζβνιή ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ςεπδόθνθθνπο, 

ζπζηήλεηαη αξρηθά ε ζήκαλζε (καξθάξηζκα) ησλ πξνζβεβιεκέλσλ πξέκλσλ, γηα ηελ απνθπγή κεηαθνξάο 

ησλ εληόκσλ ζηα γεηηνληθά πξέκλα κε ηα ξνύρα θαη ηα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία. 

πληζηάηαη ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν θαη πιήξεο θάιπςε κε ην 

ςεθαζηηθό πγξό όρη κόλν ηεο βιάζηεζεο, αιιά επίζεο ηνπ θνξκνύ, ησλ θεθαιώλ θαη ησλ βξαρηόλσλ. 

Ο αλσηέξσ ςεθαζκόο θαηαπνιεκά ηαπηόρξνλα θαη ηελ επδεκίδα. 

 

 

Χ  Ι  Γ  Ι  Ο 
Σν ζηάδην ηεο θαξπόδεζεο θαη νη 2-3 εβδνκάδεο πνπ αθνινπζνύλ, είλαη κία πεξίνδνο πνιύ θξίζηκε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο θαη νη δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη είλαη ζπλήζσο θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα Η πξνζηαζία ησλ βνηξύσλ από ηνλ κύθεηα ζε απηή ηελ πεξίνδν ζεσξείηαη ζρεδόλ 

επηβεβιεκέλε. Δπίζεο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ επνρή απηή είλαη επλντθέο γηα ηελ γξήγνξε επέθηαζε ηεο 

αζζέλεηαο. 

πληζηάηαη ζρνιαζηηθόο ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν, ηδηαίηεξα ζε 

επαίζζεηεο πνηθηιίεο θαη ζε ακπειώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιήο από ηελ αζζέλεηα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ ξαγώλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ν ηαρύο ξπζκόο αλάπηπμήο ηνπο. Δπίζεο, ζπληζηάηαη λα 

γίλεηαη ελαιιαγή κπθεηνθηόλσλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο, γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο 

αλζεθηηθόηεηαο. 

ην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζθεύαζκα 

(θπζηθό πξντόλ) ηνπ αληαγσληζηηθνύ κύθεηα Ampelomyces quisqualis M10. 

Η έληαζε ηεο αζζέλεηαο κεηώλεηαη κε κία ζεηξά θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

ζεξηλά θιαδέκαηα, ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηνλ αεξηζκό θαη ηελ έθζεζε ζην θσο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ 

βνηξύσλ. 

 

 

Π Δ Ρ Ο Ν Ο  Π Ο Ρ Ο  

Μεηά ηε γνληκνπνίεζε, από ηελ θαξπόδεζε θαη κέρξη ην «γπάιηζκα», νη ξάγεο θαη ε ξάρε ησλ 

βνηξύσλ παξακέλνπλ επαίζζεηεο ζηελ πξνζβνιή από ην παζνγόλν, όζν ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά ζηνκάηηα 

ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 

ε ακπειώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιώλ από ηνλ κύθεηα, ζε επαίζζεηεο πνηθηιίεο θαη ηδίσο όηαλ θαη 

όπνπ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο πεξνλνζπόξνπ (ζπρλέο βξνρνπηώζεηο, πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη 

ζεξκνθξαζίεο >13
0 

C ), ζπληζηάηαη άκεζα επέκβαζε κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν. Με 

ηελ επέκβαζε απηή είλαη δπλαηό λα θαηαπνιεκεζεί ηαπηόρξνλα θαη ην σίδην. 

Καιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ακπειώλα θαη 

ζπληεινύλ ζην ηαρύηεξν ζηέγλσκα ησλ θπηώλ από ηε βξνρή ή ηε δξνζηά, ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο αζζέλεηαο. 

 

 



 

Β Ο Σ Ρ Τ Σ Η  

 

 Μεηά ηελ θαξπόδεζε θαη γηα ηελ πξνζβνιή από ηνλ κύθεηα ησλ λεαξώλ βνηξύσλ, απαηηείηαη βξνρή 

ή πγξαζία κε ηε κνξθή νκίριεο θαη δξνζηάο. 

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ ζεσξνύληαη, γεληθόηεξα, επλντθέο γηα ηελ εμάπισζε 

ηεο αζζέλεηαο. Ωζηόζν, ν ζνβαξόο θίλδπλνο πξνζβνιήο παξακέλεη ζε ακπειώλεο πγξώλ πεξηνρώλ όπνπ ε 

αζζέλεηα ελδεκεί, θαζώο θαη ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο. 

 ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ζπληζηάηαη ε πξνζηαζία ησλ ακπειώλσλ από ηνλ κύθεηα κε ηε ρξήζε ελόο 

θαηάιιεινπ θαη εγθεθξηκέλνπ κπθεηνθηόλνπ 

Δπίζεο, επέκβαζε ζπληζηάηαη κεηά από ραιαδόπησζε ή επηθξάηεζε ηζρπξώλ αλέκσλ, παξάγνληεο 

πνπ πξνθαινύλ ηξαπκαηηζκνύο ζηε λ ηξπθεξή βιάζηεζε. 

 Σα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο, έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε 

ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ακπειώλα θαη ην ηαρύηεξν ζηέγλσκα ησλ θπηώλ από ηε 

βξνρή ή ηε δξνζηά. Σέηνηα κέηξα είλαη ηα θαηάιιεια ζεξηλά θιαδέκαηα, ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ, ε 

απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο πνπ νδεγεί ζε ππεξβνιηθή θαη 

εππξόζβιεηε βιάζηεζε. 

 
ΤΣΑΗ: Καινύληαη νη θαιιηεξγεηέο, ηδίσο απηήλ ηελ επνρή, λα επηζθέπηνληαη όζν ην δπλαηό ζπρλόηεξα ηηο 

θαιιηέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώλνπλ έγθαηξα ηπρόλ πξνζβνιέο από θπηνπαξάζηηα έηζη, ώζηε λα είλαη εθηθηή 

ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο, κε ην κηθξόηεξν νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό θόζηνο. 

 

 

Πποσοσή: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ 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 Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr.  
  
         
 
         Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο α./α. 
                             
 
                Γξ Γεκήηξεο Λύθαο 
 
 


