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Η αιόγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ :
- βιάπηεη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ
- επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ
- απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο

ΑΜΠΔΛΙ: 3 / 03.04.2018

ΔΥΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΘΔΝΔΙΔ ΣΟΤ ΑΜΠΔΛΙΟΤ

Βιαζηηθό ζηάδην: Δκθάληζε αλζνηαμηώλ, 4-6 θύιια (βιαζηόο 8-15 εθ.)

.
ην παξόλ δειηίν αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη ερζξνί θαη νη ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο πνπ είλαη
δπλαηό λα αληηκεησπίζεη ε ηξπθεξή βιάζηεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κήθνπο πεξίπνπ 8─15 εθ.

ΔΝΣΟΜΑ ΣΗ ΝΔΑΡΗ ΒΛΑΣΗΗ
Καη ζε απηό ην βιαζηηθό ζηάδην είλαη δπλαηό λα δηαπηζησζνύλ θαγώκαηα ζηε λεαξή βιάζηεζε.
Απηά είλαη απνηέιεζκα ηεο ηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξνλπκθώλ δηαθόξσλ ιεπηδνπηέξσλ, θαζώο θαη
αθκαίσλ δηαθόξσλ σηηνξξύγρσλ θαη άιισλ θνιενπηέξσλ εληόκσλ.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ηέηνηνπο ερζξνύο, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηα έληνκα απηά ζην δειηίν 2 / 15.03.2018.

ΩΙΓΙΟ
Σν παξόλ βιαζηηθό ζηάδην είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζε κνιύλζεηο ηνπ κύθεηα. Οη ζρεηηθά πςειέο
ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ (>150 C) επλννύλ ηελ εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ ηξπθεξή βιάζηεζε. Σελ
επνρή απηή ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο λέαο βιάζηεζεο είλαη ηαρύο. Ο θίλδπλνο κνιύλζεσλ είλαη κεγαιύηεξνο
ζηηο πεξηνρέο πνπ ε αζζέλεηα ελδεκεί, θαζώο θαη ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο.
Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ κνιύζκαηνο, ζπζηήλεηαη ζηνπο ακπεινπξγνύο λα επηζθνπνύλ ηνλ ακπειώλα
κία θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγνπλ θαη λα θαηαζηξέθνπλ ηνπο πξνζβεβιεκέλνπο
βιαζηνύο. Λόγσ ηεο ηδηαίηεξεο εππάζεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο ζηνλ κύθεηα ζην παξόλ βιαζηηθό ζηάδην θαη
αλεμάξηεηα από ηε δηαπίζησζε πξνζβνιήο, ζπληζηάηαη πξνιεπηηθή επέκβαζε κε έλα θαηάιιειν θαη
εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν.
πζηήλεηαη ε νξζνινγηθή ελαιιαγή σηδηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα.
Η θαηαπνιέκεζε ηνπ σηδίνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε απηή ηνπ πεξνλνζπόξνπ, αιιά θαη ηεο
θόκνςεο.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ
Θεσξείηαη σο ε πιένλ θαηαζηξεπηηθή αζζέλεηα ηεο ακπέινπ ζε πεξηνρέο, όπνπ θαηά ηε βιαζηηθή
πεξίνδν επηθξαηνύλ πγξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη πξνζβνιέο αξρίδνπλ ζπλήζσο ζην παξόλ βιαζηηθό
ζηάδην θαη είλαη ηνπηθνύ ραξαθηήξα.
πρλέο βξνρνπηώζεηο, πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζίεο >130 C ) είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο
γηα ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο.
ε πεξηνρέο πνπ ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη ζπρλά θαη ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα επαίζζεηεο
πνηθηιίεο, ζπζηήλεηε έλαο πξνιεπηηθόο ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν, όηαλ ε
βιάζηεζε απνθηήζεη κήθνο 8—10 εθ. πεξίπνπ.
ηνλ ςεθαζκό απηό δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο, δηόηη πξνθαιείηαη
θαζπζηέξεζε ζηε βιάζηεζε. Γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα, είλαη αλάγθε λα
γίλεηαη νξζνινγηθή ελαιιαγή κπθεηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηα
δηαζπζηεκαηηθά κπθεηνθηόλα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα.
Ο ςεθαζκόο ζε απηό ην βιαζηηθό ζηάδην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, δηόηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
θαηαπνιεκεζνύλ απνηειεζκαηηθά νη πξσηνγελείο κνιύλζεηο θαη εθόζνλ επηθξαηήζνπλ θαηόπηλ ζπλζήθεο
πεξνλνζπόξνπ, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα εκθαληζηεί επηδεκία ηεο αζζέλεηαο αξγόηεξα, ηνλ Μάην ή ζηηο
αξρέο Ινπλίνπ, κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα.
Η πξνζηαζία ησλ ακπειώλσλ από ην παζνγόλν είλαη επηβεβιεκέλε γηα όζν δηάζηεκα επηθξαηνύλ
βξνρνπηώζεηο θαη ζα πξέπεη ζε θάζε πεξηνρή λα είλαη γεληθεπκέλε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο
πνιιαπιαζηαζκνύ θαη δηαζπνξάο κνιπζκάησλ ηεο αζζέλεηαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θνλίδηα ηνπ κύθεηα
είλαη αεξνζπόξηα, κε απνηέιεζκα λα κεηαθέξνληαη θαη λα κνιύλνπλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.
Καιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ακπειώλα θαη πνπ
ζπληεινύλ ζην ηαρύηεξν ζηέγλσκα ησλ θπηώλ από ηε βξνρή ή ηε δξνζηά, ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ
πεξηνξηζκό ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο αζζέλεηαο.
Σέηνηα κέηξα είλαη: 1) ηα θιαδέκαηα (ρεηκεξηλό θαη ζεξηλά), 2) ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ, 3) ε
απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο θαη 4) ν πεξηνξηζκό ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο, πνπ νδεγεί ζε ππεξβνιηθή θαη
επαίζζεηε ζε πξνζβνιέο βιάζηεζε.

Πξνρσξεκέλε πξνζβνιή θύιισλ, όπσο απηή θαίλεηαη ζηελ πάλσ επηθάλεηα.

Δμαλζίζεηο ηνπ κύθεηα ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ θαη ζε κνύξν (λεαξή ηαμηαλζία).

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.

ΠΡΟΟΥΗ:
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.
Οη εηθόλεο πνπ δίλνληαη θαη παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο αζζελεηώλ θαη ερζξώλ
είλαη απιώο ελδεηθηηθέο θαη ζθνπό έρνπλ ηελ θαιιίηεξε θαηαλόεζε ησλ θπηνπαζνινγηθώλ
πξνβιεκάησλ από ηνπο θαιιηεξγεηέο. ε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινύλ εξγαιείν δηάγλσζεο από
κέξνπο ησλ παξαγσγώλ. Γηα ζέκαηα δηάγλσζεο πάζεο θύζεσο πξνζβνιώλ ησλ θπηώλ, νη
θαιιηεξγεηέο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη άκεζα ζε εμεηδηθεπκέλνπο γεσπόλνπο.

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν
www.minagric.gr.

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Γξ Γεκήηξηνο Λύθαο

