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Η αλόγιζηη σπήζη θςηοθαπμάκων : 

- βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών 
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον 

- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ 

 
 
 
    Πιεξνθνξίεο: Γξ Θ. Μόζρνο,         ΑΜΠΔΛΙ: 4 /19.04.2018 

 

 

 

 

ΔΔΥΥΘΘΡΡΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΘΘΔΔΝΝΔΔΙΙΔΔ  ΣΣΟΟΤΤ  ΑΑΜΜΠΠΔΔΛΛΙΙΟΟΤΤ  
 

 

 

 

ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ: 
Δπιμήκςνζη ανθοηαξιών                                               Ανθοηαξίερ πλήπωρ αναπηςγμένερ  

  
     Μήκορ βλαζηού (15─30 εκ.) 

 

 

 ηηο πην ζεξκέο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαζώο θαη ζηηο πην πξώηκεο πνηθηιίεο ε βιάζηεζε έρεη ήδε 

μεπεξάζεη ηα 15 εθ. ην παξόλ δειηίν αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη ερζξνί θαη νη ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο 

πνπ είλαη δπλαηό λα αληηκεησπίζεη ε ηξπθεξή βιάζηεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κήθνπο κεηαμύ 15─30 εθ., δει. 

ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη αλζνηαμίεο επηκεθύλνληαη θαη αλαπηύζζνληαη πιήξσο. 
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Π Δ Ρ Ο Ν Ο  Π Ο Ρ Ο  

 Σα αλσηέξσ βιαζηηθά ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε πξνζβνιέο από ηε 

κπθεηνινγηθή αζζέλεηα 

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ κε ηελ επηθξάηεζε ζηαζεξά πςειώλ πγξαζηώλ, 

ζπρλώλ βξνρνπηώζεσλ θαη πςειώλ γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζηώλ, επλννύλ ηε γξήγνξε εμάπισζε ηεο 

αζζέλεηαο. Δπίζεο, ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα ηηο επόκελεο 4─5 εκέξεο πξνβιέπεη παξόκνηα εμέιημε ηνπ 

θαηξνύ. 

ε πεξηνρέο πνπ ε αζζέλεηα έρεη ήδε εκθαληζηεί ή εκθαλίδεηαη ζπρλά θαη ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη 

γηα επαίζζεηεο πνηθηιίεο, ζπζηήλεηε ε ζπλέρηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαιιηεξγεηώλ κε έλα θαηάιιειν θαη 

εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν. Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο ζηα ζηάδηα απηά, δηόηη 

πξνθαιείηαη θαζπζηέξεζε ζηε βιάζηεζε. 

πληζηάηαη ε νξζνινγηθή ελαιιαγή κπθεηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα.  

Γεδνκέλνπ όηη απηή ηελ επνρή ν ξπζκόο επηκήθπλζεο ηεο βιάζηεζεο είλαη ηδηαίηεξα ηαρύο, ε 

πξνζηαζία ησλ ακπειώλσλ από ην παζνγόλν είλαη επηβεβιεκέλε ζηηο πγξέο πεξηνρέο θαη γηα όζν δηάζηεκα 

επηθξαηνύλ βξνρνπηώζεηο. Δπίζεο, ζε θάζε πεξηνρή ε πξνζηαζία ησλ ακπειώλσλ από ηελ αζζέλεηα πξέπεη 

λα είλαη γεληθεπκέλε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ εζηίεο πνιιαπιαζηαζκνύ θαη δηαζπνξάο κνιπζκάησλ ηνπ 

κύθεηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θνλίδηα ηνπ κύθεηα είλαη αεξνζπόξηα, κε απνηέιεζκα λα κεηαθέξνληαη θαη 

λα κνιύλνπλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

ε πεξηνρέο όπνπ ε αζζέλεηα δελ ελδεκεί, θαζώο θαη ζε αλζεθηηθέο πνηθηιίεο, ζπληζηάηαη ε 

επηζθόπεζε ηνπ ακπειώλα ακέζσο κεηά ηελ επηθξάηεζε ζπλζεθώλ πεξνλνζπόξνπ (απαηηείηαη ε ζπλερήο 

θαη επί αξθεηέο κέξεο επηθξάηεζε ζρεηηθήο πγξαζίαο κεγαιύηεξεο από 85% θαη ζεξκνθξαζία από 13─27
0 

C). πζηήλεηαη άκεζα ςεθαζκόο κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο (εμαλζίζεηο ηνπ 

κύθεηα). 

εκεηώλεηαη όηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πεπονοζπόπος κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε απηή ηνπ ωιδίος. 

Καιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ακπειώλα θαη 

ζπληεινύλ ζην ηαρύηεξν ζηέγλσκα ησλ θπηώλ από ηε βξνρή ή ηε δξνζηά, ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο αζζέλεηαο. Σέηνηα κέηξα είλαη: 1) ε επαξθήο απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο, 

2) ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ θαη 3) ην ζσζηό βιαζηνιόγεκα θαη μεθύιιηζκα. 

 

 

Ω Ι Γ Ι Ο 

 

 Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο βιάζηεζεο είλαη πςειόο ηελ επνρή απηή θαη ν θίλδπλνο κνιύλζεσλ από ηελ 

αζζέλεηα κεγάινο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ ακέζσο επόκελσλ εκεξώλ θαίλεηαη όηη επλννύλ ηε γξήγνξε 

εμάπισζε ηνπ κύθεηα. Γεληθά, ζπληζηάηαη πξνζνρή ζε πεξηνρέο όπνπ ε αζζέλεηα ελδεκεί θαζώο θαη ζηηο 

επαίζζεηεο πνηθηιίεο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζπζηήλεηαη γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο ε ζπλέρηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ θαιιηεξγεηώλ από ηελ αζζέλεηα κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν.. 

 ε θάζε πεξίπησζε είλαη ρξήζηκν νη ακπεινπξγνί λα επηζθνπνύλ ηνλ ακπειώλα κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, λα πξνβαίλνπλ ζε κία εθηίκεζε ηεο πξνζβνιήο (πνζνζηό πξέκλσλ κε πξνζβνιή) θαη λα 

ζπιιέγνπλ θαη λα θαηαζηξέθνπλ ηνύο πξνζβεβιεκέλνπο βιαζηνύο. Πηζαλή επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ θαηά 

ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ζηαδίσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο πξνζβνιήο, ησλ θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ, ηεο επαηζζεζίαο ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δηάξθεηαο δξάζεο ηνπ κπθεηνθηόλνπ. 

Η έληαζε ηεο αζζέλεηαο κεηώλεηαη κε κία ζεηξά θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα 

ζεξηλά θιαδέκαηα, ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηνλ αεξηζκό θαη ηελ έθζεζε ζην θσο ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ 

βνηξύσλ. 

πληζηάηαη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ νξζνινγηθή ελαιιαγή σηδηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο 

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

Η θαηαπνιέκεζε ηνπ ωδίος κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε απηή ηνπ πεπονοζπόπος. 

 

 

 

 



 

Δ Τ Γ Δ Μ Ι Γ Α 

 

 Η πξώηε πηήζε ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε, κε απμεκέλνπο αξηζκνύο ζπιιήςεσλ 

αθκαίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

Οη πξνλύκθεο ηεο πξώηεο γεληάο πξνζβάιινπλ ηα άλζε, αιιά θαηά θαλόλα δελ πξνθαινύλ 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο δεκηέο ζηελ παξαγσγή. Οη αλζνηαμίεο έρνπλ κεγάιν αξηζκό αλζέσλ, ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκό ησλ ξαγώλ πνπ θαηόπηλ ζρεκαηίδνληαη ζε απηέο. Η θαξπόδεζε, αθνξά ζπλήζσο έλα πνζνζηό 

από 30% έσο 50% ησλ αλζέσλ. Φαίλεηαη, όηη ε όπνηα δεκηά ζηα άλζε από ηηο πξνλύκθεο ηεο επδεκίδαο, 

πξνθαιεί κία εμηζνξξνπεηηθή κείσζε ηεο θπζηθήο αλζόξξνηαο. Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ην πξέκλν κπνξεί 

λα αλαπιεξώλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, έσο θαη ην 50% ησλ αλζέσλ ηεο αλζνηαμίαο. Δπίζεο, ηελ επνρή 

απηή δξαζηεξηνπνηείηαη πιεζώξα θπζηθώλ ερζξώλ (αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή), πνπ ειέγρνπλ ζε 

ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπο πιεζπζκνύο ηνπ εληόκνπ. 

Γηα ην ιόγν απηό δελ ζπληζηάηαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ζε απηά ηα βιαζηηθά ζηάδηα, αιιά 

θαη γεληθόηεξα ε θαηαπνιέκεζε ησλ πξνλπκθώλ ηεο αλζόβηαο γεληάο. 

 

ΣΔΣΡΑΝΤΥΟΙ 

 

 Πξνζβάιινπλ ην θύιισκα πξνθαιώληαο ρισξσηηθέο θειίδεο. ε έληνλεο πξνζβνιέο ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο ηα θύιια απνθηνύλ ππόθαην ρξώκα. 

πληζηάηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο ησλ ηεηξαλύρσλ, 

αιιά θαη ησλ σθειίκσλ αθάξεσλ (νηθ. Phytoseiidae) θαη εληόκσλ. 

Η παξαθνινύζεζε γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο δεηγκαηνιεςίεο εβδνκαδηαίσο, σο εμήο: από 20 πξέκλα 

/ ζηξέκκα (κε έκθαζε ζηηο εμσηεξηθέο γξακκέο), επηιέγεηαη 1 θύιιν / πξέκλν. Σν θύιιν επηιέγεηαη κεηαμύ 

2
νπ──

4
νπ

 κεζνγνλαηίνπ γηα ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο βιαζηεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ γηα ην ππόινηπν 

δηάζηεκα (άλζηζε—ηξύγνο) δηαιέγνπκε ην 4
ν
 θύιιν. Η παξαθνινύζεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηελ 

βνήζεηα κεγεζπληηθνύ θαθνύ. 

Δπέκβαζε κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, ζπληζηάηαη κόλν ζε 

έληνλεο πξνζβνιέο (> 70% θύιισλ πξνζβεβιεκέλα) θαη εθόζνλ ε αλαινγία αξπαθηηθά : θπηνθάγα είλαη 

κηθξή (< 1: 5).  

Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ κέζα θαη γύξσ από ηνπο ακπειώλεο. 

 

 
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 Σκήκαηνο . 
                             
 
                Γξ. Γεκήηξηνο Λύθαο 
 


