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Δπραξηζηίεο 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ 

 ζηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο Πηπρηαθήο κνπ Δξγαζίαο, 

Γξ Αλησλφπνπιν Γεκήηξην, πνπ κνπ πξνζέθεξε 

ηελ επθαηξία θαη κε βνήζεζε λα νινθιεξψζσ 

ηηο ζπνπδέο κνπ. 
 

Γε ζα κπνξνχζα λα ιεζκνλήζσ 

ηνπο θίινπο πνπ φρη κφλν γλψξηζα, 

αιιά θαη απέθηεζα θαηά ηε δηακνλή κνπ 

 ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο. 

Φίινπο, κε ηνπο νπνίνπο κνηξαζηήθακε 

 φκνξθεο θαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

Φίινπο απφ ηνπο νπνίνπο έκαζα πνιιά πξάγκαηα 

θαη κε βνήζεζαλ λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνπο γνλείο κνπ 

 θαη ηελ αδεξθή κνπ Κπξηαθή, 

πνπ πάληα κε ζηήξηδαλ θαη κε ζηεξίδνπλ!! 

αο αγαπψ πνιχ!!! 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Η άκπεινο 

Σν ακπέιη είλαη αγγεηφζπεξκν θπηφ, αλήθεη δε ζηελ ηάμε ησλ Ρακλσδψλ θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ Ακπεινεηδψλ, κε πνιιέο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηηο εχθξαηεο πεξηνρέο 

ηεο γεο. Σν ακπέιη θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηνλ θαξπφ ηνπ,  ην ζηαθχιη. 

 

1.2 Η Ιζηνξία Σεο Ακπέινπ 

χκθσλα κε ηε κπζνινγία, ν ηάθπινο ήηαλ γηνο ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηεο Αξηάδλεο. ε 

άιιν κχζν ν ηάθπινο ήηαλ βνζθφο ηνπ βαζηιεία ηεο Αηησιίαο Οηλέα. ηελ Διιάδα, ε 

πξψηε θαιιηέξγεηα ακπειηνχ έγηλε ζηελ Κξήηε, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο ζηε Θξάθε, θαη 

ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 1.000 π.Υ.. Γχξσ ζην 600 π.Υ., Φνίληθεο δηέδσζαλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζηε Γαιιία θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ην 

ακπέιη εληνπίδεηαη θαη ζηε Βξεηαλία. Σν 13
ν
 αηψλα κ.Υ., νη Άξαβεο πξνσζνχλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία θαη κέρξη ην 17
ν
 αηψλα ην 

ακπέιη ήηαλ γλσζηφ ζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε. 

Ζ ακπεινπξγία είλαη ζήκεξα κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηε ρψξα καο. 

κηαο θαη ηελ επλννχλ νη θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Τπάξρεη 

ηφζν ζε νξεηλέο, φζν θαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο θαη δίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ θαηαλάισζεο: α) ηα νηλνπνηήζηκα ζηαθχιηα, β) ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα, γ) 

δχν είδε ζηαθίδαο, νη νπνίεο είηε απνμεξαίλνληαη, είηε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νηλνπνηία. 

 

1.3. θνπόο ηεο Δξγαζίαο 

ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα πάληα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θπηνπαζνγφλσλ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ζηε παξαγσγή. Δηδηθφηεξα, ηα 

πξνβιήκαηα θπηνπξνζηαζίαο πνπ παξαηεξνχληαη θάζε ρξφλν ζηνπο ακπειψλεο θαη 

νθείινληαη ζε κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο είλαη αξθεηά πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη 

απφ ηηο ππφινηπεο αζζέλεηεο, αιιά θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ ακπειηνχ. 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα αλαιπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο, πνπ 

πξνζβάιινπλ ηελ άκπειν, θαζψο θαη ηε ρεκηθή θαη βηνινγηθή θαηαπνιέκεζή ηνπο. 
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Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ηεο ακπέινπ 

1. Πεξνλόζπνξνο 

1.1. Πεξηγξαθή 

O πεξνλφζπνξνο είλαη ε ζπνπδαηφηεξε αζζέλεηα ηεο ακπέινπ θαη κία απφ ηηο πην 

θαηαζηξεπηηθέο αζζέλεηεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ. Οη δεκίεο απφ ηνλ πεξνλφζπνξν 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξαγσγή ηεο ηξέρνπζαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ελψ νη δεκηέο ηεο 

επφκελεο πξνθαινχληαη, φηαλ ε πξνζβνιή είλαη έληνλε θαη πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ 

βιαζηψλ. ηελ Διιάδα, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1881 ζηε Μεζζελία θαη απφ ηφηε 

ελδεκεί ζηελ ρψξα καο, απεηιψληαο ηδηαίηεξα πεξηνρέο κε ζπλζήθεο πςειήο αηκνζθαηξηθήο 

πγξαζίαο. 

 

1.2. πκπηώκαηα 

Ο κχθεηαο πξνζβάιιεη φια ηα ηξπθεξά, πξάζηλα ηκήκαηα ηνπ θπηνχ (βιαζηνί, θχιια, 

ξάρεο ηζακπηψλ θαη ζηαθχιηα. 

Φχιια: εκθαλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο αλνηρηνπξάζηλεο θειίδεο, νη ιεγφκελεο «θειίδεο 

ιαδηνχ» (Δηθ. 1), πνπ αξγφηεξα λεθξψλνληαη, ηα θχιια ζρίδνληαη θαη ζε έληνλε πξνζβνιή 

πίπηνπλ. ε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο, ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ, παξαηεξείηαη ε 

εμάλζηζε («ιεπθφ ρλνχδη») απφ ηηο εμεξρφκελεο θαξπνθνξίεο ηνπ κχθεηα (Δηθ. 2). ηα ψξηκα, 

ειηθησκέλα θχιια, ην ζρήκα ησλ θειίδσλ είλαη πνιπγσληθφ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη 

λεπξψζεηο ησλ ψξηκσλ θχιισλ παξεκπνδίδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ παζνγφλνπ κε απνηέιεζκα 

λα ζπκίδνπλ «κσζατθφ». Σν ζχκπησκα απηφ είλαη γλσζηφ θαη ζαλ «κηλίδερ μυζαικού» ή 

«ζηαςποβελονιά». 

Άλζε: ε κφιπλζε κπνξεί λα γίλεη άκεζα κε δηάηξεζε ή έκκεζα απφ ηνλ πνδίζθν θαη κε ηνλ 

πγξφ θαηξφ εκθαλίδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ιεπθέο εμαλζίζεηο ηνπ παζνγφλνπ. Δάλ ε 

κφιπλζε γίλεη πξηλ ηελ άλζηζε, ηα άλζε καξαίλνληαη θαη πίπηνπλ.  

Ράγεο: ε κφιπλζε γίλεηαη έκκεζα κφλν απφ ηνλ πνδίζθν. Οη λεαξέο απνθηνχλ ρξψκα 

θαζηαλνπξάζηλν θαη θαιχπηνληαη απφ εμάλζηζε (ρλνχδη) ηνπ κχθεηα (Δηθ. 3.). Όηαλ 

πξνζβιεζνχλ αξγφηεξα θαη πξηλ ην «γπάιηζκα», εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ κχθεηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, γίλνληαη δεξκαηψδεηο, παξνπζηάδνπλ θαζηαλέο βπζηζκέλεο θειίδεο, 

δαξψλνπλ θαη πίπηνπλ. Σν ζχκπησκα απηφ είλαη γλσζηφ θαη ζαλ «καζηανή ζήτη». 

Σξπθεξνί βιαζηνί ζηνπο έιηθεο θαη ζηηο ξάρεο ησλ ηζακπηψλ: παξνπζηάδνληαη παξφκνηεο 

θειίδεο, πνπ γίλνληαη λεθξσηηθέο. 
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Δηθ. 1. Πξνζβνιή απφ ην κχθεηα Plasmopara viticola ζε θχιιν ακπειηνχ, φπνπ παξαηεξείηαη ην ζχκπησκα 

«θειίδεο ιαδηνχ». 

 

 

Δηθ. 2 Δζηίαζε ζηε θάησ επηθάλεηα θχιινπ ακπειηνχ, φπνπ δηαθξίλνληαη νη εμεξρφκελεο θαξπνθνξίεο ηνπ 

πεξνλνζπφξνπ απφ ηα ζηνκάηηα ηνπ θχιινπ θαη δεκηνπξγείηαη ην ζεκείν ηεο εμάλζηζεο. 

 

 

Δηθ. 3. Δμάλζηζε πξνλφζπνξνπ ζε λεαξέο ξάγεο ζηαθπιηνχ. 
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1.3. Αίηην θαη πλζήθεο Αλάπηπμεο 

O πεξνλφζπνξνο πξνθαιείηαη απφ ηνλ ςεπδνκχθεηα Plasmopara viticola ηεο νηθ. 

Peronosporaceae. Πνιιαπιαζηάδεηαη αγελψο κε ηα δσνζπνξηάγγεηα πνπ αλαπηχζζνληαη επί 

κνλνπνδηαθνχ ζρήκαηνο δσνζπνξηαγγεηνθφξνπο. 

Γηαρεηκάδεη θπξίσο κε ηα σνζπφξηα (εγγελήο κνξθή), πνπ απαηηνχλ κηα «πεξίνδν 

σξίκαλζεο» θαη πγξαζία (ζηαγφλεο λεξνχ π.ρ. ιφγσ βξνρήο ή άιιεο αηηίαο), γηα λα 

βιαζηήζνπλ. Απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηηο πξσηνγελείο κνιχλζεηο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ 

βιαζηνχο θαη θχιια θνληά ζην έδαθνο. Δπλντθέο ζπλζήθεο γηα κνιχλζεηο είλαη φηαλ 

επηθξαηνχλ ζεξκνθξαζίεο 15-27
ν
C, ζρεηηθή πγξαζία >85% θαη αθνινπζήζεη βξνρή. Σν 

παζνγφλν κνιχλεη ηα βιαζηηθά φξγαλα ηνπ ακπειηνχ απφ ηα ζηνκάηηα θαη ην κπθήιην 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο κεζνθπηηάξηνπο ρψξνπο. Δθεί ν ςεπδνκχθεηαο αλαπαξάγεηαη αγελψο, 

ζρεκαηίδνληαο θνλίδηα. Απηά κεηαθέξνληαη κε ηνλ άλεκν θαη απνηεινχλ κνιχζκαηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δεπηεξνγελψλ κνιχλζεσλ. Πξνζβάιινπλ ηα λέα θχια ζην ίδην ή ζε 

άιια πξέκλα. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε κφιπλζε ζα πξέπεη ηα θχιια λα παξακείλνπλ βξεγκέλα 

γηα θάπνηεο ψξεο, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία. 

Κξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο ζεσξείηαη ν Μάηνο, δηφηη ε 

ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη, ν ςεπδνκχθεηαο ζπκπιεξψλεη ην βηνινγηθφ ηνπ θχθιν ζπληνκφηεξα 

θαη πξνθαιεί πνιπάξηζκεο λέεο πξνζβνιέο. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα πεξίνδν ε βιαζηηθή αλάπηπμε 

ηεο ακπέινπ είλαη ηαρχηαηε, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεη ζπλερψο λένπο ηζηνχο, νη νπνίνη 

είλαη εππαζείο ζηηο κνιχλζεηο. 

 

1.4. Καηαπνιέκεζε 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξνλνζπφξνπ ζπζηήλνληαη εθαξκνγέο κε θαηάιιεια 

κπθεηνθηφλα, θαζψο θαη απφ βηνινγηθήο πιεπξάο κε ηε ιήςε πξνθπιαθηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ θπξίσο κέηξσλ. 

 

1.4.1. Υεκηθή Καηαπνιέκεζε 

H ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πεξνλφζπνξνπ βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ 

ςεθαζκψλ κε κπθεηνθηφλα. Δάλ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο 

αζζέλεηαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί αλά 7 κέξεο απφ ηελ επνρή πνπ νη 

βιαζηνί απνθηήζνπλ κήθνο 10 εθ. πεξίπνπ κέρξη ην ηέινο ησλ βξνρνπηψζεσλ. Σα πην 

ζπλεζηζκέλα κπθεηνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ πεξνλφζπνξνπ 

είλαη ηα ραιθνχρα (βνξδηγάιηνο πνιηφο θαη έηνηκα ραιθνχρα ζθεπάζκαηα), ηα 
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δηζεηνθαξβακηδηθά (maneb, propineb θ.ά.) θαη ην chlorothalonil. Απηά ηα κπθεηνθηφλα 

θπθινθνξνχλ ζε κείγκαηα, φπσο ραιθνχρα κε δηζεηνθαξβακηδηθά θ.ά.. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθαλ θαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά δηαζπζηεκαηηθά 

κπθεηνθηφλα, φπσο νη αθπιναιαλίλεο (metalaxyl, oxadixyl θ.ά.), ην phosetyl Al θαη ην 

cymoxanil. Σα δηαζπζηεκαηηθά πιενλεθηνχλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ, θαζφζνλ έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αθφκε θαη αλ εθαξκνζηνχλ ιίγν κεηά ηε κφιπλζε. Ζ 

δξάζε ηνπο δηαξθεί πεξίπνπ 15 κέξεο, δελ εθπιχλνληαη απφ ηηο βξνρέο θαη δελ αθήλνπλ 

αθάιππηεο επηθάλεηεο, επεηδή δηεηζδχνπλ θαη απιψλνπλ ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο. H ρξήζε ησλ 

κπθεηνθηφλσλ απηψλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε, δηφηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ζπληειεί ζηελ 

επηινγή αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Έηζη, ζπληζηάηαη α ελαιιάζζνληαη κε πξνζηαηεπηηθά 

κπθεηνθηφλα ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κείγκαηα κε απηά. 

 

1.4.2. Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε 

ρεηηθά κε ηε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πεξνλφζπνξνπ, απηή εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα 

πξνθπιαθηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα: 

 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο ησλ αµπειψλσλ ζε ρσξάθηα µε πνιχ πγξφ θαη δξνζεξφ 

µηθξνθιίµα. 

 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αµπειψλα, νη γξαµµέο θχηεπζεο λα αθνινπζνχλ ηελ θνξά ηνπ 

αλέµνπ. Έηζη ηα πξέµλα αεξίδνληαη θαιχηεξα θαη ζηεγλψλεη γξεγνξφηεξα ην λεξφ απφ 

ελδερφµελε βξνρή ή δξνζηά. 

 Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πξέπεη λα γίλεηαη θαη ην θαηάιιειν θιάδεµα. 

 Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηέµθπια γηα νξγαληθή ιίπαλζε, ζα πξέπεη λα είλαη θαιά 

δπµσµέλα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ εθβιαζηήζεηο γηγάξησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο 

αλάπηπμεο ηνπ παζνγφλνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ν ηξχγνο πξέπεη λα γίλεηαη µε πξνζνρή θαη 

λα µελ αθήλνληαη ζηαθχιηα ζην έδαθνο. 

 Σα θχιια πνπ πίπηνπλ ζην έδαθνο απνηεινχλ ζαπµάζην ππφζηξσµα δηαρείµαζεο ηνπ 

µχθεηα. Πξέπεη ινηπφλ λα απνµαθξχλνληαη ή λα παξαρψλνληαη βαζηά. 

 Καηαζηξνθή ησλ βιαζηψλ πνπ αλαθχνληαη απφ ηα ραµειά ζεµεία ηνπ θνξµνχ ησλ 

πξέµλσλ, γηαηί απνηεινχλ γέθπξεο µεηαθνξάο ηνπ παζνγφλνπ ζηηο θιεµαηίδεο. 

 Καηά ην θιάδεµα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη θιεµαηίδεο αλ θέξνπλ µαθξνζθνπηθψο ηα 

ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο απφ πεξνλφζπνξν. Αλ, γηα παξάδεηγµα, ηα γφλαηα παξνπζηάδνπλ 

δηφγθσζε ησλ ηζηψλ θαη θαηά µήθνο ζρηοµέο, ηφηε πξέπεη λα ιαµβάλεηαη µέξηµλα 

παξεµπφδηζεο ηεο πξψηεο πξνζβνιήο. 
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 Αλάπηπμε ζπζηήµαηνο πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. Έρνπλ ήδε 

αλαπηπρζεί επηδεµηνινγηθά µνληέια πξφβιεςεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηνλ πεξνλφζπνξν, ηνπ 

ρξφλνπ επεµβάζεσλ θαη ησλ µέζσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ηα µνληέια Diouys θαη Milvit. Σν δεχηεξν µνληέιν είλαη πεξηγξαθηθφ θαη 

πξνζδηνξηζηηθφ ηεο πνζφηεηαο ηεο αγελνχο αλαπαξαγσγήο ηνπ παζνγφλνπ. 

 ∆ηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ςεθαοµψλ µε βνξδηγάιεην πνιηφ. Οη αµπεινπξγνί πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη ηα ραιθνχρα πξνθαινχλ θπηνηνμηθφηεηα ζηε λέα βιάζηεζε, µε ςπρξφ θαη 

πγξφ θαηξφ. Σα επαίζζεηα ζηάδηα, θαηά ηα νπνία ε βιάζηεζε πξέπεη λα είλαη θαιπµµέλε 

µε ραιθνχρν, είλαη φηαλ ε βιάζηεζε έρεη 8-10 εθ. µήθνο, µεηά 10 µέξεο, ζην µνχξν, ζην 

γέµηοµα θαη µέρξη ηνλ πεξθαοµφ. Απηφ δελ ζεµαίλεη φηη πξέπεη λα γίλνληαη φινη νη 

ςεθαοµνί αλσηέξσ, αιιά απαηηείηαη ζπζηεµαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ 

πξψηε πξνζβνιή πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ε βιάζηεζε έρεη µήθνο 8-10  εθ., φηαλ γηα 24 

ψξεο πέζεη βξνρή 10-12 mm  θαη φηαλ ε ζεξµνθξαζία θπµαίλεηαη ζηνπο 10-12ºC. 

 Σα ζθεπάοµαηα ζεηνχρνο άξγηινο θαη βξέμηµν ζεηάθη θαη ιηγλνζεηψδεο αξγίιην θαη νμείδηα 

ηνπ ππξηηίνπ, αξγηιίνπ θαη ηηηαλίνπ ζε µείγµα µε βξέμηµν ζεηάθη παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιεινπάζεηαο, δειαδή ρξεζηκνπνίεζε αληαγσληζηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ν αληαγσληζηήο 

Trichoderma harzianum (Trichodex). 
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2. Φόκνςε 

2.1. Πεξηγξαθή 

Ζ Φφκνςε απνηειεί κηα ζεκαληηθή αζζέλεηα μχινπ. Έρεη καθξνρξφληα δξάζε, 

ππνβαζκίδεη ζηαδηαθά θαη θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα αλ δελ γίλεη έγθαηξε θαη ζσζηή 

δηάγλσζε. ηε ρψξα καο ε Φφκνςε αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ην1963 ζηε Θεζζαινλίθε, 

ελψ ζήκεξα είλαη δηαδεδνκέλε ζηελ Κξήηε θαη απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζνπιηαλίλαο. 

 

2.2. πκπηώκαηα 

Ζ αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηελ εηήζηα βιάζηεζε, αιιά θαη ην παιηφ μχιν. Απνηειεί ζνβαξφ 

παξάγνληα κείσζεο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο, ππνβάζκηζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ειάηησζε ηεο 

παξαγσγηθήο δσήο ηνπ ακπειψλα. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ζηε λέα βιάζηεζε εκθαλίδνληαη 

αξγά ηελ άλνημε. 

Φχιια: εκθαλίδνληαη δηάζπαξηεο θηηξηλφιεπθεο θειίδεο κε θαζηαλφ θέληξν θαη λεθξψζεηο 

ζην έιαζκα, ην λεχξν θαη ην κίζρν (Δηθ. 4). Σα ζηαθχιηα εκθαλίδνπλ καχξεο θειίδεο ζηε 

ξάρε (άμνλεο), ελψ ην ηκήκα θάησ απφ ηελ πξνζβνιή μεξαίλεηαη. 

Βιαζηνί: εκθαλίδνληαη δπζδηάθξηηεο λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα πξψηα κεζνγνλάηηα, φπνπ 

εμειίζζνληαη ζε λεθξψζεηο, έιθε θαη ζρίζκαηα. Οη αδχλαηνη βιαζηνί ζπάδνπλ εχθνια απφ 

ηνλ αέξα ή ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ. 

Κιεκαηίδεο: απηέο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί δελ μπινπνηνχληαη θαη αζπξίδνπλ. ηελ 

επηθάλεηα ηνπο ζρεκαηίδνληαη ηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα ηνπ κχθεηα (κηθξά, καχξα 

ζηίγκαηα, ηα ππθλίδηα) (Δηθ. 5), ελψ πνιινί νθζαικνί δελ εθπηχζζνληαη λσξίο ηελ άλνημε. 

 

Δηθ. 4. χκπησκα πξνζβνιήο απφ Φφκνςε ζε θχιιν ακπειηνχ, φπνπ παξαηεξνχληαη λεθξψζεηο ζην θέληξν 

ρισξσηηθψλ (θίηξηλσλ) πεξηνρψλ. 
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Δηθ. 5. Υαξαθηεξηζηηθή πξνζβνιή απφ Φφκνςε ζε θιεκαηίδα, φπνπ είλαη εκθαλή ηα καχξα ζηίγκαηα απφ ηηο 

θαξπνθνξίεο (ππθλίδηα) ηνπ κχθεηα. 

 

2.3. Αίηηα θαη πλζήθεο Αλάπηπμεο 

Σν παζνγφλν αίηην είλαη ν αηειήο κχθεηαο Phomophsis viticola, ν νπνίνο δηαρεηκάδεη κε ηε 

κνξθή ηνπ ππθληδίνπ κέζα ζην θινηφ ησλ θιεκαηίδσλ ηνπ ελφο ρξφλνπ, αιιά θαη κε ηε 

κνξθή ηνπ κπθειίνπ ζην μχιν φπνπ παξακέλεη δσληαλφ.  

Ζ βξνρή βνεζά ζηε δηαζπνξά ησλ κνιπζκάησλ θαη ηε κφιπλζε, ελψ νη πξνζβνιέο είλαη 

έληνλεο ζε πεξηνρέο κε πςειή πγξαζία θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ άλνημε. Ζ βιάζηεζε 

ησλ ζπνξίσλ θαη ε δηείζδπζε ηνπ κπθειίνπ απφ ηα ζηνκάηηα θαη κηθξνηξαχκαηα, επλνείηαη 

απφ πςειή πγξαζία. 

Πηζαλφηεξε πεξίνδνο πξνζβνιήο είλαη απφ ηελ έθπηπμε νθζαικψλ ηελ άλνημε κέρξη λα 

απνθηήζνπλ νη βιαζηνί κήθνο 15 εθ. Σν θαινθαίξη ε αζζέλεηα αλαζηέιιεηαη ιφγσ ησλ 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη μαλαξρίδεη θαηά ηε δξνζεξή πεξίνδν ησλ θζηλνπσξηλψλ 

βξνρνπηψζεσλ. Οη ψξηκεο ξάγεο είλαη επαίζζεηεο ζηελ κφιπλζε θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαηεηακέλσλ βξνρνπηψζεσλ θνληά ζηε ζπγθνκηδή.  

Ζ αληνρή ησλ πνηθηιηψλ παξαιιάζζεηαη ζεκαληηθά. Πην επαίζζεηεο πνηθηιίεο είλαη ε 

ζνπιηαλίλα, ην ξαδαθί, ην cardinal, ην cabernet, ελψ αλζεθηηθφηεξα ζεσξνχληαη ηα 

νηλάκπεια. 

 

2.4. Καηαπνιέκεζε 

Αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ κέηξσλ θαη ρεκηθψλ 

επεκβάζεσλ. 
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2.4.1. Υεκηθή Καηαπνιέκεζε 

Ζ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο ρεηκεξηλνχ ςεθαζκνχ κε 

ρεηκεξηλφ πνιηφ πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικψλ (2-3 βδνκάδεο). ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη 

2 ςεθαζκνί κε ηνλ πξψην λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικψλ (ζηάδην D) θαη 

ν δεχηεξνο ζην ζηάδην E. Σέινο. Ο ζπλδπαζκφο fosethyl Al+folpet κε έλα ςεθαζκφο ζην 

ζηάδην Γ έρεη απνδεηρζεί λα δίλεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

 

2.4.2. Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε 

Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε πεξηιακβάλεη δηάθνξα κέηξα θαη µεζφδνπο, φπσο: 

 Να γίλεηαη θαιή επηζεψξεζε ησλ θιεµαηίδσλ θαηά ην θιάδεκα γηα λα δηαπηζησζεί ην 

µέγεζνο ηεο πξνζβνιήο απφ ηελ πξνεγνχµελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Κιεµαηίδεο 

ιεπθσπέο θαη µε πνιιά ππθλίδηα θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε µεγάιεο πνζφηεηαο 

µνιχζµαηνο θαη επηβάιινπλ ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ µέηξσλ θαηά ηελ ράξαμε ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ. 

 Οη θιεµαηίδεο µε πξνζβνιή πξέπεη λα θαίγνληαη αµέζσο µεηά απφ ην θιάδεµα. Ζ εξγαζία 

απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζπιινγηθά απφ φινπο ηνπο αµπεινθαιιηεξγεηέο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 Κιάδεµα µε πεξηζζφηεξα µάηηα, ψζηε λα µελ ραζνχλ θεθαιέο ή θιεµαηίδεο. Σηο επφµελεο 

θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο εθαξµφδεηαη θιάδεµα επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. 

 Οςίµεζε ηνπ θιαδέµαηνο, ψζηε ε επαίζζεηε ζην παζνγφλν βιάζηεζε λα µε ζπµπέζεη µε 

ηελ έληνλε απειεπζέξσζε ησλ ππθληδηνζπνξίσλ. 

 Υξεζηµνπνίεζε πγηνχο-ακφιπληνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 

 Δπεµβάζεηο µε δηάθνξα θαηάιιεια ζθεπάζµαηα µεηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικψλ µαηηψλ. 

Υξεζηµνπνηείηαη ην βξέμηµν ζεηάθη ζε δχν αλά 8ήµεξν ςεθαζµνχο. Ο πξψηνο πξέπεη λα 

γίλεηαη φηαλ ε βιάζηεζε έρεη απνθηήζεη µήθνο 2-3 εθ.. Οη θσζθνξηθέο νµάδεο θαιίνπ ή 

αξγηιίνπ πξέπεη λα ζπµπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν ησλ νηθνινγηθψλ ζθεπαζµάησλ, αθνχ 

πξνέξρνληαη απφ θπζηθή πξψηε χιε θαη δελ µπνξνχλ λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ δηεγέξηε ηνπ 

αµπληηθνχ ζπζηήµαηνο ησλ θπηψλ µέζσ ηνπ παζνγφλνπ. 

 Απνιχµαλζε ησλ εξγαιείσλ θιαδέµαηνο µε βνξδηγάιεην πνιηφ ή KΜnO. 
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3. Ωίδην 

3.1. Πεξηγξαθή 

Σν σίδην απνηειεί ζνβαξή αζζέλεηα ηεο ακπέινπ θαη πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ 

θαιιηεξγείηαη. Αλ δελ ππάξμεη ζνβαξή θαη επηκειήο θαηαπνιέκεζε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

νιηθή πνζνηηθή ή πνηνηηθή θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο (θπξίσο ζε επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο). 

3.2. πκπηώκαηα 

Πξνζβάιινληαη θχιια, έιηθεο, βιαζηνί θαη βφηξεηο. ηα πξνζβεβιεκέλα µέξε 

ζρεκαηίδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ιεπθέο αιεπξψδεηο θαξπνθνξίεο ηνπ µχθεηα. Οη 

κεγαιχηεξεο δεµηέο παξαηεξνχληαη ζηηο ξάγεο πνπ ζρίδνληαη (Δηθ. 6), νπφηε ζπλήζσο 

αθνινπζνχλ δεπηεξνγελείο πξνζβνιέο απφ άιια παζνγφλα (π.ρ. Βνηξχηεο), πνπ 

νινθιεξψλνπλ ηε δεκηά ζηα ηζακπηά. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη επαίζζεηε, φηαλ νη βιαζηνί έρνπλ 

µήθνο 10 εθ., µεηά απφ 10 µέξεο, ζηελ άλζηζε θαη αµέζσο µεηά ζηε θαξπφδεζε. 

Νεαξά θχιια: ν κχθεηαο εκθαλίδεηαη λσξίο ηελ άλνημε, φπνπ θαη παξαηεξνχληαη κηθξέο 

θηηξηλνπξάζηλεο θειίδεο κε αζαθέο πεξηζψξην. Δπίζεο, ην θχιιν απνθηά θπκαηνεηδή φςε θαη 

ζπζηξέθεηαη πξνο ηα πάλσ (Δηθ. 7). Οη θειίδεο (άλσ ή θάησ επηθάλεηα) θαιχπηνληαη κε 

ιεπθή αξαρλνεηδνχο αιεπξψδνπο κνξθήο εμάλζηζε, πνπ απνηειείηαη απφ ην κπθήιην ηνπ 

κχθεηα. Ζ εμάλζηζε εμαπιψλεηαη γξήγνξα θαη κπνξεί λα θαιχςεη κεγάιεο επηθάλεηεο ηνπ 

θχιινπ, ελψ ηα πνιχ πξνζβεβιεκέλα θχιια παξακνξθψλνληαη. 

Βιαζηνί: ε πξνζβνιή ηνπο αθνινπζεί απηή ησλ θχιισλ, νη νπνίνη ζην ηέινο ηνπ 

θαινθαηξηνχ απνθηνχλ ρξψκα θαζηαλντψδεο (Δηθ. 8), ιφγν ηεο λέθξσζεο ησλ επηθαλεηαθψλ 

θπηηάξσλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηζηψλ. 

Άλζε: ε πξνζβνιή ηνπο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ μήξαλζε. 

 

Δηθ. 6. Πξνζβνιή ξαγψλ ακπειηνχ απν σίδην (ζεκείν: ιεπθή εμάλζηζε) ζε ξάγεο κε εκθαλέο ην ζχκπησκα ηνπ 

ζρηζίκαηφο ηνπο. 
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Δηθ. 7. Πξνζβνιή απν σίδην ζε θχιια ακπειηνχ. 

 

Δηθ. 8. Κιεκαηίδα πξνζβεβιεκέλε απφ σίδην, φπνπ παξαηεξείηαη ν θαζηαλντσδέο ρξσκαηηζκφο ηεο θαη ε 

εμάλζηζε (ιεπθφ ρλνχδη) ηνπ κχθεηα. 

3.3. Αίηην θαη πλζήθεο Αλάπηπμεο 

H αζζέλεηα πξνθαιείηαη απφ ηνλ αζθνκχθεηα Uncinula necator ηεο νηθ. Erysiphaceae. Ο 

πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ κχθεηα γίλεηαη εγγελψο κε ηα αζθνζπφξηα, πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε 

αζθνχο, νη νπνίνη είλαη κέζα ζηα θιεηζηνζήθηα. H αγελήο κνξθή ηνπ κχθεηα είλαη ην Oidium 

tuckerii, πνπ ζρεκαηίδεη πνιπάξηζκνπο θνληνχο φξζηνπο θνληδηνθφξνπο κε αιπζίδα ζπνξίσλ 

ζηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ κπθειίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πξνζβιεκέλσλ νξγάλσλ. 

Θεσξείηαη, φηη ην αξρηθφ κφιπζκα πξνέξρεηαη απφ ην κπθήιην πνπ δηαρεηκάδεη ζηνπο 

νθζαικνχο. Όκσο, ε χπαξμε πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ πεξηζεθίσλ, πνιχ ζπρλά ,ζηα ακπέιηα 

ζίγνπξα παίδεη θάπνην αμηφινγν ξφιν ζηε δηαρείκαζε ηνπ παζνγφλνπ. Όηαλ ην κπθήιην 

δηαρεηκάδεη ζηνπο νθζαικνχο, ελεξγνπνηείηαη ηελ άλνημε θαηά ηελ έθπηπμε ησλ νθζαικψλ 

θαη απιψλεηαη ζηνπο λένπο βιαζηνχο. Δάλ ν κχθεηαο δηαρεηκάδεη κε ηε κνξθή πεξηζεθίσλ, 

ηελ άλνημε, φηαλ ε βιάζηεζε είλαη επηδεθηηθή κφιπλζεο, ηα αζθνζπφξηα ειεπζεξψλνληαη, 

ελαπνηίζεληαη ζηνπο βιαζηνχο θαη πξνθαινχλ κφιπλζε. Μνιχλζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε 

νιφθιεξε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, εθφζνλ ππάξρνπλ θπηηθά κέξε επηδεθηηθά κφιπλζεο. 
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Σα θχιια θαη νη βιαζηνί κνιχλνληαη φηαλ είλαη κηθξήο ειηθίαο, φπσο ζπκβαίλεη ηελ 

άλνημε ή θαη αξγφηεξα εάλ ηα ακπέιηα πνηίδνληαη. Γπζκελψο ζηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο 

επηδξνχλ ε πνιχ μεξή αηκφζθαηξα θαη νη βξνρνπηψζεηο. 

 

3.4. Καηαπνιέκεζε 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ σηδίνπ ηεο ακπέινπ ζπληζηψληαη: 

 Δπηζεψξεζε ησλ θιεµαηίδσλ θαηά ην θιάδεµα, γηα ηελ εθηίµεζε ηνπ δηαρεηµάδνληνο 

µνιπζµαηηθνχ δπλαµηθνχ ηνπ παζνγφλνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξσζεί νινθιεξσκέλν 

πξφγξαµµα αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο. Κιεµαηίδεο µε ζθνπξφρξσµεο δηθηπψζεηο ζηελ 

επηθάλεηα είλαη απφδεημε έληνλεο πξνζβνιήο θαηά ηελ πξνεγνχµελε θαιιηεξγεηηθή 

ηερληθή. ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφδνπκε: 

o ςεθαζµνχο φηαλ αθφµε ηα µάηηα είλαη θιεηζηά ή θαηά ηελ έθπηπμή ηνπο. Έηζη 

πεξηνξίδνπκε θαηά 40% ην ζπλνιηθφ αξηζµφ ησλ επεµβάζεσλ θαη ειέγρνπκε ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζµφ ηελ αζζέλεηα. 

o Διαθξχ θνξπθνιφγεµα ησλ πξέµλσλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξνχληαη έληνλεο 

πξνζβνιέο απφ σίδην. 

o Υξήζε αλζεθηηθψλ ζηελ αζζέλεηα πνηθηιηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ 

επηθξαηνχλ επλντθέο θιηµαηηθέο ζπλζήθεο. Οη πνηθηιίεο Aramon, Cot, Folle blanche, 

Grenache, Syrah είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθέο ζην παζνγφλν. 

 Σν ζείν ρξεζηµνπνηείηαη µε ηελ µνξθή επηπάζεσλ θαη ςεθαζµψλ θαη είλαη πέληε ηχπσλ: 

o Ανθόρ θείος: πξνθχπηεη απφ εμάρλσζε θαη ζπµπχθλσζε ησλ αηµψλ ηνπ ζείνπ. Δίλαη 

ην πην απνηειεζµαηηθφ. 

o Άλεςπο θείος: πξνέξρεηαη απφ άιεζε ηνπ νξπθηνχ ζείνπ. 

o Γάλα θείος: πξνθχπηεη απφ θαηαθξήµληζε ηνπ ζείνπ θαη απνηειείηαη απν θφθθνπο 

θξπζηαιιηθήο µνξθήο. 

o Μείγµα θείος: πεξηέρεη επηπιένλ ηάιθε ή θαθαλνιίλε ή αζβέζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νη πςειέο ζεξµνθξαζίεο είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ην ζείν ιφγσ 

θπηνηνμηθφηεηαο. 

o Μαύπο θείο: παξαπξντφλ παξαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ αεξίνπ. Πεξηέρεη άζθαιην θαη 

θπαληνχρεο ελψζεηο θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία. 

 

Σν ζείν πνπ πξννξίδεηαη γηα ςεθαζµνχο είλαη γλσζηφ σο βξέμηµν ζείν θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

o Κλαζικό βπέξιµο θείο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο µε πεξαηηέξσ 

θνληνπνίεζε θαη πξνζζήθε δηαβξεθηηθψλ νπζηψλ. 
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o Καηακπηµνιζµένο ή άζππο θείο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάµεημε πνιπζεηνχρνπ 

αζβεζηίνπ µε πδξνρισξηθφ νμχ ελψ δελ ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ νηθνινγηθή γεσξγία, ιφγσ 

ηνπ ρισξίνπ πνπ πεξηέρεη.  

o Λεπηόκοκκο βπέξιµο θείο, µε ην 80% ησλ θφθθσλ δηαµέηξνπ µηθξφηεξεο ησλ 12µm. 

o Κολλοειδέρ βπέξιµο θείο µε θφθθνπο δηαµέηξνπ µηθξφηεξεο ησλ 1µm. 

Σν βξέμηµν ζείν ρξεζηµνπνηνχµελν ζην ζηάδην ησλ 2-3 εθ. ησλ βιαζηψλ, πεξηνξίδεη ηηο 

αξρηθέο πξνζβνιέο θαη ειέγρεη ηθαλνπνηεηηθά ηε θφµνςε. Σν ζείν αζθεί ηθαλνπνηεηηθή 

µεησηηθή δξάζε ζηελ εξίλσζε, ζηνπο ηεηξάλπρνπο θαη γεληθά ζηηο αθαξηψζεηο. Πξέπεη λα 

δηαθφπηεηαη ε ρξήζε ηνπ ηξεηο µήλεο πξηλ ηε ζπγθνµηδή ζηηο πεξηπηψζεηο παξαγσγήο 

θξαζηψλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγµα ζηα γαιιηθά θξαζηά Aruaguac θαη 

Cognac, γηαηί πξνζδίδεη ζε απηά δπζάξεζηε γεχζε θαη επηζθηάδεη ην εηδηθφ ηνπο άξσµα. 

Δπίζεο µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ µε επηηπρία ηα παξαθάησ κείγκαηα ζθεπαζµάησλ: 

o Θείν+Thiobaccilus sp. ρξεζηµνπνηείηαη απφ ην έδαθνο. 

o ζεηνχρνο άξγηινο+βξέμηµν ζεηάθη+ιηγλνζεηψδεο αξγίιην, νμείδηα. 

o ηνπ ππξηηίνπ, αξγηιίνπ θαη ηηηαλίνπ ζε µείγµα µε βξέμηµν ζεηάθη θαη εθρχιηζµα. 

o ιαδηνχ απφ Feoniculum vulgare ή ην θπηηθφ ιάδη ηνπ Canola sp.. 

o Σα παξαθηληθά ιάδηα ζηε δφζε 1% ζε ζπλδπαζµφ µε δηηηαλζξαθηθή ζφδα λαηξίνπ ή 

θαιίνπ ζηελ δφζε 0,5%. 

o Σν εθρχιηζµα ζπφξσλ γθξέτπ θξνπη (εµπνξηθφ ζθεχαζµα BC1000). 
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4. Βνηξύηεο 

4.1. Πεξηγξαθή 

Ο βνηξχηεο (θνηλψο ηέθξα ζήςε) πξνζβάιιεη πνιιά είδε θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ, αιιά 

νη δεκηέο πνπ πξνθαιεί δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

 

4.2. πκπηώκαηα 

Οθζαικνί πνπ κφιηο έρνπλ αλνίμεη θαη λεαξνί βιαζηνί: Δάλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο έθπηπμεο 

ησλ νθζαικψλ επηθξαηήζνπλ επλντθέο ζπλζήθεο, πξνζβάιινληαη, γίλνληαη θαζηαλνί θαη 

μεξαίλνληαη. πρλή είλαη θαη ε πξνζβνιή ζηε βάζε ησλ λεαξψλ βιαζηψλ, φπνπ 

δεκηνπξγείηαη θαζηαλή θειίδα (Δηθ. 9). 

Φχιια: ζρεκαηίδνληαη κεγάιεο θαζηαλέο θειίδεο -θπξίσο ζηε πεξηθέξεηα-, φπνπ κε 

επλντθέο ζπλζήθεο εμαπιψλνληαη θαη θαιχπηνπλ φιν ην έιαζκα (Δηθ. 10), ελψ κε θαιφ θαηξφ 

μεξαίλνληαη θαη θαίλνληαη ζαλ θαςίκαηα. Ζ επνρή πνπ πξνθαινχληαη νη ζνβαξφηεξεο δεκηέο 

ζηα ζηαθχιηα είλαη φηαλ αξρίδεη ε σξίκαλζε θαη αλ ππάξρεη αξθεηή βξνρή. 

Ράγεο: πξνζβάιινληαη ζπλήζσο απφ ηξαχκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηδεξκίδα ηνπο θαη 

παξαηεξείηαη θαζηαλή θειίδα απφ φπνπ ε επηδεξκίδα απνθνιιάηαη πνιχ εχθνια (Δηθ. 11). 

           

Δηθ. 9. Πξνζβνιή βνηξχηε κε ηε δεκηνπξγία επηκήθνπο θαζηαλνχο θειίδαο ζε βιαζηφ ηεο ακπέινπ (αξηζηεξά). 

Δηθ. 10. Πξνζβνιή βνηξχηε ζε θχιιν ηεο ακπέινπ κε ηελ αλάπηπμε ζην έιαζκα θαζηαλψλ θειίδσλ (δεμηά). 

 

Δηθ. 11. Πξνζβνιή βνηξχηε ζε ξάγεο ακπέινπ. 
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4.3. Αίηην θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

Ζ αζζέλεηα ηεο ηεθξάο ζήςεο πξνθαιείηαη απφ ηνλ αζθνκχθεηα Botryotinia fuckeliana 

ηνπ νπνίνπ ε αηειήο κνξθή Botrytis cinerea παξαηεξείηαη ζην ακπέιη. Οη θνληδηνθφξνη θαη ηα 

θνλίδηα ηνπ παζνγφλνπ ζρεκαηίδνληαη ζε αθζνλία ζε φια ηα πξνζβεβιεκέλα θπηηθά κέξε, 

φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη πςειή θαη είλαη εθείλα πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεθξφ ρξψκα. Ο κχθεηαο, φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη δελ είλαη επλντθέο, ζρεκαηίδεη επί ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ θπηηθψλ νξγάλσλ καχξα ζθιεξψηηα κε αθαλφληζην ζρήκα θαη κέγεζνο πνπ 

πνηθίιιεη απφ ιίγα ρηιηνζηά κέρξη θαη έλα εθαηνζηφ. 

Οη κνιχλζεηο επλννχληαη απφ πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη πιεγέο ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο ή 

ην ππφζηξσκα φπνπ ζα αλαπηπρζεί ν κχθεηαο πξηλ κνιχλεη ηνλ μεληζηή. ηελ Διιάδα νη 

πξνζβνιέο ηεο άλνημεο γίλνληαη φηαλ επηθξαηεί πγξφο θαη ςπρξφο θαηξφο θαη είλαη 

ζνβαξφηεξεο φηαλ ππάξρεη δπλαηφο αέξαο ή ραιάδη, δηφηη δεκηνπξγνχληαη πιεγέο ζηνπο 

βιαζηνχο. 

 

4.4. Καηαπνιέκεζε 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ βνηξχηε γίλεηαη κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα, αιιά θαη κε πνηθίια 

θαιιηεξγεηηθά κέηξα. 

 

4.4.1. Υεκηθή Καηαπνιέκεζε 

Ζ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ βνηξχηε ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ησλ 

ραιθνχρσλ θαη βνξδηγάιενπ πνιηνχ (αλφξγαλα κπθεηνθηφλα). Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ηα 

νξγαληθά κπθεηνθηφλα, π.ρ. ηα carpentazim θαη iprodione. 

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ βνηξχηε έρεη ε έγθαηξε εθαξκνγή ησλ 

ςεθαζκψλ, θαζψο θαη νη ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. ρεηηθά κε ην 

ρξφλν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθαζκψλ, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ζπλήζσο ζπληζηψληαη 3-4 

ςεθαζκνί, αιιά είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ 20-30 κέξεο πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή θαη ζηα εμήο 

ζηάδηα: α) θαηά ηελ πιήξε άλζηζε, β) πξηλ ππθλψζνπλ ηα ηζακπηά θαη πξηλ ην θιείζηκν ηεο 

ξάγαο, γ) ηελ πεξίνδν ηεο σξίκαλζεο θαηά ην γπάιηζκα ησλ ξαγψλ θαη δ) 3-4 εβδνκάδεο πξηλ 

απφ ηε ζπγθνκηδή, 10-15 κέξεο κεηά ηελ ηξίηε επέκβαζε. 

 

4.4.2. Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε 

Ζ ηεθξά ζήςε αληηκεησπίδεηαη θαη κε ηα αθφινπζα θαιιηεξγεηηθά-βηνινγηθά κέηξα: 

 Καηαζηξνθή ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο, ηδηαίηεξα γχξσ απφ ηα πξέκλα. 
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 Απνθπγή θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ζε πεξηνρέο πγξέο, βαιηψδεηο, ρακειέο, κε θαθφ 

αεξηζκφ θαη κε βαξηά, ζπλεθηηθά εδάθε. 

 Μείσζε ηεο πγξαζίαο κε πεξηνξηζκφ ηνπ θπιιψκαηνο θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γξακκψλ, 

έηζη ψζηε λα επλνεί ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα. 

 Οξζνινγηθφ θιάδεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζεψξεζε ησλ θιεκαηίδσλ, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ην κνιπζκαηηθφ δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζε απηέο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θαιιηεξγεηηθά πεξίνδν. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο ππεξβνιηθήο αδσηνχρνπ ιηπάλζεσο. 

 Υξήζε νξκνλψλ (γηββεξειιηθφ νμχ), πνπ επηκεθχλνπλ ηε ξάρε ηνπ ζηαθπιηνχ θαη 

ζπληεινχλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ ξαγψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε εμάπισζε 

αζζέλεηαο απφ ξάγα ζε ξάγα. 

 Κάιπςε ησλ πξεκλψλ κε πιαζηηθφ ζε χςνο 50 εθ. πεξίπνπ πάλσ απφ ην θχιισκα, γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πγξαζίαο. 

 Φχηεπζε αλζεθηηθψλ αξαηφξαγσλ πνηθηιηψλ. Σν πβξίδην Gamete, πξντφλ δηαζηαχξσζεο 

Gamy × Reichensteiner, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διβεηία κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

 Απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ ησλ ξαγψλ απφ έληνκα (θπξίσο επδεκίδα), άιιεο αζζέλεηεο 

(στδην) θαη δεκηέο κεραληθήο πξνέιεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

θαηά ηε ζπγθνκηδή. 

 Ο εκβνιηαζκφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ επαηζζεζία ελφο θιήκαηνο ζην βνηξχηε. 

Παξαηεξήζεθε, φηη κεξηθά κνζρεχκαηα εκβνιηαζκέλα, φπσο ην Baco banc Β, είλαη πνιχ 

αλζεθηηθά. 

 Οη αληαγσληζηέο Trichoderma harzianum (Trichodex), Cladosporium cladosporioides, C. 

herbarum, Epicoccum sp., Streptomyces griseoviridis πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ην κχθεηα. 

 Σν αηζέξην έιαην ηνπ ζπκαξηνχ θαη ηεο ξίγαλεο, θαζψο θαη ε αιαλνζίλε, νπζία πνπ 

απνκνλψζεθε απφ ην Streptomyces alanocinicus ζε in vitro θαη in vivo δνθηκέο, έδξαζαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κχθεηα. 

 Σν εθρχιηζκα ησλ αγνπξίδσλ δηεγείξεη ην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ, δηφηη νη άγνπξεο 

ξάγεο πεξηέρνπλ νξγαληθά νμέα, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηε βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ ηνπ 

βνηξχηε. 

 Μέζνδνο παξακνλήο ζε θαηάζηαζε χγξαλζεο επί 15 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 15°C. Ζ 

θαηαπνιέκεζε απηή απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ νξγάλσλ θαηαγξαθήο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο. 
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5. Δπηππίσζε 

5.1. Πεξηγξαθή 

Θεσξείηαη κηα απφ ηηο πην θαηαζηξεπηηθέο αζζέλεηεο ηνπ ακπειηνχ. ηελ Διιάδα 

παξαηεξήζεθε ην 1976. Πξνζβάιιεη κεγάιν αξηζκφ θαιιηεξγεκέλσλ θαη δαζηθψλ δέλδξσλ. 

 

5.2. πκπηώκαηα 

Σα πξψηα ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε πεξίνδν ηεο άλνημεο ζηνπο 

πξνζβεβιεκέλνπο βξαρίνλεο είλαη ε έθπηπμε πνιιψλ αδχλαησλ βιαζηψλ κε κηθξά 

κεζνγνλάηηα, κηθξνθπιιία, παξακφξθσζε, ριψξσζε, πεξηθεξεηαθή μήξαλζε ηνπ ειάζκαηνο 

ησλ θχιισλ θαη αληζνξξαγία. Καηά ηελ πξνζεθηηθφηεξε εμέηαζε ησλ βξαρηφλσλ 

απνθαιχπηεηαη ε μήξαλζε ηνπ μχινπ απφ θάπνηα παιηά ηνκή. ε θάζεηε ηνκή, ε μήξαλζε 

έρεη ζρήκα ηξηγσληθφ (Δηθ. 12). ηνπο πξνζβεβιεκέλνπο ηζηνχο παξαηεξείηαη ε λέθξσζή 

ηνπο θαη θαζηαλφο κεηαρξσκαηηζκφο ηνπ μχινπ πνπ παξακέλεη φκσο ζθιεξφ, φπσο ην πγηέο. 

 

Δηθ. 12. Πξνζβνιή πξέκλνπ απφ ην Eutypa lata, φπνπ ζε εγθάξζηα ηνκή ηνπ ε μήξαλζε έρεη ηξηγσληθφ ζρήκα. 

 

5.3. Αίηην θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

Ζ Δπηππίσζε πξνθαιείηαη απφ ηνλ αζθνκχθεηα Eutypa lata κε αηειή κνξθή ην Libertella 

blepharis. O E. lata ζρεκαηίδεη πεξηζήθηα ζε ζηξψκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην λεθξφ απφ 

ηελ αζζέλεηα μχιν ησλ πξέκλσλ. Σα αζθνζπφξηα ειεπζεξψλνληαη κφιηο ηα πεξηζήθηα 

«κνπζθέςνπλ» θαη κε ηνλ αέξα κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Ζ κφιπλζε ηνπ ακπειηνχ γίλεηαη κέζσ πιεγψλ θαη θπξίσο απφ ηηο ηνκέο θιαδέκαηνο. Ζ 

κφιπλζε πξνρσξά πνιχ αξγά θαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα είλαη εκθαλή κεηά απφ 3-4 ρξφληα 

κεηά ηε κφιπλζε. 
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5.4. Καηαπνιέκεζε 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο επηππίσζεο ιακβάλεη ρψξα κε ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο ηξφπνπο. 

 

5.4.1. Υεκηθή Καηαπνιέκεζε 

Οη ηνκέο ζε βξαρίνλεο ειηθίαο δχν εηψλ θαη άλσ πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε κεγάιε 

πξνζνρή κε ππθλφ αηψξεκα ελφο βελδηκηδαδνιηθνχ κπθεηνθηφλνπ, φπσο π.ρ. carbendazim. 

Δμίζνπ απνηειεζκαηηθφ είλαη θαη ην fluzilazol. Σν κείγκα Carbendazim+cyproconazole 

(1%+0,5%, αληίζηνηρα) είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν, δηφηη δηεηζδχεη βαζχηεξα ζηελ ηνκή θαη 

επηπιένλ δηαηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σα δηάθνξα ζθεπάζκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο θαη 

ακέζσο κεηά ην θιάδεκα κε ηε ρξήζε πηλέινπ ή επηλψηηνπ ςεθαζηήξα. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί 

λα εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα κε ην θιάδεκα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ θιαδεπηηθνχ ςαιηδηνχ. 

 

5.4.2. Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε 

Ζ επηππίσζε θαηαπνιεκείηαη κε ηα θάησζη θαιιηεξγεηηθά-βηνινγηθά κέηξα: 

 Πξσηαξρηθή ζεκαζία έρεη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ηνπ θιαδέκαηνο. πληζηάηαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνκψλ θιαδέκαηνο θαη ε απνθπγή κεγάισλ ηνκψλ, ηδηαίηεξα 

πιεζίνλ ηνπ θνξκνχ θαη ησλ θπξίσλ βξαρηφλσλ. Σν θιάδεκα λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

αξγφηεξα, ζην ηέινο ηνπ ρεηκψλα ή ζηελ αξρή άλνημεο, κε μεξφ θξχν θαηξφ θαη ζπλζήθεο 

λελεκίαο. 

 Σα πξέκλα λα δηακνξθψλνληαη κε ην ζχζηεκα ησλ δηπιψλ θνξκψλ (double trunk system), 

ζην νπνίν ν θάζε θνξκφο θέξεη ην ήκηζπ ηνπ ελδεηθλπφκελνπ αξηζκνχ νθζαικψλ, έηζη 

ψζηε αλ ν έλαο θνξκφο πξέπεη λα αθαηξεζεί κεηά ηελ πξνζβνιή, ππάξρεη ν δεχηεξνο. 

 Αθαίξεζε θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ ή βξαρηφλσλ, πέξαλ 

ηνπ ζεκείνπ πνπ παξαηεξείηαη κεηαρξσκαηηζκφο ηνπ μχινπ. Οη ηνκέο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ λέεο κνιχλζεηο κε θάπνην πξνζηαηεπηηθφ πιεγψλ ή απνηειεζκαηηθφ 

κπθεηνθηφλν. Πξέκλα κε έληνλε πξνζβνιή κπνξνχλ λα θνπνχλ απφ ηε βάζε θαη λα 

αλαλεσζνχλ κε ιαίκαξγνπο (θαηαβνιάδεο). 

 Καιιηέξγεηα αλζεθηηθψλ ζηελ αζζέλεηα πνηθηιηψλ, φπσο ε πνηθηιία «Μνζράην 

Ακβνχξγνπ» θαη νη γαιιηθέο Aligote, Grolleau, Merlot, Semillon, Sylvaner. 

 Δπάιεηςε ησλ πιεγψλ κε κηα καζηίρα εκβνιίνπ κε βάζε ην θεξί ησλ κειηζζψλ καδί κε 

ξεηίλεο, κηθξνθξπζηαιιηθφ θεξί θαη ην θαηξάκη απφ πεχθν. 
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 Απνζηεηξσηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαη ην ππεξκαγγαληθφ θάιην, ην πεπθέιαην θαη 

ην κίγκα θπηηθψλ ιαδηψλ θαη ξεηηλψλ. 

 • Έθρπζε ζηνλ θνξκφ 10 ml δηαιχκαηνο ηνπ βηνινγηθνχ ζθεπάζκαηνο Trichoiject ή 

ηνπνζέηεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ θάζε πξέκλνπ 1-2 ραπηψλ απφ ην ζθεχαζκα 

Trichominidowels, πνπ πεξηέρνπλ αληαγσληζηέο ηνπ γέλνπο Trichoderma. 

 Φεθαζκφο ησλ πξεκλψλ 3-6 κέξεο κεηά ην θιάδεκα, κε αηψξεκα ζπνξίσλ ηνπ κχθεηα 

Fusarium lateritium (10000 ζπφξηα/ml) ή ρξήζε ηνπ κχθεηα Cladosporium herbarum. 
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6. Ίζθα 

6.1. Πεξηγξαθή 

Ζ ίζθα είλαη κηα κπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ην μχιν ζην ακπέιη. Δμειίζζεηαη 

αξγά, αιιά κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, αθνχ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ην πξέκλν ζε 

μήξαλζε. Μάιηζηα, ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα κελ παξαηεξνχληαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν ζηα 

πξνζβεβιεκέλα πξέκλα, γεγνλφο πνπ απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο παξαγσγνχο κε απνηέιεζκα 

λα κελ πξνρσξνχλ ζηελ εθξίδσζε θαη θαχζε αθήλνληαο έηζη ηηο εζηίεο απηέο κέζα ζηνπο 

ακπειψλεο, εηδηθά φηαλ απηνί είλαη λεαξήο ειηθίαο. 

Απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 παξαηεξείηαη αλαδσπχξσζε θαη έμαξζε ηεο 

αζζέλεηαο κε κηα λέα πην θαηαζηξεπηηθή κνξθή, ε νπνία δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε 

ζχγρξνλε ακπεινπξγία θαη είλαη γλσζηή κε ηελ νλνκαζία «παξαθκή ησλ λεαξψλ 

ακπειψλσλ». 

 

6.2. πκπηώκαηα 

Ζ ίζθα εκθαλίδεηαη κε δχν κνξθέο: ηε ρξφληα (ζηαδιακή αποξήπανζη) θαη απνπιεμία 

(απόηομη ξήπανζη). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη αξγά ην 

θαινθαίξη. ηε σπόνια μοπθή παξαηεξείηαη θαζηαλφο κεηαρξσκαηηζκφο ζηα κεζνλεχξηα 

δηαζηήκαηα ησλ θχιισλ ηεο βάζεο αξρηθά θαη πνιιέο θνξέο ζε νιφθιεξν ην πξέκλν, ελψ 

παξακέλεη κηα πξάζηλε δψλε θαηά κήθνο ησλ θπξίσλ λεχξσλ (Δηθ. 13). ηε μοπθή ηηρ 

αποπληξίαρ, ηα πξέκλα καξαίλνληαη απφηνκα, αξρηθά ηα θχιια θαη ακέζσο κεηά ηα ζηαθχιηα 

θαη νιφθιεξνη βιαζηνί. 

Καη ζηηο δχν κνξθέο ην θαξδπφμπιν ηφζν ζηνπο ρφλδξνπο βξαρίνλεο, φζν θαη ζηνλ θνξκφ, 

έρεη αλνηθηφ θίηξηλν ρξσκαηηζκφ, είλαη εχζξππην θαη πεξηβάιιεηαη απφ κηα δψλε 

ζθνπξφηεξνπ θαη ζθιεξφηεξνπ μχινπ (Δηθ. 14). 
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Δηθ. 13. Πξνζβνιή πξέκλνπ απφ ίζθα. ηα θχιια παξαηεξείηαη ν θαζηαλφο κεηαρξσκαηηζκφο ζηα κεζνλεχξηα 

δηαζηήκαηα ησλ θχιισλ ηεο βάζεο, ελψ παξακέλεη κηα πξάζηλε δψλε θαηά κήθνο ησλ θπξίσλ λεχξσλ. 

 

  

Δηθ. 14. Πξνζβνιή απφ ίζθα ζε θνξκφ πξέκλνπ, φπνπ είλαη εκθαλήο ν θηηξηλνθαζηαλφο κεηαρξσκαηηζκφο ζην 

εζσηεξηθφ μχιν (θαξδηφμπιν). 

 

6.3. Αίηην θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

Σν παζνγφλν νπζηαζηηθά είλαη έλα ζχκπινθν κπθήησλ. Μεηαμχ απηψλ, νη βαζηδηνκχθεηεο 

Stereum hirsutum θαη Phellinus igniarius ζεσξνχληαη ηα θχξηα παζνγφλα. Ζ κφιπλζε μεθηλά 

κε ηα ζπφξηα ηνπ κχθεηα (βαζηδηνζπφξηα), ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κε 

ηνλ άλεκν θαη γίλεηαη ζην λεθξφ μχιν φηαλ είλαη βξεκέλν. 

Οη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο, εθηφο απφ ηελ πγξαζία είλαη ε 

χπαξμε πιεγψλ πνπ θζάλνπλ κέρξη ην μχιν θαη επλννχλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κπθήησλ. 

νβαξή επίζεο επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο έρνπλ ε ειηθία ησλ πξέκλσλ (ηα 

κεγάιεο ειηθίαο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηα), ην ζχζηεκα θιαδέκαηνο θαη ην κέγεζνο ησλ 

θιαδνηνκψλ. 
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6.4. Καηαπνιέκεζε 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ίζθαο ζπζηήλνληαη εθαξκνγέο κε θαηάιιεια κπθεηνθηφλα, 

θαζψο θαη απφ βηνινγηθήο πιεπξάο ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ. 

 

6.4.1. Υεκηθή Καηαπνιέκεζε 

ε πξνζβεβιεκέλνπο ακπειψλεο ζπλίζηαηαη ςεθαζκφο κε βνξδηγάιεην πνιηφ (5-6%), 

δηληηξννξζνθξεδφιε, dinoseb, pyracarbalid. Ο ςεθαζκφο απηφο πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ην 

θνχζθσκα ησλ νθζαικψλ θαη φηαλ ηα πξέκλα βξίζθνληαη ζε πιήξε ιήζαξγν. Σν ςεθαζηηθφ 

πγξφ ζα πξέπεη λα δηαπεξλά ην θινηφ θαη λα θζάλεη κέρξη ην μχιν. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεγψλ ηνπ θιαδέκαηνο ζπλίζηαηαη εθαξκνγή (ςεθαζκφο-

επάιεηςε) κε ην ζθεχαζκα Escudo (fluzilazol+carbendazim). 

 

6.4.2. Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε 

 Aπνθπγή δεκηνπξγίαο πιεγψλ θαηά ην θιάδεκα, θάιπςή ηνπο κε απνιπκαληηθφ θαη 

επάιεηςε κε πξνζηαηεπηηθφ ηνκψλ. Σν θιάδεκα λα γίλεηαη φςηκα (ηέινο ρεηκψλα). 

 Δθξίδσζε θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ πξνζβιεκέλσλ πξέκλσλ. 

 Απνθπγή ρξήζεο κνζρεπκάησλ, εκβνιίσλ ή θαηαβνιάδσλ απφ πξέκλα πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ ππνζηεξηγκάησλ ηεο ακπέινπ κε ζηχινπο απφ ηζηκέλην ή 

ζίδεξν. 

 Δπηκήθπλζε ηεο δσήο ησλ πξέκλσλ κε έθζεζε ηνπ παζνγφλνπ ζην θσο θαη ζηνλ αέξα. Σν 

μχιν ηνπ πξέκλνπ ζρίδεηαη θαη παξακέλεη εθηεζεηκέλν ζην θσο θαη ζηνλ αέξα, κε ηε 

βνήζεηα ζθελψλ απφ πέηξα. 

 Απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θπηψλ ζηε ζέζε ησλ μεξηδσκέλσλ. 
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7. εςηξξηδία ηεο Ακπέινπ 

7.1. Πεξηγξαθή 

Ζ ζεςηξξηδία είλαη πνιχ γλσζηή αζζέλεηα θαη πξνζβάιιεη πνιιά δαζηθά θαη θαξπνθφξα 

δέλdξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ακπέιη. Γηα απηφ ην ιφγν αθξηβψο ε αζζέλεηα είλαη 

ηδηαίηεξα ζνβαξή ζε ακπειψλεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πξφζθαηα εθρεξζσκέλα εδάθε ή 

ζε ζέζεηο παιαηψλ πνιπεηψλ θπηεηψλ. Ζ αζζέλεηα παξαηεξείηαη ζε αλεπηπγκέλα πξέκλα.  

 

7.2. πκπηώκαηα 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο είλαη ε πξννδεπηηθή θαρεμία ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 

πξέκλσλ, ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε, κηθξνθπιιία κε αζζεληθφ πξάζηλν ρξψκα θαη ν ζάλαηνο 

ησλ πξέκλσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη, φηη ελίνηε παξαηεξείηαη νιηθή κάξαλζε ησλ πξέκλσλ θαη 

ηαρεία μήξαλζε. Παξφκνηα ζπκπηψκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζε πξνζβνιέο απφ άιιεο 

αζζέλεηεο. 

Ζ ζεςηξξηδία απφ ην κχθεηα Armillariα mellea δηαθξίλεηαη απφ ηηο ιεπθέο πιάθεο πνπ 

παξαηεξνχληαη θάησ απφ ην θινηφ ησλ ξηδψλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ πξέκλσλ (Δηθ. 15) θαη ηα 

ξηδφκνξθα πνπ ππάξρνπλ θνληά ή πάλσ ζηηο ξίδεο ησλ άξξσζησλ πξέκλσλ (Δηθ. 16). Σέινο, 

ην ελ ιφγσ παζνγφλν δηαθξίλεηαη θαη απφ ηα καληηάξηα πνπ αλαπηχζζνληαη ην θζηλφπσξν 

θαηά νκάδεο γχξσ απφ ην ιαηκφ ησλ άξξσζησλ ή ζηηο ζέζεηο μεξηδσκέλσλ πξέκλσλ. 

  

Δηθ. 15. Λεπθέο πιάθεο πνπ ζρεκαηίδεη ν κχθεηαο Armillaria mellea κεηαμχ ηνπ θινηνχ θαη ηνπ μχινπ. 
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Δηθ. 16. Σα ξηδφκνξθα ηνπ κχθεηα Armillaria mellea. 

 

7.3. Αίηην θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο 

Σν παζνγφλν αίηην ηεο αζζέλεηαο είλαη κχθεηεο ηνπ γέλνπο Armillaria θαη θπξίσο ην είδνο 

Armillaria mellea. Γηα λα κνιχλνπλ πξέπεη λα ππάξρεη δσεξφ κπθήιην ή ξηδφκνξθα. Ζ 

κφιπλζε είλαη δπλαηή κφλν ζε πξέκλα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε αζζελή, φπνηε θαη 

κνιχλνληαη απφ ηα ξηδφκνξθα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηθαλή απφζηαζε. 

Πξνζβνιέο κπνξεί αθφκε λα γίλνπλ θαη κε ηα βαζηδηνζπφξηα ηνπ παζνγφλνπ κέζσ 

πιεγψλ. ηε πεξίπησζε απηή, ε εμέιημε ηεο αζζέλεηαο είλαη πνιχ αξγή. 

Ζ αζζέλεηα επλνείηαη απφ ηε κεγάιε εδαθηθή πγξαζία. 

 

7.4. Καηαπνιέκεζε 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ A. mellea δελ είλαη εθηθηή κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ. Οη ζπλήζεηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο πεξηνξίδνληαη ζε κηα δέζκε κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη ηήξεζεο θαλφλσλ πγηεηλήο ζηνπο ακπειψλεο. Λεπηνκεξέζηεξα: 

 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ακπειψλα, ζην ρσξάθη επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

αγξαλάπαπζεο ή θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ γηα 2 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα. 

 Δθξίδσζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ θαη ε απνκάθξπλζε ή θάςηκφ ηνπο καδί κε ην 

ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα. 

 Απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο θαη απνθπγή ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ακπειψλα ζε βαξηά εδάθε. 

 ε ήδε πξνζβεβιεκέλα πξέκλα, απνκφλσζε απηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 2 ζεηξψλ 

πγηψλ πξέκλσλ κε ραληάθη βάζνπο 60 εθ. - πιάηνπο 30 εθ.. 

 Δθαξκνγή ηεο ειηναπνιχκαλζεο ηνπ εδάθνπο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζε λένπο 

ακπειψλεο γηα 8 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 
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 πλδπαζκφο ηεο ειηναπνιχκαλζεο κε νξγαληθή νπζία απφ θαιά δπκσκέλα ζηέκθπια, έρεη 

απνδψζεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

 Υξεζηκνπνίεζε αληαγσληζηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ, φπσο ηνπ κχθεηα Trichoderma 

harzanium, ηνπ βαθηεξίνπ Bacillus subtillis θαη δηάθνξεο κπθφξξηδεο. 
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Δπίινγνο 

Οη ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ακπειηνχ είλαη δχζθνιεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο επηζηεκνληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ην απμεκέλν πνζνζηφ εμάπισζεο ησλ δηαθφξσλ αζζελεηψλ. εκαληηθφ 

ξφιν θαηέρεη ε νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε 

γξήγνξε δηάγλσζε ηεο πάζεζεο θαη ηελ πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε, φζν απηφ είλαη εθηθηφ, κε 

θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ εγθεθξηκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ κέζνδνο ηεο νινθιεξσκέλεο (ζπλδπαζκφο βηνινγηθήο θαη ρεκηθήο) θαηαπνιέκεζεο 

είλαη ε πιένλ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ζα παξέρνληαη φιεο εθείλεο 

νη ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγήο ηεο. 
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