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ΑΜΠΔΛΙ   
Βιαζηηθά ζηάδηα 

    

Β 
Φνύζθσκα καηηνύ 

Γ 
Πξάζηλε Κνξπθή 

Γ 
Έμνδνο Φύιισλ 

Δ 
Πξώηα Φύιια 

 
1.ΦΟΜΟΨΗ 
Από ηνλ κύθεηα πξνζβάιινληαη θπξίσο νη βιαζηνί, νη θιεκαηίδεο θαη νη βξαρίνλεο 
αιιά θαη ηα θύιια, νη  κίζρνη θαη ηα ζηαθύιηα. Οη πξνζβεβιεκέλεο θιεκαηίδεο έρνπλ 
ρξώκα ιεπθό πξνο ην γθξί θαη θέξνπλ καύξα ζηίγκαηα, ηηο θαξπνθνξίεο ηνπ κύθεηα. 
Η βξνρή θαη ε πγξαζία ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία κνιύλζεσλ ζηελ λεαξή 
βιάζηεζε.  
Οδεγίεο: ε ακπειώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιώλ, γηα ηνλ θαιύηεξν έιεγρν 

ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ κνιύλζεσλ, 
ζπληζηώληαη δύν κε ηξεηο δηαδνρηθέο αλνημηάηηθεο επεκβάζεηο 
μεθηλώληαο ηελ πξώηε όηαλ ην 30 - 40% ησλ καηηώλ βξίζθεηαη 
ζην ζηάδην Γ.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

 Μαλθνδέκπ, Σπκνμαλίι+Μαλθνδέκπ, Φακνμαληόλ+Μαλθνδέκπ, 
Νηηζηαλόλ+Potassium phosphonates (κόλν ζηα νηλνπνηήζηκα), 
Φινπνπηθνιίλη+Πξνπηλέκπ,  Φνιπέη, Φνιπέη+Μεηαιαμύι, 
Φνιπέη+Φνζεηύι-Αι. 

 
2. ΩΙΓΙΟ 
Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη όια ηα ηξπθεξά όξγαλα ηελ Άλνημε (θύιια, βιαζηνύο,  
ζηαθύιηα). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο, αλ δελ αληηκεησπηζηεί λσξίο ζηελ 
αξρή ηεο βιάζηεζεο. Ο κύθεηαο δηαρεηκάδεη ζηα κάηηα ηεο βάζεο ηεο θιεκαηίδαο. 
Ο πξώηνο ςεθαζκόο είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαη γηα ηελ ζρνιαζηηθή δηαβξνρή όισλ ησλ 
πξάζηλσλ ηκεκάησλ ησλ πξέκλσλ.                                                                   
Οδεγίεο: Να γίλεη ςεθαζκόο ζην ζηάδην ησλ 2-3 θύιισλ (ζηάδην Δ, 

κήθνο βιαζηνύ 5-6 εθαη. ). 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Α. Με πξνιεπηηθή ή θπξίσο πξνιεπηηθή δξάζε: Αδνμπζηξνκπίλ, 
Δηηηαλζξαθηθό Κάιην, Σθόλε ζεηαθηνύ ή βξέμηκν ζεηάθη, (βνεζά θαη 
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αθάξεσλ), Θείν + Ομπρισξηνύρνο ραιθόο,   
Λακηλαξίλ, Μεπηπιληηλνθάπ,  Πξνθνπηλαδίλη.          ► 

 



Β. Με πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε:   
Αδνμπζηξνκπίλ+Τεκπνπθνλαδόι,    Κπλνμηθέλ, Μπθινκπνπηαλίι, 
Μπθινκπνπηαλίι+Κπλνμηθέλ, Μεηξαθελόλ,  Μπνππηξηκέηη, 
Μπνππηξηκέηη+ Τεκπνπθνλαδόι, Νηηθελνθνλαδόι, Νηηκεζνκόξθ+ 
Ππξαθινζηξνκπίλ, Πελθνλαδόι, Πελθνλαδόι+Κξεζόμηκ-κεζύι,  
Πξνπηλέκπ+ Τξηαληηκελόι, Σπηξνμακίλ, Σππξνθνλαδόι, 
Σπθινπθελακίλη+Νηηθελνθνλαδόι, Τεκπνπθνλαδόι,  Τξηαληηκελόι,   
Τξηθινμηζηξνκπίλ, Φελκπνπθνλαδόι, Φινπμαππξνμάλη, 
Φνιπέη+Τξηαληηκελόι, Ampelomyces quisqualis (ΑQ 10) παξάζηην ηνπ 
σίδηνπ, ζε ρακειέο δόζεηο έρεη πξνιεπηηθή δξάζε θαη ζε πςειέο δόζεηο 
ζεξαπεπηηθή δξάζε. 
Γηα ηελ απνθπγή ή θαζπζηέξεζε δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο: 
1. Δλαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ κέζα ζηελ ίδηα 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.  
2. Να ηεξείηαη ν κέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ αλά 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 
3. Να ρξεζηκνπνηείηαη ε κηθξόηεξε απνηειεζκαηηθή δόζε 
εθαξκνγήο. 
 

3.ΑΚΑΡΔΑ  
Τα αθάξεα θάλνπλ εκθαλή ηελ παξνπζία ηνπο κε ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο θαη 
πξνθαινύλ ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα.  
Οδεγίεο: 
Φπη/θά 
πξντόληα: 

Γελ πξνθαινύλ ζπλήζσο δεκηέο πνπ λα δηθαηνινγνύλ επέκβαζε. 
ηα ακπέιηα πνπ θξίλεηαη όηη ε επέκβαζε είλαη αλαγθαία (λεθξώζεηο 
νθζαικώλ θαη ηζρπξέο παξακνξθώζεηο βιαζηώλ ηελ πξνεγνύκελε 
ρξνληά), απηή λα γίλεη κε: Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Θείν, Θείν + 
Ομπρισξηνύρνο ραιθόο ζηελ έθπηπμε ή  ζηα ηξία πξώηα θύιια κε 
Ακπακεθηίλ. 

 
4.ΘΡΙΠΔ 
Οδεγίεο: ε ακπειώλεο πνπ δηαπηζησζνύλ ζξίπεο (ρηππώληαο  βιαζηνύο 

πάλσ ζε ιεπθή επηθάλεηα ζην ζηάδην Γ ή κε ρξήζε κπιέ ή 
θίηξηλεο θνιιεηηθήο παγίδαο) , λα γίλεη επέκβαζε.  

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Άιαηα (Κ) ιηπαξώλ νμέσλ , Beauveria bassiana strain ATCC 74040. 
 

εκεηώζεηο:  Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
 Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
Σ. ΣΟΛΗ 

 


