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Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκυν : 

 - βλάπηει ηην ςγεία ηυν καηαναλυηών 
 - επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 

 - αςξάνει ηο κόζηορ παπαγυγήρ 
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ΔΝΣΟΜΑ ΣΧΝ ΓΙΟΓΚΧΜΔΝΧΝ ΜΑΣΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΝΔΑΡΗ ΒΛΑΣΗΗ 

 Πξόθεηηαη γηα πξνλύκθεο ιεπηδνπηέξσλ, θαζώο θαη αθκαία σηηνξύγρσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ηελ 

επνρή απηή θαη ηξέθνληαη ζηνπο δηνγθσκέλνπο θαη εθπηπζζόκελνπο νθζαικνύο (ζηάδηα Β1─C3), ηνπο 

νπνίνπο θαη θαηαζηξέθνπλ πιήξσο. Η δξαζηεξηόηεηά ηνπο κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη αξγόηεξα ζηε λεαξή 

βιάζηεζε. ε ρξνληέο κεγάισλ πιεζπζκώλ ε θαηαζηξνθή ησλ νθζαικώλ θαη ζπλεπώο ηεο παξαγσγήο, 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή. 

 Σελ πεξίνδν απηή, ζπληζηάηαη ν ζπρλόο έιεγρνο ησλ πξέκλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θεθαιώλ, γηα 

ηελ ύπαξμε θαγσκέλσλ νθζαικώλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξνπζία πξνλπκθώλ. ε πεξίπησζε πξνζβνιήο, 

αλάινγνο έιεγρνο ζπληζηάηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο αθκαίσλ (ζθαζαξηώλ) σηηνξξύγρσλ. εκεηώλεηαη, όηη νη σηηόξξπγρνη δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. ε πεξίπησζε πνπ ππήξμε πξνζβνιή ησλ νθζαικώλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ν 

έιεγρνο απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 ε πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο πξνζβνιήο, ζπληζηάηαη ε άκεζε εθαξκνγή ελόο θαηάιιεινπ θαη 

εγθεθξηκέλνπ εληνκνθηόλνπ. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη λπθηεξηλέο ώξεο, όηαλ δηαπηζηώλεηαη ε 

παξνπζία σηηνξξύγρσλ. Δπεηδή ε πξνζβνιή ζηνλ ακπειώλα έρεη ζπρλά ηνπηθό ραξαθηήξα, ζπληζηάηαη ν 

ςεθαζκόο κόλν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ πξέκλσλ, ησλ γεηηνληθώλ πξνο απηά θαζώο θαη ηνπ εδάθνπο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ. 
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ΑΚΑΡΔΑ: ΔΡΙΝΧΗ─ΑΚΑΡΙΑΗ 
 Πξόθεηηαη γηα πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο ζθσιεθόκνξθα αθάξεα, ηα νπνία από ηα ιέπηα ησλ νθζαικώλ 

θαη ηηο ξσγκέο θιεκαηίδσλ όπνπ δηαρεηκάδνπλ, πξνθαινύλ λέθξσζε νθζαικώλ θαη παξακόξθσζε 

βιαζηώλ θαη θύιισλ. πλήζσο δελ απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θπηνθάγσλ 

απηώλ αθάξεσλ, δηόηη νη πιεζπζκνί ηνπο ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά από θπζηθνύο ερζξνύο (αξπαθηηθά 

αθάξεα Phytoseidae θαη ζξίπεο). 

 Καηαπνιέκεζε ζπληζηάηαη, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθέο δεκηέο 

(θπξίσο λεθξώζεηο νθζαικώλ θαη ηζρπξέο παξακνξθώζεηο βιαζηώλ θαη θπιιώκαηνο) ηελ πξνεγνύκελε 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Η θαηαπνιέκεζε αθνξά ςεθαζκό κε βξέμηκν ζείν 1% ζην θνύζθσκα ησλ 

νθζαικώλ (ζηάδηα Β1─Β3). Μεηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικώλ θαη γηα ιόγνπο ηνμηθόηεηαο, ε αλαινγία 

πξέπεη λα κεησζεί ζε 0,8-0,6%. Ο ςεθαζκόο απηόο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, δηόηη νη επεκβάζεηο αξγόηεξα, 

κεηά ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ, δελ είλαη πςειήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

εκεηώλεηαη, όηη ν ςεθαζκόο απηόο έρεη επεξγεηηθή δξάζε ηόζν ελαληίνλ ηνπ υιδίος, όζν θαη 

ελαληίνλ ηεο θόμοτηρ θαη ηεο μακπόθυμα. 

 

 

ΘΡΙΠΔ 
 Δκθάληζε ζξηπώλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έθπηπμεο ησλ νθζαικώλ (ζηάδηα C1─C3), κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο ζηελ λεαξή θαη ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελε βιάζηεζε, όπσο ηζρπξή 

παξακόξθσζε βιαζηώλ θαη θύισλ, θαζώο θαη θαζήισζε αλάπηπμεο ησλ εθπηπζζόκελσλ νθζαικώλ. 

 Σελ επνρή απηή, ζπληζηάηαη νη ακπεινπξγνί λα επηζθνπνύλ ηνπο ακπειώλεο γηα ηπρόλ παξνπζία 

ζξηπώλ ζηελ εθπηπζζόκελε βιάζηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνεγνύκελν έηνο είρε παξαηεξεζεί 

πξνζβνιή από ηα έληνκα, ηόηε ε επηζθόπεζε είλαη αλαγθαία. Απηή ζπλίζηαηαη ζε ειαθξά θαη πξνζεθηηθά 

ηηλάγκαηα ησλ λεαξώλ βιαζηώλ πάλσ από κία θόια ιεπθό ραξηί. Η επηζθόπεζε θαιό είλαη λα γίλεηαη ζε 

δξνζεξέο κέξεο, κε ηπραία επηινγή βιαζηώλ θαη από όιε ηελ έθηαζε ηνπ ακπειώλα. Η επηζθόπεζε κπνξεί 

λα απινπνηεζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ αλά δηήκεξν έιεγρν κίαο κπιε ή θίηξηλεο θνιιεηηθήο παγίδαο 

αλά 3─4 ζηξέκκαηα. 

Καιιηεξγεηηθό κέηξν πνπ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζξηπώλ, είλαη ε επηκειήο 

θαηαζηξνθή ηεο άγξηαο βιάζηεζεο κέζα θαη γύξσ από ηνπο ακπειώλεο, δηόηη νη ζξίπεο έρνπλ κεγάιν 

θύθιν μεληζηώλ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο είλαη δηδάληα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε παξνπζία πιεζπζκνύ ζξηπώλ, ζπληζηάηαη άκεζα επέκβαζε κε 

έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν θαη θαηά πξνηίκεζε πεξηζζόηεξν εθιεθηηθό θαη θηιηθό πξνο 

ην πεξηβάιινλ. 
 

 

ΦΟΜΟΦΗ─ΜΑΚΡΟΦΧΜΑ 
 Πξόθεηηαη γηα ζπγγελείο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο κε αλάινγα ζπκπηώκαηα. Η πηζαλόηεξε πεξίνδνο 

πξνζβνιήο ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ηα ππθληδηνζπόξηα ησλ κπθήησλ, είλαη από ηελ έθπηπμε ησλ 

νθζαικώλ, κέρξη λα απνθηήζνπλ νη βιαζηνί κήθνο πεξίπνπ 15 εθ. 

ε ακπειώλεο, αιιά θαη ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθό πξνζβνιήο από ηηο αζζέλεηεο, ζπζηήλεηαη ε 

δηελέξγεηα 1―3 πξνιεπηηθώλ ςεθαζκώλ κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν. Ο πξώηνο 

ςεθαζκόο δηελεξγείηαη ζηελ έθπηπμε ησλ νθζαικώλ (ζηάδην C1─C3), ν δεύηεξνο ακέζσο κεηά ην 

ζρεκαηηζκό ηνπ πξώηνπ θύιινπ (ζηάδην D1) θαη ν ηξίηνο ζην ζηάδην ησλ 2-3 θύιισλ (ζηάδην D2─D4 

μήκος βλαστού 5—7εκ.). Ο αξηζκόο ησλ επεκβάζεσλ εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη από ηελ 

επαηζζεζία ηεο πνηθηιίαο. 

Η βξνρή θαη νη ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ππθληδηνζπνξίσλ θαη ηε κνιπζκαηηθόηεηα ηεο αζζέλεηαο. 
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ΧΙΓΙΟ 
 Θεσξείηαη σο ε πιένλ θαηαζηξνθηθή κπθεηνινγηθή αζζέλεηα ηνπ ακπειηνύ ζηε ρώξα καο. 

Πξνζβάιεη ηε βιάζηεζε από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο έθπηπμεο, θαζώο θαη ηνπο βόηξπεο κέρξη ην ζηάδην ηνπ 

γπαιίζκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ κύθεηα είλαη όηη κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο 

ρακειήο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο (25%), ελώ ε βιάζηεζε ησλ θνληδίσλ θαη ε εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο 

ζπκβαίλεη ζε επξύ ζεξκνθξαζηαθό εύξνο (15—32
0 

C). Η δηαζπνξά ησλ θνληδίσλ δελ ζπκβαίλεη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο, έηζη κία απόζηαζε 100 κέηξσλ ζεσξείηαη αζθαιήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ακπειώλα από 

γεηηνληθνύο κνιπζκέλνπο. 

Η θαηαπνιέκεζε ηνπ σηδίνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη από ηελ έλαξμε 

ηεο βιάζηεζεο. Γηα ην ζθνπό απηό, ζπζηήλεηαη επέκβαζε κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα κπθεηνθηόλν ζην ζηάδην ησλ 2─3 θύιισλ (κήθνο βιαζηνύ 5-7 εθ. πεξίπνπ, ζηάδην D2─D4). 

Ο ςεθαζκόο απηόο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 

Πξέπεη πάληα λα δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ νξζνινγηθή ελαιιαγή σηδηνθηόλσλ από 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα. 

ην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζθεύαζκα 

(θπζηθό πξντόλ) ηνπ αληαγσληζηηθνύ κύθεηα Ampelomyces quisqualis M10. 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξρηθνύ κνιύζκαηνο ζπζηήλεηαη ε ζπιινγή θαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ βιαζηώλ. Απηό ην θαιιηεξγεηηθό κέηξν θαιό είλαη λα εθαξκόδεηαη από ηνπο 

ακπεινπξγνύο κία θνξά ηελ εβδνκάδα, αξρίδνληαο δύν εβδνκάδεο κεηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικώλ θαη 

κέρξη ηελ άλζεζε. 
 

 

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. 
 

 

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

          Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α/α 
 
                                          Γξ Γεκήηξηνο Λύθαο 


