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ΑΑΑΜΜΜΠΠΠΕΕΕΛΛΛΙΙΙ    

      Βλαστικό στάδιο 
Τν ακπέιη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηελ πνηθηιία θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο βξίζθεηαη ζηα 

βιαζηηθά ζηάδηα ηεο πξάζηλεο θνξπθήο έσο θαη ηεο 

εκθάληζεο ησλ πξώησλ θύιισλ.  

 

 Ειεπζεξέο Ν.  

 

 

Σε απηά ηα βιαζηηθά ζηάδηα ζπλίζηαηαη ε εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθώλ επεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ ερζξώλ θαη αζζελεηώλ.  

Φόμοψη  

Οη βξνρέο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ θαη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ επλννύλ ηελ έμνδν 

ζπνξίσλ θαη ηε κόιπλζε νθζαικώλ θαη θύιισλ. Τα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη κεηά από 3 – 4 

εβδνκάδεο. 

Παξαηεξνύληαη θαθέ έσο καύξεο λεθξσηηθέο θειίδεο κεγέζνπο από 5 ρηι. έσο ιίγα εθαηνζηά 

ζηα θαηώηεξα κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα ηεο βέξγαο. Σε έληνλεο πξνζβνιέο νη θιεκαηίδεο 

γίλνληαη εύζξαπζηεο θαη ζπάδνπλ εύθνια. Η δξάζε ηνπ κύθεηα αλαζηέιιεηαη ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν θαη επαλέξρεηαη ην θζηλόπσξν. 

 

Η αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή 1 – 3 πξνιεπηηθώλ ςεθαζκώλ, αλάινγα κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βιάζηεζεο. Ο πξώηνο ςεθαζκόο γίλεηαη ζηελ έθπηπμε 
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ησλ καηηώλ, ν δεύηεξνο κεηά ην ζρεκαηηζκό ηνπ πξώηνπ θύιινπ θαη ν ηξίηνο ζην ζηάδην ησλ 2-

3 θύιισλ. 

 

Ωίδιο  
Θεσξείηαη κία από ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο ηνπ ακπειηνύ ζηελ πεξηνρή καο.  Επλνείηαη από 

ζρεηηθά ζεξκό θαηξό. Η κόιπλζε ησλ λεαξώλ θύιισλ θαη εμάπισζή ηεο αξρίδεη κε ην μεθίλεκα 

ηεο λέαο βιάζηεζεο. Τα θνλίδηα βιαζηάλνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο από 6 έσο 32  0 C. Η ζρεηηθή 

πγξαζία επλνεί ηελ παξαγσγή ησλ θνληδίσλ. Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ κύθεηα είλαη ην ιεπθό 

επίρξηζκα ζε θύιια θαη βιαζηνύο.  

 

Αληηκεησπίδεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ θόκνςε. Θδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζε ακπέιηα όπνπ ην 

πξόβιεκα είλαη έληνλν θάζε ρξόλν. 

 

 

Ακάρεα 
Τα αθάξεα πξνθαινύλ λεθξώζεηο νθζαικώλ θαη παξακνξθώζεηο ησλ εθπηπζζόκελσλ θύιισλ. 

Οη παξαγσγνί πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα ακπέιηα ηνπο θαη εάλ παξαηεξνύλ πιεζπζκνύο αθάξεσλ 

ζηα πξώηα θύιια λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ σηδίνπ. 

Εηδηθόηεξα, έρεη παξαηεξεζεί ζε πεξηνρέο ηνπ Ν. Ιαβάιαο, θπξίσο ζηελ πνηθηιία Θηάιηα, 

παξνπζία θόθθηλσλ απγώλ ηεηξάλπρνπ (κεγεζπληηθόο θαθόο). Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

απαηηείηαη ςεθαζκόο ζηα ζηάδηα ηεο πξάζηλεο θνξπθήο θαη ηεο εμόδνπ ησλ θύιισλ. 

 

Θρίπες 
Ζεκηέο απηήλ ηελ πεξίνδν ζηνπο εθπηπζζόκελνπο νθζαικνύο θαη ζηα λέα θύιια κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαη ε παξνπζία ηνπ ζξίπα. 

Πεξηζζόηεξν επαίζζεηε είλαη ε πνηθηιία Βηθηώξηα, ελώ νη ςπρξέο θαη πγξέο ζπλζήθεο επλννύλ 

ηελ εκθάληζε ηνπ, όπσο επίζεο θαη ε παξνπζία δηδαλίσλ πνπ απνηεινύλ μεληζηέο ηνπ εληόκνπ. 

Όπνπ έρνπλ εληνπηζηεί πξνβιήκαηα ζπλίζηαηαη ςεθαζκόο ζηα ζηάδηα ηεο πξάζηλεο θνξπθήο 

θαη ηεο εμόδνπ ησλ θύιισλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θόκνςεο. 

 

 

ζεκείσζε : 

• Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο παξαπάλσ αζζέλεηεο ζηελ αξρή ηεο λέαο βιάζηεζεο. 

• Ακπέιηα κε αζζέλεηεο θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα. 

• Επηιέγεηε ηα θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα από ηηο ιίζηεο ησλ θπ πνπ ζαο 

απνζηέιινπκε. 

• Εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

  

 το δελτίο αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Σροφίμων 

www.minagric.gr         

         Η Προϊςταμζνη Σμήματοσ 

         

 

         Μαρία Ηλιάδου  
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