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ΑΘΕΝΕΙΕ ΞΤΛΟΤ ΣΟΤ ΑΜΠΕΛΙΟΤ
Η αντιμετώπιςθ των αςκενειών του ξφλου του αμπελιοφ, βαςίηεται ςτθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων
κατά τθ διάρκεια του κλαδζματοσ, λόγω ζλλειψθσ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων για τθν
αντιμετϊπιςι τουσ. Η εφαρμογι των μζτρων αυτών γίνεται με ςκοπό τθ μείωςθ, ςτο ελάχιςτο δυνατό,
του μολφςματοσ που κα προςβάλει το ξφλο.
Γενικζσ αρχζσ που πρζπει να τθροφνται κατά το κλάδεμα:
 Σο κλάδεμα να γίνεται όςο το δυνατόν αργότερα, ςτο τζλοσ του χειμϊνα ι ςτθν αρχι τθσ
άνοιξθσ, με ξθρό καιρό και νθνεμία.
 Να κλαδεφονται πρϊτα τα γερά πρζμνα, τα άρρωςτα να μζνουν τελευταία. Σα εργαλεία
κλαδζματοσ να απολυμαίνονται με κακαρό οινόπνευμα,ι διάλυμα φορμόλθσ 2% ι διάλυμα
χλωρίνθσ 10% .
 Να αποφεφγονται οι μεγάλεσ τομζσ .
 Επάλειψθ των τομϊν κλαδζματοσ (οπωςδιποτε των μεγάλων) με κατάλλθλο εγκεκριμζνο
μυκθτοκτόνο.
 Να αφαιροφνται και να καίγονται τα προςβεβλθμζνα πρζμνα ι τμιματά τουσ κακϊσ και οι
κλθματίδεσ με πλθγζσ ι ζλκθ, οι αςπριςμζνεσ και οι κακά ξυλοποιθμζνεσ. Η αφαίρεςθ των
προςβεβλθμζνων τμθμάτων πρζπει να γίνεται με διαδοχικά κοψίματα, μζχρι θ τελικι τομι
να εμφανιςτεί φυςιολογικι, χωρίσ καςτανοφσ μεταχρωματιςμοφσ και άλλεσ αλλοιϊςεισ.
 Αμζςωσ μετά το κλάδεμα και για τθν προςταςία των τομϊν κλαδζματοσ, ςυνιςτάται
ψεκαςμόσ των πρζμνων με ζνα κατάλλθλο και εγκεκριμζνο για τθν καλλιζργεια χαλκοφχο
ςκεφαςμα.
 Επιβάλλεται θ χριςθ υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ.
1. ΙΚΑ
Η αςκζνεια οφείλεται ςε ςφμπλοκο μυκιτων. Απαντάται ςε πρζμνα όλων των θλικιών. Οι μολφνςεισ
γίνονται από τισ μεγάλεσ τομζσ κλαδζματοσ.
υμπτϊματα:
Σα πρώτα ςυμπτώματα τθσ αςκζνειασ εμφανίηονται αρχικά ςτα κατώτερα φφλλα
των κλθματίδων. Παρατθρείται περιφερειακι χλώρωςθ που καταλιγει ςε
ξιρανςθ. τα μεςονεφρια διαςτιματα εμφανίηονται χλωρωτικζσ κιτρινωπζσ και
καςτανωπζσ κθλίδεσ ακανόνιςτου ςχιματοσ, που ςτθ ςυνζχεια νεκρώνονται,
ςυνενώνονται και καλφπτουν όλο το μεςονεφριο διάςτθμα, εκτόσ από μια πράςινθ
λωρίδα που παραμζνει κατά μικοσ των κφριων νευρώςεων.
Ακολουκεί ξιρανςθ των κορυφών των κλθματίδων και των ςταφυλών.
Μπορεί να παρατθρθκοφν και ξθράνςεισ βραχιόνων ι και ολόκλθρων πρζμνων. Σο
προςβεβλθμζνο ξφλο είναι εφκρυπτο, ζχει ςπογγώδθ υφι και χρώμα
κιτρινόλευκο. ►

Οδθγίεσ:

Eπιμελισ εφαρμογι των ανωτζρω προλθπτικϊν πρακτικϊν, προκειμζνου να
παρεμποδιςτεί θ μετάδοςι τθσ αςκζνειασ.

2. ΕΤΣΤΠΙΩΗ
Προκαλεί νζκρωςθ βραχιόνων κεφαλών ι ακόμθ και ολόκλθρων πρζμνων. Ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ ςτθν
αςκζνεια είναι οι ποικιλίεσ Κάρντιναλ, ουλτανίνα και Ραηακί.
Η προςβολι αρχίηει από μθ επουλωμζνεσ τομζσ κλαδζματοσ.
υμπτϊματα:
Ο μφκθτασ, προκαλεί τθ δθμιουργία ελκών ςτουσ κορμοφσ και τουσ βραχίονεσ των
προςβεβλθμζνων πρζμνων. ε κατά μικοσ τομι του προςβεβλθμζνου ξφλου
εμφανίηεται καςτανόσ μεταχρωματιςμόσ. τα άρρωςτα πρζμνα παρατθρείται
κακυςτερθμζνθ βλάςτθςθ με χλώρωςθ, μικροφυλλία, βραχυγονάτωςθ,
παραμόρφωςθ και περιφερειακι νζκρωςθ των φφλλων.
Οδθγίεσ:
Η αφαίρεςθ και το κάψιμο των προςβεβλθμζνων κεφαλϊν βραχιόνων και
κορμϊν, είναι καλφτερα να γίνεται με ξθρό καιρό τθν άνοιξθ, όταν τα
ςυμπτϊματα ςτουσ νεαροφσ βλαςτοφσ είναι ακόμθ χαρακτθριςτικά. Η τελικι
τομι του κοψίματοσ πρζπει να εμφανιςτεί τελείωσ υγιισ και να γίνει επάλειψι
τθσ με κατάλλθλο μυκθτοκτόνο.
3. ΦΟΜΟΨΗ
Προςβάλει κλθματίδεσ, κεφαλζσ, βραχίονεσ και φφλλα των πρζμνων. Παρατθρείται ςτθν ετιςια
βλάςτθςθ αλλά και ςτο παλιό ξφλο. Η επζκταςθ τθσ αςκζνειασ ευνοείται από υγρό και δροςερό καιρό.
υμπτϊματα:
Σα ςοβαρότερα ςυμπτώματα εμφανίηονται ςτισ κλθματίδεσ. Σθν άνοιξθ ςτα
κατώτερα 5-6 μεςογονάτια διαςτιματα των προςβεβλθμζνων κλθματίδων,
εμφανίηονται μικρζσ καςτανόμαυρεσ νεκρωτικζσ κθλίδεσ
που ςυχνά
ςυνενώνονται και δθμιουργοφν ακανόνιςτεσ μελανζσ νεκρωτικζσ επιφάνειεσ. Σθ
χειμερινι περίοδο οι προςβεβλθμζνεσ κλθματίδεσ νεκρώνονται από τθν εξάπλωςθ
του μφκθτα και αποκτοφν χρώμα λευκό ι ανοιχτό γκρίηο.
τα φφλλα θ προςβολι εμφανίηεται με τθ μορφι μικρών γωνιωδών
καςτανόμαυρων κθλίδων.
Eπιμελισ εφαρμογι των ανωτζρω προλθπτικϊν πρακτικϊν, προκειμζνου να
παρεμποδιςτεί θ μετάδοςι τθσ αςκζνειασ.
Οδθγίεσ:

ΗΜΕΙΩΕΙ

1.Όλα τα δελτία μασ βρίςκονται ςτο διαδίκτυο (www.minagric.gr).
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