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ΑΘΕΝΕΙΕ ΞΤΛΟΤ ΣΟΤ ΑΜΠΕΛΙΟΤ
Η αληηκεηώπηζε ηωλ αζζελεηώλ ηνπ μύινπ ηνπ ακπειηνύ, βαζίδεηαη ζηε ιήςε πξνιεπηηθώλ
κέηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θιαδέκαηνο, ιόγσ έιιεηςεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Η εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ απηώλ γίλεηαη κε ζθνπό ηε
κείωζε, ζην ειάρηζην δπλαηό, ηνπ κνιύζκαηνο πνπ ζα πξνζβάιεη ην μύιν.
Γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ην θιάδεκα:
1. Σν θιάδεκα λα γίλεηαη όζν ην δπλαηόλ αξγόηεξα, ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα ή ζηελ
αξρή ηεο άλνημεο, κε μεξό θαηξό θαη λελεκία.
2. Να θιαδεύνληαη πξώηα ηα γεξά πξέκλα, ηα άξξσζηα λα κέλνπλ ηειεπηαία.
3. Σα εξγαιεία θιαδέκαηνο λα απνιπκαίλνληαη κε θαζαξό νηλόπλεπκα,ή δηάιπκα
θνξκόιεο 2% ή δηάιπκα ρισξίλεο 10% .
4. Να απνθεύγνληαη νη κεγάιεο ηνκέο .
5. Επάιεηςε ησλ ηνκώλ θιαδέκαηνο (νπσζδήπνηε ησλ κεγάισλ) κε θαηάιιειν
εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν.
6. Να αθαηξνύληαη θαη λα θαίγνληαη ηα πξνζβεβιεκέλα πξέκλα ή ηκήκαηά ηνπο
θαζώο θαη νη θιεκαηίδεο κε πιεγέο ή έιθε, νη αζπξηζκέλεο θαη νη θαθά
μπινπνηεκέλεο.
7. Επηβάιιεηαη ε ρξήζε πγηνύο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ.
1. ΙΚΑ
Η αζζέλεηα νθείιεηαη ζε ζύκπινθν κπθήηωλ. Απαληάηαη ζε πξέκλα όιωλ ηωλ ειηθηώλ. Οη
κνιύλζεηο γίλνληαη από ηηο κεγάιεο ηνκέο θιαδέκαηνο.
πκπηώκαηα:

Σα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαη αξρηθά ζηα θαηώηεξα
θύιια ηωλ θιεκαηίδωλ. Παξαηεξείηαη πεξηθεξεηαθή ριώξωζε πνπ θαηαιήγεη
ζε μήξαλζε. ηα κεζνλεύξηα δηαζηήκαηα εκθαλίδνληαη ριωξωηηθέο
θηηξηλωπέο θαη θαζηαλωπέο θειίδεο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο, πνπ ζηε
ζπλέρεηα λεθξώλνληαη, ζπλελώλνληαη θαη θαιύπηνπλ όιν ην κεζνλεύξην
δηάζηεκα, εθηόο από κηα πξάζηλε ιωξίδα πνπ παξακέλεη θαηά κήθνο ηωλ
θύξηωλ λεπξώζεωλ.
Αθνινπζεί μήξαλζε ηωλ θνξπθώλ ηωλ θιεκαηίδωλ θαη ηωλ ζηαθπιώλ.
Μπνξεί λα παξαηεξεζνύλ θαη μεξάλζεηο βξαρηόλωλ ή θαη νιόθιεξωλ
πξέκλωλ.
Σν πξνζβεβιεκέλν μύιν είλαη εύζξππην, έρεη ζπνγγώδε πθή θαη ρξώκα
θηηξηλόιεπθν.
►

Οδεγίεο:

Να απνθεύγνληαη νη κεγάιεο ηνκέο θιαδέκαηνο θαη, όπνπ
ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ, λα αθνινπζεί επάιεηςή
ηνπο κε θαηάιιειν κπθεηνθηόλν.
Σα άξξσζηα πξέκλα ( πνπ πξέπεη λα ζεκαδεύνληαη από ην
θαινθαίξη), λα μεξηδώλνληαη θαη λα θαίγνληαη.

2. ΕΤΣΤΠΙΩΗ
Πξνθαιεί λέθξωζε βξαρηόλωλ θεθαιώλ ή αθόκε θαη νιόθιεξωλ πξέκλωλ. Ιδηαίηεξα επαίζζεηεο
ζηελ αζζέλεηα είλαη νη πνηθηιίεο Κάξληηλαι, νπιηαλίλα θαη Ραδαθί.
Η πξνζβνιή αξρίδεη από κε επνπισκέλεο ηνκέο θιαδέκαηνο.
πκπηώκαηα:
Ο κύθεηαο, πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία ειθώλ ζηνπο θνξκνύο θαη ηνπο
βξαρίνλεο ηωλ πξνζβεβιεκέλωλ πξέκλωλ. ε θαηά κήθνο ηνκή ηνπ
πξνζβεβιεκέλνπ μύινπ εκθαλίδεηαη θαζηαλόο κεηαρξωκαηηζκόο. ηα
άξξωζηα πξέκλα παξαηεξείηαη θαζπζηεξεκέλε βιάζηεζε κε ριώξωζε,
κηθξνθπιιία, βξαρπγνλάηωζε, παξακόξθωζε θαη πεξηθεξεηαθή λέθξωζε
ηωλ θύιιωλ.
Οδεγίεο:
Η αθαίξεζε θαη ην θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θεθαιώλ
βξαρηόλσλ θαη θνξκώλ, είλαη θαιύηεξα λα γίλεηαη κε μεξό θαηξό
ηελ άλνημε, όηαλ ηα ζπκπηώκαηα ζηνπο λεαξνύο βιαζηνύο είλαη
αθόκε ραξαθηεξηζηηθά. Η ηειηθή ηνκή ηνπ θνςίκαηνο πξέπεη λα
εκθαληζηεί ηειείσο πγηήο θαη λα γίλεη επάιεηςή ηεο κε θαηάιιειν
κπθεηνθηόλν.
3. ΦΟΜΟΨΗ
Πξνζβάιεη θιεκαηίδεο, θεθαιέο, βξαρίνλεο θαη θύιια ηωλ πξέκλωλ. Παξαηεξείηαη ζηελ εηήζηα
βιάζηεζε αιιά θαη ζην παιηό μύιν. Η επέθηαζε ηεο αζζέλεηαο επλνείηαη από πγξό θαη δξνζεξό
θαηξό.
πκπηώκαηα:
Σα ζνβαξόηεξα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζηηο θιεκαηίδεο. Σελ άλνημε ζηα
θαηώηεξα 5-6 κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα ηωλ πξνζβεβιεκέλωλ θιεκαηίδωλ,
εκθαλίδνληαη κηθξέο θαζηαλόκαπξεο λεθξωηηθέο θειίδεο
πνπ ζπρλά
ζπλελώλνληαη θαη δεκηνπξγνύλ αθαλόληζηεο κειαλέο λεθξωηηθέο επηθάλεηεο.
Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν νη πξνζβεβιεκέλεο θιεκαηίδεο λεθξώλνληαη από ηελ
εμάπιωζε ηνπ κύθεηα θαη απνθηνύλ ρξώκα ιεπθό ή αλνηρηό γθξίδν.
ηα θύιια ε πξνζβνιή εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή κηθξώλ γωληωδώλ
θαζηαλόκαπξωλ θειίδωλ.
Οδεγίεο:

Όζα αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο θιαδέκαηνο.

ΗΜΕΙΩΗ

Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr).
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