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 Βλαζηικό ζηάδιο  

 Η αλζνθνξία ζην ακπέιη μεθίλεζε ζε πξώηκεο 

πεξηνρέο θαη πνηθηιίεο. Αλακέλεηαη ζηηο όςηκεο πεξηνρέο 

νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην βιαζηηθό ζηάδην ηνπ κνύξνπ. Τν 

ζηάδην απηό είλαη επαίζζεην ζε πξνζβνιέο από 

κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο. 

 

 Περονόζπορος  
Οη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξνλνζπόξνπ είλαη ζεξκνθξαζίεο 20 - 25 0 C, 

παξαηεηακέλεο βξνρνπηώζεηο, πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη πεξηνξηζκέλε ειηνθάλεηα. Οη 

παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα ακπέιηα ηνπο ζπζηεκαηηθά γηα ηπρόλ πξνζβνιέο από ηνλ 

κύθεηα (ραξαθηεξηζηηθέο εμαλζήζεηο ζηελ θάησ επηθάλεηα θαη θειίδεο ιαδηνύ ζηελ πάλσ 

επηθάλεηα ησλ θύιισλ).  

Σηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ςεθάζνπλ άκεζα κε έλα θαηάιιειν 

θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. Σε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκόδεηαη ηελ πεξίνδν απηή ην πξνιεπηηθό 

πξόγξακκα ςεθαζκώλ. 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη απόηνκα θαηεπζείαλ ζηνλ βόηξπ 

(ηδακπί), δίλνληαο ηνπ ειαθξώο θακέλε όςε. Απηό ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ζε πεξηνρέο όπνπ ε 

αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο επλνείηαη, νπόηε νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε 

πξνιεπηηθνύο ςεθαζκνύο. 

  Επηζεκαίλνπκε όηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελαιιαγή θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο γηα ηελ απνθπγή αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα. 

Ωίδιο  

 Τν σίδην ζεσξείηαη από ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο γηα ηα ακπέιηα ηεο πεξηνρήο καο. Τν 

βιαζηηθό ζηάδην είλαη επαίζζεην ζε πξνζβνιέο θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ κύθεηα. Σπληζηάηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ ακπειώλσλ θαη επέκβαζε κε θαηάιιεια 

στδηνθηόλα, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο όπνπ ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν. Η επαλάιεςε ησλ 

ςεθαζκώλ εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ πνηθηιία θαη ηελ πεξηνρή. Καη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ στδίνπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ από 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, πξνο απνθπγήλ αλζεθηηθόηεηαο.  



Μπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε στδίνπ θαη πεξνλνζπόξνπ. Σηελ αλάζρεζε ησλ 

αζζελεηώλ βνεζνύλ ν θαιόο αεξηζκόο ησλ πξέκλσλ κε θαηάιιειν θιάδεκα θαη ε κείσζε ηεο 

πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπο. 

 

Ψεσδόκοκος  
Σε ακπέιηα πνπ εκθαλίδνπλ πξνζβνιέο από ςεπδόθνθθν λα γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εληόκνπ κε έλα θαηάιιειν εληνκνθηόλν. Να γίλεη θαιό ινύζηκν ησλ πξέκλσλ ηδηαίηεξα ζε 

ακπέιηα όπνπ ην πξόβιεκα ήηαλ έληνλν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

Θρίπας 
 

Σπληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα ειέγρνπλ ηα ακπέιηα ηνπο γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

εληόκνπ κε ρξήζε θίηξηλεο ε κπιε παγίδαο ή κε ειαθξύ ηίλαγκα ησλ βιαζηώλ ζε ιεπθό ραξηί.  

Επεηδή ν ζξίπαο έρεη κεγάιν θύθιν μεληζηώλ θαιό ζα είλαη νη παξαγσγνί λα θαηαζηξέθνπλ ηα 

ρόξηα κέζα θαη γύξσ από ηα ακπέιηα ηνπο.  

Οη δεκηέο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ αλζνθνξία θαίλνληαη θαηά ηελ σξίκαλζε κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο εζραξώζεηο ζηηο ξώγεο, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ εκπνξηθή αμία ησλ ζηαθπιηώλ.  

Οη παξαγσγνί πνπ δηαπηζηώλνπλ πξνζβνιέο ζα πξέπεη λα ςεθάζνπλ ηα ακπέιηα ηνπο :  

α) ζηελ πιήξε αλζνθνξία θαη  

β) ζην ηέινο ηεο αλζνθνξίαο πξνο θαξπόδεζε  

κε έλα θαηάιιειν εγθεθξηκέλν θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζξίπα. 

 

Εσδεμίδα 
Η α΄πηήζε ηνπ εληόκνπ δείρλεη, ζύκθσλα κε ην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ, λα βαίλεη πξνο ην 

ηέινο ηεο.  Δε ζπληζηάηαη ςεθαζκόο ζε απηή ηε γεληά. 

 

σημείωση : 

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

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

• Εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

 

 

✦ ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ 

www.minagric.gr  
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