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Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε:
•

•

Τον Ν.4036/27-1-2012 (Α΄8) «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ειδικότερα
σύµφωνα µε το άρθρο 28 αυτού: «Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία» και του ∆΄ Παραρτήµατος αυτού µε τίτλο: «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας», µε τον οποίο γίνεται η ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, άρθρο 14 και παράρτηµα ΙΙΙ αυτής.
Τον Κανονισµό (ΕΚ)1107/2009 (L309/1) σχετικά µε την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και
55 µε τα οποία η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συµµορφώνεται µε τις «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας» το
αργότερο µέχρι 01-1-2014

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Στην σύνταξη των Οδηγιών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ελήφθησαν υπόψη:
•

•

Τα διαθέσιµα επιστηµονικά, ερευνητικά, εµπειρικά δεδοµένα και τεχνικές των καλλιεργειών στη Χώρα µας, µε στόχο την αύξηση της
παραγωγής, την ποιοτική αναβάθµιση και την ασφάλεια παραγόµενων προϊόντων, στα πλαίσια των αρχών της Ολοκληρωµένης
Φυτοπροστασίας, µε ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής και της οικονοµικής βιωσιµότητας των καλλιεργειών.
Οι καθορισθείσες τιµές κατωτάτων ορίων πληθυσµιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισµών στις καλλιέργειες στις οποίες έχουν
καθοριστεί (όρια επέµβασης) υπεράνω των οποίων δικαιολογείται επέµβαση (χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και µέσων) πάντοτε
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σύµφωνα µε τις πρακτικές ορθής διαχείρισης των επιβλαβών οργανισµών από εµπλεκόµενους φορείς φυτοπροστασίας όπως: καλλιεργητές,
δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς φυτοπροστασίας και φορείς γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας.

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας δίδονται µε την µορφή πίνακα που αποτελείται από 4 στήλες
• Στην πρώτη στήλη περιγράφεται η καλλιεργητική πρακτική.
• Στην δεύτερη στήλη η συγκεκριµένη πρακτική χαρακτηρίζεται Υποχρεωτική ή όχι σύµφωνα µε τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωµένης
Φυτοπροστασίας, που πρέπει να εφαρµόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς από 01-1-2014 και να λαµβάνεται υπόψη από όλους
τους εµπλεκόµενους στην φυτοπροστασία των καλλιεργειών κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων.
• Στην τρίτη στήλη προσδιορίζονται οι Ειδικές Κατευθυντήριες Γραµµές Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της καλλιέργεια µε σκοπό την
εθελοντική άσκηση και εξοικείωση των παραγωγών, µε στόχο την ανάπτυξη κινήτρων για την εφαρµογής τους.
• Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται η Αιτιολόγηση της αναφερόµενης καλλιεργητικής πρακτικής καθώς και άλλα σχόλια

∆. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

•

•
•

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ)1107/2009 (L309/1) και θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα στη χώρα µας
σύµφωνα µε τον Ν. 4036/2012 (Α΄8) και τις απορρέουσες από αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις. Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
µέσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://wwww.minagric.gr/syspest/)
Τα σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασµάτων
Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισµούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ.) σύµφωνα µε το Ν. 4036/2012 (Α΄8) και την 10522/117908/02-10-2014
Υπ. Απόφαση (Β΄2622).
Κατά την επιλογή και εφαρµογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, να ακολουθούνται και να εφαρµόζονται προσεκτικά και χωρίς
αποκλίσεις, όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφοµένων στη συσκευασία.
Τα ∆ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τις αρχές της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας από τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή µιας φυτοπροστατευτικής ενέργειας.
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•

•
•

Οι επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε τη χορηγούµενη συνταγή
χρήσης γεωργικού φαρµάκου η οποία αποτελεί έγγραφη γνωµάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης γεωργικού φαρµάκου και εκδίδεται
βάσει των διατάξεων του Παραρτήµατος ∆΄ του ν. 4036/2012, της αριθ. 8197/90920/22-7-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης µε στόχο την
εφαρµογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β΄1883) και της µε αριθ. 9497/104760/20-82014 (ΦΕΚ Β΄2310-Α∆Α 78ΗΗΒ-Μ∆Χ).
Οποιαδήποτε φυτοπροστατευτική επιλογή ή µέτρο επιβαλλόµενο από Κοινοτική Απόφαση (Ε.Ε.) υποχρεωτικής εφαρµογής, καθίσταται
αυτοµάτως αποδεκτό και ενσωµατώνεται στις παρούσες Οδηγίες.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ισχύουν και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των εκάστοτε διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών
διατάξεων για θέµατα Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου και πολλαπλασιαστικού υλικού.

E. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

•
•
•
•

Η σύνταξη των Οδηγιών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας έγινε από Επιστηµονικές Οµάδες που ορίστηκαν µε την 4012/45395/11-04-2012
(Α∆Α:Β4Ω3Β-20Ε) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 4741/51351/02-5-2012 (Α∆Α:Β496Β-186) και 12466/123096/0512-2012 (Α∆Α:Β45ΝΒ-386)Υπ. Αποφάσεις.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση και τα σχόλια ελήφθησαν υπόψη πριν την οριστική
διαµόρφωση τους.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ακολουθώντας τις επιστηµονικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέµατα ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και ενηµέρωση.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους µε σαφή αναφορά της πηγής.
Σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις επί των Οδηγιών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας µπορούν να αποστέλλονται στα email:
aalexopoulos@minagric.gr, dgkilpathi@minagric.gr .

ΕΚ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Οριστικοποίηση ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Ανάρτηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Γενικές οδηγίες
• Εγκατάσταση αµπελώνα:

• Θέση:
Το αµπέλι καλλιεργείται σε ποικίλες θέσεις και συνήθως
εγκαθίσταται σε υψόµετρο µεταξύ 100 και 600 µέτρων. Ως
πλέον κατάλληλα θεωρούνται τα επικλινή εδάφη (πλαγιές
λόφων). Αποφεύγεται η εγκατάσταση αµπελώνων σε περιοχές
µε παγετούς νωρίς την άνοιξη, καθώς και σε ιδιαίτερα υγρές
περιοχές.
Για τις γραµµικές φυτεύσεις και σε εδάφη µε κλίση από 4─14%
οι γραµµές φύτευσης ακολουθούν τις ισοϋψείς. Σε επίπεδα
εδάφη (κλίση εδάφους µικρότερη από 4%) και σε περιοχές µε
ήπιο καλοκαίρι, οι γραµµές φύτευσης έχουν τη διεύθυνση
βορά─νότου, ενώ σε θερµές περιοχές µε καύσωνες, έχουν τη
διεύθυνση ανατολής─δύσης. Παράλληλα, η κατεύθυνση των
γραµµών πρέπει να εξασφαλίζει την καλλίτερη δυνατή
κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αποφεύγονται οι ζηµιές από ανοιξιάτικους
παγετούς και παράλληλα το µικροκλίµα του
αµπελώνα (χαµηλά επίπεδα υγρασίας) δεν
ευνοεί την ανάπτυξη φυτοπαρασίτων. Όταν οι
γραµµές φύτευσης έχουν προσανατολισµό
βορά─νότου, τα σταφύλια εκτείθονται
περισσότερο χρόνο στην ηλιακή ακτινοβολία,
γεγονός επιθυµητό για τις κεντρικές και τις
βόρειες περιοχές της Χώρας. Αντιθέτως, στις
νότιες περιοχές ο προσανατολισµός των
γραµµών
ανατολής─δύσης
εκθέτει
τα
σταφύλια λιγότερο χρόνο στην ηλιακή
ακτινοβολία, προστατεύοντάς τα από τους
καλοκαιρινούς καύσωνες.
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• Έδαφος:
Το αµπέλι αναπτύσσεται και καρποφορεί σε όλους τους τύπους
των εδαφών, µε εξαίρεση τα αλατούχα εδάφη (πλούσια σε
χλωριούχο νάτριο). Το έδαφος είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες που καθορίζουν την κατεύθυνση της παραγωγής
(επιτραπέζιο σταφύλι, κρασί), καθώς και την ποιότητα και την
ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να είναι βαθύ, να στραγγίζει εύκολα και µε ουδέτερο pH.
Γενικώς, κατάλληλα θεωρούνται τα µέσης σύστασης
αµµοαργιλώδη εδάφη.
Ειδικότερα και για τις οινοποιήσιµες ποικιλίες, προτιµώνται
εδάφη µάλλον φτωχά, αµµώδη, πετρώδη, χαλικώδη ή/και
ασβεστολιθικά, ενώ για τις επιτραπέζιες ποικιλίες, προτιµώνται
τα περισσότερο αργιλώδη και πλούσια εδάφη των πεδινών
περιοχών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Η σύσταση και οι ιδιότητες του εδάφους δεν
αφορούν µόνο την ποιότητα του τελικού
προϊόντος, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά την
υγεία των πρέµνων, ευνοώντας έµµεσα ή
άµεσα την επέκταση ασθενειών, µεταξύ των
οποίων και των καταστροφικών, παρασιτικής
φύσεως ή µη, σηψιρριζιών.

• Εγκατάσταση αµπελώνα─Προετοιµασία εδάφους:
Στην περίπτωση που στον αγρό προϋπάρχει πολυετής
καλλιέργεια ή πολυετής αυτοφυής βλάστηση, συνιστάται η
πλήρης αποµάκρυνση αυτής (υπέργειο µέρος και ριζικό
σύστηµα) και η σπορά του αγρού µε ένα χειµωνιάτικο
δηµητριακό (σιτάρι, κριθάρι κ.ά.) τουλάχιστον για ένα χρόνο.
Στην περίπτωση που ο αγρός καλλιεργούνταν µε ετήσιες
καλλιέργειες, συνιστάται βαθιά άροση (40─70 εκ. ανάλογα µε
τη δοµή του εδάφους) αργά την άνοιξη─αρχές καλοκαιριού και
φύτευση του αµπελιού την επόµενη άνοιξη. Ανάλογα µε την
κλίση και τη δοµή του εδάφους, θεωρείται απαραίτητη η
διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων περιµετρικά και εντός του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα προτεινόµενα καλλιεργητικά µέτρα είναι
απαραίτητα για την προστασία των νεαρών
φυτών από φυτοπαθογόνους οργανισµούς που
δραστηριοποιούνται
στο
έδαφος
και
προσβάλουν το ριζικό σύστηµα.
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αγρού.
Επίσης, βάση νόµου για την εγκατάσταση ενός νέου αµπελώνα,
υποχρεούται ο παραγωγός να προβεί σε ανάλυση εδάφους για
ολικό και ενεργό ασβέστιο και για την ύπαρξη παθογόνων
νηµατωδών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η επιλογή του υποκειµένου γίνεται µε βάση το
ολικό και το ενεργό ασβέστιο που υπάρχει στο
έδαφος, ενώ η παρουσία παθογόνων
νηµατωδών καθιστά απαγορευτική τη φύτευση
πριν περάσουν πέντε χρόνια κατά τα οποία ο
αγρός πρέπει να καλλιεργηθεί µε σιτηρά.

• Επανεγκατάσταση αµπελώνα:
Μετά την εκρίζωση του παλαιού αµπελώνα και πριν την
εγκατάσταση του νέου, συνιστάται η καλλιέργεια ετήσιου
δηµητριακού για δύο συναπτά έτη. Στην περίπτωση που είχε
διαπιστωθεί η παρουσία ιώσεων στο παλιό αµπέλι, τότε
συνιστάται αγρανάπαυση τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Κατά την
αναµπέλωση, σε εδάφη µε παρουσία του νηµατώδη─φορέα του
Μολυσµατικού Εκφυλισµού Xiphinema index, συνιστάται η
εφαρµογή χηµικής αποξήρανσης των πρέµνων πριν την
εκρρίζωσή τους και απαιτείται αγρανάπαυση τουλάχιστον δέκα
(10) ετών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Επιλογή Ποικιλιών─Φυτών:
Η επιλογή της ποικιλίας γίνεται µε κριτήριο: 1) την κατεύθυνση
της καλλιέργειας (οινοποιήσιµες λευκές ή ερυθρές ποικιλίες,
επιτραπέζιες πρώιµες ή όψιµες ποικιλίες), 2) να είναι
συνιστώµενες και επιτρεπόµενες στην περιοχή εγκατάστασης,
3) το βαθµό προσαρµοστικότητας των ντόπιων και ξένων
ποικιλιών στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος µόλυνσης του
νέου αµπελώνα, µε σοβαρές και συχνά ανίατες
ασθένειες του παλαιού.

Τα κριτήρια επιλογής των φυτών πρέπει να
εξετάζονται και να επιδιώκονται µε
σχολαστικότητα, για την εξασφάλιση της
εγκατάστασης ενός υγιούς και παραγωγικού
αµπελώνα.

Προτιµώνται προς φύτευση τα έριζα εµβολιασµένα φυτά, των
οποίων: 1) το υποκείµενο πρέπει να είναι ανθεκτικό στη
7

φυλλοξήρα και στους υπόλοιπους εχθρούς και ιώσεις που
προσβάλουν το αµπέλι, 2) να υφίσταται υψηλός βαθµός
συµβατότητας µεταξύ υποκειµένου και ποικιλίας, 3) τα
υποκείµενα να είναι πιστοποιηµένα και να συνοδεύονται από
εγγύηση της ποικιλίας, 4) τα εµβόλια να είναι απαλλαγµένα από
ιώσεις και ασθένειες ξύλου, 5) τα φυτά να έχουν καλό σηµείο
συγκόλλησης υποκειµένου και ποικιλίας, καθώς και καλά
διακλαδισµένη ρίζα, 6) τα φυτά προέρχονται από
αναγνωρισµένα φυτώρια.€ (*)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

* Το πολλαπλασιαστικό υλικό θα πρέπει να πληρεί τις εκάστοτε
διεθνείς, κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις σε θέµατα
Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου και πολλαπλασιαστικού υλικού.

• Φύτευση─∆ιαµόρφωση αµπελώνα.
Η φύτευση πραγµατοποιείται τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές
Μαρτίου. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν έριζα
µοσχεύµατα υποκειµένου, η εγκατάσταση της επιθυµητής
ποικιλίας γίνεται µε ηµιµαγιόρκειο εµβολιασµό τον Αύγουστο.
Γενικώς, προτιµάται το γραµµικό σχήµα καλλιέργειας σε
διάφορες παραλλαγές, όµως ανάλογα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία (αµπελώνες VQPRD), την ποικιλία και κυρίως τις
εδαφοκλιµατικές συνθήκες, το σχήµα καλλιέργειας µπορεί να
είναι κυπελλοειδές, καλάθι κ.ά. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι
συνήθως 2─2,40 m µεταξύ των γραµµών και 1 m µεταξύ των
πρέµνων.
Γενικά, η πυκνότητα φύτευσης εξαρτάται από: 1) το σχήµα
µόρφωσης, 2) την ποικιλία, 3) την γονιµότητα του εδάφους και
4) την επιθυµητή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Με την εφαρµογή των µέτρων επιδιώκεται η
ταχύτερη και ασφαλέστερη εγκατάσταση του
αµπελώνα, ανάλογα µε την ποικιλία και τις
εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Τα γραµµικά
σχήµατα
διευκολύνουν
σηµαντικά
τις
καλλιεργητικές εργασίες και τη φυτοπροστασία
της καλλιέργειας.
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• Άρδευση:
Με την επιλογή της γραµµικής φύτευσης, έµµεσα επιλέγεται και
η άρδευση του αµπελώνα. Τα τρία (3) πρώτα χρόνια από την
εγκατάσταση, η τακτική άρδευση του αµπελώνα κρίνεται ως
απαραίτητη.
Στη συνέχεια, η συχνότητα άρδευσης και η ποσότητα του νερού
εξαρτάται: 1) από τις ανάγκες της ποικιλίας, 2) την κατεύθυνση
της παραγωγής, 3) την εποχή και κυρίως το βλαστικό στάδιο
της καλλιέργειας, 4) τον τύπο του εδάφους, 5) το ετήσιο ύψος
βροχόπτωσης και 6) την επιθυµητή ποιότητα του προϊόντος.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η εφαρµογή της άρδευσης πρέπει να είναι
ορθολογική και κυρίως όχι υπερβολική,
προκειµένου να αποφεύγονται κίνδυνοι
προσβολών των πρέµνων από καταστρεπτικές
ασθένειες, που ευνοούνται από την εδαφική
υγρασία, αλλά και από σχισίµατα των ραγών
κατά την ωρίµανση. Τα τελευταία, λειτουργούν
ως πύλες εισόδου παθογόνων µυκήτων και
βακτηρίων που προκαλούν καταστροφικές
σήψεις των βοτρύων. Γενικά, οι απαιτήσεις του
φυτού σε νερό διαφοροποιούνται στα διάφορα
στάδια ανάπτυξης. Κατά την περίοδο
ανάπτυξης των βλαστών αρχίζουν να
αυξάνονται οι απαιτήσεις του φυτού σε νερό,
φτάνοντας το µέγιστο στο στάδιο ανάπτυξης
της ράγας. Οι απαιτήσεις αρχίζουν να
µειώνονται από το στάδιο του γυαλίσµατος
µέχρι την ωρίµανση. Η υπερβολική άρδευση,
εκτός του ότι µειώνει την αντοχή του φυτού
στις ασθένειες, καθυστερεί την ωρίµανση και
παράλληλα µειώνει ποιοτικά την παραγωγή.

• Λίπανση:
Οι απαιτήσεις της καλλιέργειας σε λίπανση καθορίζονται
ανάλογα µε: 1) τα αποτελέσµατα της εδαφολογικής ανάλυσης
ή/και της φυλλοδιαγνωστικής, 2) τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
ποικιλίας και 3) την επιθυµητή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η υπερβολική λίπανση και κυρίως µε
αζωτούχα λιπάσµατα, προκαλεί ευαισθησία
των φυτών σε καταστροφικές παρασιτικές
ασθένειες. Η έλλειψη στοιχείων και
ιχνοστοιχείων προκαλεί µη παρασιτικής
φύσεως ασθένειες, η οποίες οδηγούν συχνά σε
σηµαντική απώλεια της παραγωγής.
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• Έλεγχος ζιζανίων:
Η ανάπτυξη των πρέµνων δέχεται τον ανταγωνισµό των
ζιζανίων, ιδίως τα τρία πρώτα χρόνια από την εγκατάστασή
τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται ο συνεχής έλεγχος της
παρουσίας των ζιζανίων στον αµπελώνα. Ο έλεγχος αυτός
επιτυγχάνεται µε καλλιεργητικά και χηµικά µέσα
(ζιζανιοκτόνα). Στην περίπτωση νέων αµπελώνων, προτιµάται η
εφαρµογή καλλιεργητικών µεθόδων, λόγω της δεδοµένης
ευαισθησίας των νεαρών πρέµνων στα ζιζανιοκτόνα. Σε νέους
αµπελώνες χρησιµοποιούνται ζιζανιοκτόνα επαφής. Όταν κατά
την εφαρµογή τα πρέµνα βρίσκονται στη βλαστική περίοδο, δεν
πρέπει να διαβρέχονται τα φύλλα µε το ψεκαστικό υγρό. Από το
τρίτο έτος εγκατάστασης του αµπελώνα και µετά, µπορεί να
χρησιµοποιούνται και διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το πρέµνο παρόλο που έχει ένα εκτεταµένο
ριζικό σύστηµα, δέχεται µεγάλο ανταγωνισµό
από τα ζιζάνια, όσον αφορά την εδαφική
υγρασία, τα θρεπτικά στοιχεία και το ηλιακό
φως. Επίσης, τα ζιζάνια µειώνουν την
κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του
αµπελώνα και γενικά δηµιουργούν ένα
µικροκλίµα, που ευνοεί την ανάπτυξη
ασθενειών,
αλλά
και
πληθυσµών
εντοµολογικών εχθρών. Επίσης, πολλά ζιζάνια
αποτελούν ξενιστές εντοµολογικών εχθρών και
φυτοφάγων ακάρεων.

• Χειµερινό κλάδεµα:
Το χειµερινό κλάδεµα συνιστάται να γίνεται αργά, δηλ. τέλος
Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου και µε την εκκίνηση της
δακρύρροιας. Πρέπει να διενεργείται πάντα µε ξηρό καιρό και
να αποφεύγονται οι µεγάλες, καθώς και οι άσκοπες τοµές. Τα
πρέµνα µε εµφανή συµπτώµατα προσβολής σε κληµατίδες,
κεφαλές, ή βραχίονες, συνιστάται να κλαδεύονται τελευταία. Τα
κλαδευτικά εργαλεία πρέπει να απολυµαίνονται συχνά (από
πρένο σε πρέµνο, αλλά και στο ίδιο πρέµνο, όταν αφαιρούνται
προσβεβληµένες κληµατίδες, κεφαλές ή βραχίονες. Οι µεγάλες
τοµές συνιστάται να καλύπτονται άµεσα µε µυκητοκτόνο
πάστα. Αµέσως µετά το κλάδεµα συνιστάται ψεκασµός των
πρέµνων µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα, καθώς και άµεση
συλλογή και καύση του άνω των δύο (2) ετών ξύλου (χοντρά
κλαδέµατα, κεφαλές, βραχίονες, κορµοί).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των οδηγιών και
µέτρων κατά την εκτέλεση του χειµερινού
κλαδέµατος είναι καθοριστικής σηµασίας για
την προστασία των αµπελώνων από την
επέκταση σχεδόν όλων των καταστροφικών
µυκητολογικών,
βακτηριολογικών
και
ιολογικών ασθενειών που το προσβάλουν. Κι
αυτό, διότι το κλάδεµα δηµιουργεί πληγές, οι
οποίες είναι θύρες εισόδου µολυσµάτων, σε µία
περίοδο που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη
µεταφορά και εγκατάσταση των µολυσµάτων
αυτών στους ιστούς των φυτών. Παράλληλα, η
συλλογή και η καύση των προσβεβληµένων
φυτικών τµηµάτων, µειώνει σηµαντικά τα
µολύσµατα των ασθενειών, καθώς και τους
πληθυσµούς εχθρών της καλλιέργειας. Ο χυµός
που εκρέει από την πληγή κλαδέµατος,
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αποµακρύνει µηχανική τα σπόρια παθογόνων
µυκήτων
\
• Θερινά κλαδέµατα
ξεφύλλισµα):

(βλαστολόγηµα,

κορυφολόγηµα,

Είναι επεµβάσεις αφαίρεσης νεαρής βλάστησης και
φυλλώµατος. Αρχίζουν µε το βλαστολόγηµα (Απρίλιο─Μάιο
και πριν την άνθηση) και συνεχίζονται αναλόγως τους
καλοκαιρινούς µήνες. Τα θερινά κλαδέµατα είναι µεγάλης
σηµασίας, διότι µε αυτά επιτυγχάνεται ισορροπία µεταξύ
παραγωγής και βλάστησης, βοηθούν καθοριστικά στη
µορφοποίηση των πρέµνων και εµµέσως συµβάλλουν
σηµαντικά στη φυτοπροστασία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Με τα θερινά κλαδέµατα, εκτός από
ποιοτικότερη
παραγωγή,
διόρθωση
ή
συµπλήρωση του σχήµατος µόρφωσης,
επιτυγχάνεται καλύτερος αερισµός και
φωτισµός της βλάστησης που αποµένει, µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µικροκλίµατος που
δεν ευνοεί την ανάπτυξη και εξάπλωση
ασθενειών και εχθρών της καλλιέργειας. Ειδικά
το πρώτο βλαστολόγηµα, είναι σηµαντικό στην
πρόληψη της πρώτης προσβολής του
περονόσπορου στις ανθοταξίες και τα νεαρά
φύλλα. Επίσης, περιορίζει τη προσβολή της
ασθένειας σε επόµενα βλαστικά στάδια.
Επιπλέον, τα θερινά κλαδέµατα συµβάλλουν
στην
καλύτερη
και
συνεπώς
αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή
των
φυτοπροστατευτικών.
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Περίοδος ληθάργου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ειδικές οδηγίες
• Μύκητες ξύλου:
Ευτυπίωση (Eutypa lata), Ίσκα (Fomitiporia mediterannea,
Phaeomoniella
chlamydospora,
Phaeoacremonium
aleophilum, Cylidrocarpon destructans), Ασθένεια Petri
(Phaeomoniella
chlamydospora,
Phaeoacremonium
aleophilum, Cylidrocarpon destructans), Μελανή νέκρωση
βραχιόνων (Botryosphaeria dothidea).
Πρόκειται για µυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν το
ξύλο του αµπελιού. Αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα
προβλήµατα της αµπελοκαλλιέργειας, διότι ζηµιώνουν
σοβαρά την παραγωγή και καταστρέφουν σταδιακά το φυτικό
κεφάλαιο. Συχνά, οι ασθένειες αυτές συνυπάρχουν και δρουν
ταυτόχρονα. Προκαλούν νέκρωση των αγγείων του ξύλου, µε
αποτέλεσµα την ξήρανση κεφαλών, βραχιόνων και πρέµνων.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για
την καταπολέµηση αυτών των ασθενειών, συνιστάται η
επιµελής εφαρµογή των παρακάτω προληπτικών πρακτικών,
προκειµένου να παρεµποδιστεί η µετάδοσή τους.

Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι κατά κύριο
λόγο παράσιτα πληγών. Η µετάδοσή τους
σχετίζεται άµεσα µε το χειµερινό κλάδεµα, και
τις καιρικές συνθήκες. Ο βροχερός καιρός και
οι άνεµοι είναι καθοριστικής σηµασίας για την
διασπορά και τη µολυσµατικότητα των
σπορίων των µυκήτων στις επιφάνειες των
τοµών κλαδέµατος.

Καταπολέµηση.
1)Το κλάδεµα να γίνεται όσο το δυνατό πιο καθυστερηµένα
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(αργά το χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη) και οπωσδήποτε µε
ξηρό καιρό, προκειµένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
µόλυνσης των τοµών κλαδέµατος από µύκητες του ξύλου, 2)
τα πρέµνα µε εµφανή συµπτώµατα προσβολής να
κλαδεύονται τελευταία. Η αφαίρεση των προσβεβληµένων
τµηµάτων πρέπει να γίνεται µε διαδοχικά κοψίµατα, µέχρι η
τελική τοµή να εµφανιστεί φυσιολογική, χωρίς καστανούς
µεταχρωµατισµούς και άλλες αλλοιώσεις. Ξερά πρέµνα να
εκριζώνονται άµεσα και να καίγονται, 3) να αποφεύγονται οι
µεγάλες τοµές κλαδέµατος, διότι αυξάνονται οι πιθανότητες
µόλυνσης των πρέµνων. Στην περίπτωση που αυτές είναι
αναπόφευκτες, τότε να γίνονται αργά το χειµώνα ή νωρίς την
άνοιξη και να καλύπτονται απαραίτητα µε κατάλληλο
προστατευτικό σκεύασµα, 4) τα προσβεβληµένα φυτικά µέρη
(κεφαλές, βραχίονες,) να αποµακρύνονται άµεσα από τον
αµπελώνα και να καίγονται, 5) τα εργαλεία κλαδέµατος
πρέπει να απολυµαίνονται συχνά µε εµβάπτιση σε καθαρό
οινόπνευµα ή σε διάλυµα χλωρίνης 10%, 6) αµέσως µετά το
κλάδεµα και για την προστασία των τοµών κλαδέµατος,
συνιστάται ψεκασµός των πρέµνων µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασµα, 7) το
πολ/κό υλικό πρέπει να είναι υγιές και απαλλαγµένο από
λανθάνουσα προσβολή.

• Φόµοψη (Phomopsis
(Macrophoma flaccida).

viticola)

και

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μακρόφωµα

Καταπολέµηση.
Τα ανωτέρω µέτρα καταπολέµησης θεωρούνται απαραίτητα
και για την προστασία των πρέµνων από αυτές τις συγγενείς
µεταξύ τους και µε ανάλογα συµπτώµατα µυκητολογικές
ασθένειες.

Οι µύκητες διαχειµάζουν υπό µορφή
πυκνιδίων
στην
επιφάνεια
των
προσβεβληµένων κληµατίδων, οι οποίες
πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα και να
καταστρέφονται. Ο χαλκός συµβάλει την
καταστροφή των πυκνιδίων.
13

• Ωίδιο (Uncinula necator).
Καταπολέµηση.
Τα ανωτέρω καλλιεργητικά µέτρα, και η χρήση χαλκού µετά
το κλάδεµα, συµβάλουν στον περιορισµό της ασθένειας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο µύκητας διαχειµάζει υπό µορφή µυκηλίου
στους οφθαλµούς των προσβεβληµένων
κληµατίδων, καθώς και µε τη µορφή
κλειστοθηκίων
στην
επιφάνεια
των
προσβεβληµένων κληµατίδων και των
φύλλων. Ο χαλκός συµβάλει την καταστροφή
των κλειστοθηκίων.

• Βακτηριακή Νέκρωση (Τσιλίκ µαράζι): (Xylophilus
ampelinus).
Πρόκειται για αδροβακτηρίωση. Προκαλεί ξηράνσεις
κεφαλών και βραχιόνων, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή
εξασθένηση των πρέµνων και την έξοδό τους από την
παραγωγή. Τα συµπτώµατα της ασθένειας είναι ορατά µε την
έναρξη της βλάστησης. Ορισµένες κεφαλές του
προσβεβληµένου πρέµνου δεν βλαστάνουν ή δίνουν
ασθενικούς βλαστούς που αποξηραίνονται αργότερα.
Συνήθως η προσβολή εντοπίζεται προς τη µία πλευρά του
πρέµνου. Ευπαθείς στις µολύνσεις είναι οι τρυφερές
κληµατίδες µέχρι µήκους 10 εκ. Η µετάδοση της ασθένειας
ευνοείται από βροχερό καιρό και σε µεγάλο θερµοκρασιακό
εύρος (00C─300C). Μεγαλύτερη ευπάθεια στη βακτηρίωση
παρουσιάζουν οι ποικιλίες Σουλτανίνα και Ραζακί.
Καταπολέµηση.
Για την αντιµετώπιση της ασθένειας, συνιστάται η εφαρµογή
όλων των προληπτικών µέτρων που αναφέρονται στην
περίπτωση των µυκητολογικών ασθενειών του ξύλου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το βακτήριο είναι παράσιτο πληγών και έχει
τη δυνατότητα διασυστηµατικής µόλυνσης
µέσω των αγγειακού συστήµατος. Το
βακτηριακό µόλυσµα που ελευθερώνεται στην
περιοχή των ελκών, µεταφέρεται µε τη βροχή
και τον άνεµο και µολύνει µέσω πληγών και
14

κυρίως των τοµών του κλαδέµατος.

• Ψευδόκοκκοι: (Planococcus spp.).
Καταπολέµηση.
Σε αµπελώνες µε σηµαντική προσβολή από ψευδόκοκκους το
προηγούµενο έτος, συνιστάται ένας ψεκασµός µε ένα
κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Συνιστάται να
ψεκάζονται µόνο τα προσβεβληµένα πρέµνα, τα οποία ο
αµπελουργός πρέπει να έχει επισηµάνει (πχ. µε ταινία
δρόµου), ήδη από την προηγούµενη βλαστική περίοδο και
πριν τον τρύγο. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να έχει µεγάλη
πίεση και να καλύπτει όλα τα µέρη του πρέµνου, µέχρι και
την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του λαιµού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σκοπός της επέµβασης είναι η θανάτωση
µέρος του πληθυσµού των εντόµων δηλ.
εκείνου που διαχειµάζει στο υπέργειο µέρος
του πρέµνου, κάτω από τα ρυτιδώµατα. Ο
επιλεκτικός ψεκασµός συστήνεται για λόγους
προστασίας
του
περιβάλλοντος
και
οικονοµικότητας, επειδή: 1) η προσβολή από
ψευδόκοκκους συνήθως έµφανίζεται στον
αµπελώνα
υπό
µορφή
οµάδων
προσβεβληµένων πρέµνων και 2) και
προστατεύεται η ωφέλιµη πανίδα (αρπακτικά,
παρασιτοειδή) του αµπελώνα.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Φούσκωµα µατιών

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Έντοµα των διογκωµένων µατιών και της νεαρής
βλάστησης:
1) Σκουλήκι των µατιών: (Theresimina ampelophaga)
Lepidoptera.
2) Πυραλίδα της αµπέλου: (Sparganothis pilleriana)
Lepidoptera.
Καταπολέµηση.
Συνιστάται ο συχνός έλεγχος των πρέµνων την περίοδο
αυτή και συγκεκριµένα των κεφαλών, για την ύπαρξη
φαγωµένων οφθαλµών, καθώς και για την παρουσία
προνυµφών. Σε περίπτωση που υπήρξε προσβολή την
προηγούµενη χρονιά από τις προνύµφες των
λεπιδοπτέρων, ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα. Συνιστάται η
εφαρµογή ενός εγκεκριµένου εντοµοκτόνου, µόνο σε
περίπτωση διαπιστωµένης προσβολής και ύπαρξης
προνυµφών. Επειδή η προσβολή στον αµπελώνα έχει
συχνά τοπικό χαρακτήρα, συνιστάται ο ψεκασµός µόνο
των προσβεβληµένων πρέµνων και των γειτονικών προς
αυτά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι προνύµφες αυτών των λεπιδοπτέρων
αρχίζουν να τρέφονται µε τα διογκωµένα µάτια
και η δραστηριότητά τους µπορεί να
επεκτείνεται και αργότερα στη νεαρή
βλάστηση. Σε χρονιές µεγάλων πληθυσµών η
καταστροφή των οφθαλµών και συνεπώς της
παραγωγής, µπορεί να είναι σηµαντική.
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3) Ωτιόρρυγχος: (Otiorrhynchus spp) Coleoptera.
Καταπολέµηση.
Συστήνεται συχνή παρακολούθηση του αµπελώνα,
αρχικά για την ύπαρξη φαγωµένων µατιών και κατά τη
διάρκεια της νύκτας για τη διαπίστωση της παρουσίας και
της δραστηριότητας ακµαίων (σκαθαριών) των εντόµων.
Συστήνεται νυκτερινός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, µόνο στην περίπτωση που
διαπιστωθεί η παρουσία ακµαίων του εντόµου. Επειδή η
προσβολή στον αµπελώνα έχει συχνά τοπικό χαρακτήρα,
συνιστάται ο ψεκασµός µόνο των προσβεβληµένων
πρέµνων, καθώς και του εδάφους στην περιοχή του
λαιµού.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα ακµαία έχουν νυκτόβια ήθη. Την ηµέρα
παραµένουν
µέσα
στο
έδαφος
και
δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της
νύκτας, τρεφόµενα µε τους διογκωµένους
οφθαλµούς. Σε χρονιές µεγάλων πληθυσµών η
καταστροφή των οφθαλµών και συνεπώς της
παραγωγής, µπορεί να είναι σηµαντική.

• Ακάρεα:
1) Ακαρίαση: (Calepitrimerus vitis) Eriophyiidae.
2) Ερίνωση: (Colomerus vitis) Eriophyiidae. Στη χώρα
µας υπάρχει η φυλή της Ερίνωσης και η φυλή των
µατιών.
Καταπολέµηση.
Συνήθως δεν απαιτείται η λήψη µέτρων για την
καταπολέµηση των φυτοφάγων αυτών ακάρεων.
Συνιστάται καταπολέµηση, µόνο στην περίπτωση που
έχουν διαπιστωθεί σηµαντικές ζηµιές (κυρίως νεκρώσεις
οφθαλµών και ισχυρές παραµορφώσεις βλαστών και
φυλλώµατος) την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.
Η καταπολέµηση αφορά ψεκασµό µε βρέξιµο θείο 1%.
Μετά την έκπτυξη των οφθαλµών και για λόγους
τοξικότητας, η αναλογία πρέπει να µειωθεί σε 0,8-0,6%.
Ο ψεκασµός αυτός είναι µεγάλης σηµασίας, διότι οι
επεµβάσεις αργότερα, µετά την εκδήλωση των

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πρόκειται για πολύ µικρού µεγέθους
σκωληκόµορφα ακάρεα, τα οποία από τα λέπια
των οφθαλµών και τις ρωγµές κληµατίδων
όπου διαχειµάζουν, προκαλούν νέκρωση
οφθαλµών και παραµόρφωση βλαστών και
φύλλων. Η παρατήρηση των ακάρεων αυτών
στον αµπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και
απαιτεί ισχυρό µεγεθυντικό φακό, καθώς και
εµπειρία. Συνήθως, οι πληθυσµοί των
φυτοφάγων αυτών ακάρεων ελέγχονται
αποτελεσµατικά από φυσικούς εχθρούς
(αρπακτικά ακάρεα Phytoseidae και θρίπες), οι
οποίοι πρέπει απαραιτήτως να προστατεύονται,
µε τον συνεχή περιορισµό της χρήσης
εντοµοκτόνων
ευρέως
φάσµατος
στην
καλλιέργεια. Τα βρέξιµο θείο καταστρέφει τα
κλειστοθήκια του ωιδίου και τα πυκνίδια της
17

συµπτωµάτων, δεν είναι υψηλής αποτελεσµατικότητας.

φόµοψης και της µακρόφωµας.

Σηµειώνεται, ότι ο ψεκασµός αυτός έχει ευεργετική
δράση τόσο εναντίον του ωιδίου, όσο και εναντίον της
φόµοψης και της µακρόφωµας.
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Έκπτυξη µατιών—Έναρξη βλάστησης (βλαστός 1-2
εκ.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Φόµοψη: (Phomopsis viticola) και Μακρόφωµα:
(Macrophoma flaccida).
Πρόκειται για µυκητολογικές ασθένειες µε παρόµοια
συµπτώµατα.
Καταπολέµηση.
Σε αµπελώνες αλλά και σε περιοχές µε ιστορικό
προσβολής από τις ασθένειες, συστήνεται η διενέργεια
1―3 προληπτικών ψεκασµών µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Ο πρώτος ψεκασµός
διενεργείται στην έκπτυξη των οφθαλµών και ο δεύτερος
αµέσως µετά το σχηµατισµό του πρώτου φύλλου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σκοπός των ψεκασµών είναι η προστασία της
τρυφερής βλάστησης από µολύνσεις των
πυκνιδιοσπορίων των µυκήτων. Η πιθανότερη
περίοδος προσβολής είναι από την έκπτυξη των
οφθαλµών, µέχρι να αποκτήσουν οι βλαστοί
µήκος περίπου 15 εκ.. Ο αριθµός των
επεµβάσεων εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες και την ευαισθησία της ποικιλίας
στην ασθένεια (Κάρτιναλ). Η βροχή και οι
σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες της εποχής,
συµβάλουν
στην
απελευθέρωση
των
πυκνιδιοσπορίων και τη µόλυνση της νεαρής
βλάστησης και κυρίως των βλαστών.

• Έντοµα των διογκωµένων µατιών και της νεαρής
βλάστησης:(Theresimina ampelophaga, Sparganothis
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pilleriana, Otiorrhynchus spp).
Καταπολέµηση.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή της τρυφερής
βλάστησης από τους ανωτέρω εχθρούς, συνιστάται η
εφαρµογή των µέτρων καταπολέµησης που αναφέρθηκαν
στο προηγούµενο βλαστικό στάδιο.

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

NAI

Οι θρίπες έχουν µεγάλο κύκλο ξενιστών,
πολλοί από τους οποίους είναι ζιζάνια.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι θρίπες έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς
(κυρίως αρπακτικά), οι οποίοι συµβάλουν
σηµαντικά στην καταπολέµησή τους και των
οποίων η παρουσία πρέπει να διασφαλιστεί, µε

• Θρίπες: (Thripidae).
Εµφάνιση θριπών στο στάδιο αυτό, µπορεί να προκαλέσει
σοβαρές ζηµιές στην νεαρή και ταχύτατα αναπτυσσόµενη
βλάστηση, όπως ισχυρή παραµόρφωση βλαστών και
φύλων, καθώς και καθήλωση ανάπτυξης των
εκπτυσσόµενων οφθαλµών.
Την εποχή αυτή, συνιστάται οι αµπελουργοί να
επισκοπούν τους αµπελώνες για τυχόν παρουσία θριπών
στην εκπτυσσόµενη βλάστηση. Στην περίπτωση που το
προηγούµενο έτος είχε παρατηρηθεί προσβολή από τα
έντοµα, τότε η επισκόπηση είναι αναγκαία. Αυτή
συνίσταται σε ελαφρά και προσεκτικά τινάγµατα των
νεαρών βλαστών πάνω από µία κόλα λευκό χαρτί. Η
επισκόπηση καλό είναι να γίνεται σε δροσερές µέρες, µε
τυχαία επιλογή βλαστών και από όλη την έκταση του
αµπελώνα.
Η επισκόπηση µπορεί να απλοποιηθεί µε την τοποθέτηση
και τον ανά διήµερο έλεγχο µίας µπλε ή κίτρινης
κολλητικής παγίδας ανά 3─4 στρέµµατα.
Καλλιεργητικό µέτρο που βοηθά σηµαντικά στην
αντιµετώπιση των θριπών, είναι η επιµελής καταστροφή
της άγριας βλάστησης µέσα και γύρω από τους
αµπελώνες.
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία πληθυσµού
θριπών, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο
και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση
περισσότερο εκλεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

την αποφυγή
εντοµοκτόνων.

χρήσης

ευρέως

φάσµατος
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Εµφάνιση πρώτων φύλλων (βλαστός 3-8 εκ.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Θεωρείται ως η πλέον καταστροφική µυκητολογική
ασθένεια του αµπελιού στη χώρα µας. Προσβάλει τη
βλάστηση από τα πρώτα στάδια της έκπτυξης, καθώς και
τους βότρυες µέχρι το στάδιο του γυαλίσµατος
(περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα 8%).Υπό
ορισµένες συνθήκες η ασθένεια µπορεί να προσβάλει τη
ράχη του ώριµου σταφυλιού, γεγονός που αποτελεί
πρόβληµα σε επιτραπέζιες ποικιλίες. Χαρακτηριστικό του
µύκητα είναι ότι µπορεί να αναπτύσσεται ακόµη και σε
συνθήκες χαµηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας (25%), ενώ η
βλάστηση των κονιδίων και η εξάπλωση της ασθένειας
συµβαίνει σε ευρύ θερµοκρασιακό εύρος (15—320 C). Η
διασπορά των κονιδίων δεν συµβαίνει σε µεγάλες
αποστάσεις, έτσι µία απόσταση 100 µέτρων θεωρείται
ασφαλής για την προστασία του αµπελώνα από
γειτονικούς µολυσµένους.
Καταπολέµηση.
Η καταπολέµηση του ωιδίου για να είναι
αποτελεσµατική, θα πρέπει να ξεκινήσει από την έναρξη
της βλάστησης. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται επέµβαση
µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια
µυκητοκτόνο στο στάδιο των 2─3 φύλλων (µήκος
βλαστού 5-7 εκ. περίπου). Ο ψεκασµός αυτός θεωρείται

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο πρώτος ψεκασµός στην έναρξη της
βλάστησης είναι µέγιστης σηµασίας, διότι: 1)
αποφεύγεται η πραγµατοποίηση των αρχικών
µολύνσεων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των
βλαστών και των ταξιανθιών, που µπορεί
εύκολα να εξελιχθούν σε επιδηµία, µε σοβαρές
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καθοριστικός για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας
και είναι απαραίτητος σε περιοχές όπου η ασθένεια
ενδηµεί, καθώς και στις ευπαθείς στην ασθένεια
ποικιλίες.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας είναι
δυνατό να χρησιµοποιηθεί το σκεύασµα του
ανταγωνιστικού µύκητα Ampelomyces quisqualis M10.
Πρέπει πάντα να δίνεται µεγάλη σηµασία στην
ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές
κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα.
Για τον περιορισµό του αρχικού µολύσµατος συστήνεται
η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβληµένων
βλαστών. Αυτό το καλλιεργητικό µέτρο καλό είναι να
εφαρµόζεται από τους αµπελουργούς µία φορά την
εβδοµάδα, αρχίζοντας δύο εβδοµάδες µετά την έκπτυξη
των οφθαλµών και µέχρι την άνθηση.

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

επιπτώσεις στην παραγωγή, 2) µειώνεται
σηµαντικά ο αριθµός των προσβεβληµένων
βλαστών που θα αποτελέσουν την κύρια πηγή
µόλυνσης την επόµενη χρονιά κι αυτό, διότι η
µόλυνση των οφθαλµών, στους οποίους θα
διαχειµάσει ο µύκητας µε τη µορφή µυκηλίου,
γίνεται αυτή την περίοδο, δηλ. στην έναρξη της
βλάστησης και 3) η προστασία από τις αρχικές
µολύνσεις µέχρι και µετά την άνθηση,
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σηµαντικής
ζηµιάς στην παραγωγή.
Η σηµασία του καλλιεργητικού µέτρου της
αποµάκρυνσης των έντονα προσβεβληµένων
νεαρών βλαστών είναι µεγάλη, διότι αυτοί
αποτελούν την κύρια εστία µόλυνσης της
τρυφερής βλάστησης και συντελούν στην
περαιτέρω εξάπλωση του παθογόνου.

• Φόµωψη: (Phomopsis viticola) και Μακρόφωµα:
(Macrophoma flaccida).
Καταπολέµηση.
Στο βλαστικό στάδιο των 2—3 φύλλων (µήκος βλαστού
5—7cm), συστήνεται ένας τρίτος προληπτικός ψεκασµός
εναντίον των ασθενειών, µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Σε περιοχές όπου η ασθένεια
ενδηµεί και στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες
είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (βροχερός
καιρός), η προστασία της βλάστησης θα πρέπει να
συνεχιστεί, τουλάχιστον µέχρι µήκους βλαστών 15 εκ..
Η καταπολέµηση της φόµωψης είναι δυνατόν να
συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου, µε χρήση µυκητοκτόνου
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που καταπολεµεί ταυτόχρονα και τις δύο ασθένειες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

• Έντοµα των διογκωµένων µατιών και της νεαρής
βλάστησης: (Theresimina ampelophaga, Sparganothis
pilleriana, Otiorrhynchus spp).
Καταπολέµηση.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή της τρυφερής
βλάστησης από τους ανωτέρω εχθρούς, συνιστάται η
εφαρµογή των µέτρων καταπολέµησης που αναφέρθηκαν
στο προηγούµενο βλαστικό στάδιο.

Θρίπες: (Thripidae).
Kίνδυνος εµφάνισης πληθυσµών θριπών υφίσταται και σε
αυτό το βλαστικό στάδιο.
Καταπολέµηση.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παρουσία των
εντόµων, συνιστάται η εφαρµογής των µέτρων που
αναφέρθηκαν στο προηγούµενο στάδιο.
─ Ο ταχύς ρυθµός αύξησης της νεαρής βλάστησης την
εποχή αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως σηµαντικός
και καθοριστικός παράγοντας στην αποτελεσµατική
προστασία της καλλιέργειας από τις ασθένειες και τους
εχθρούς.

Υψηλός ρυθµός βλαστικής ανάπτυξης έχει ως
αποτέλεσµα, µεγάλη φυτική επιφάνεια να είναι
απροστάτευτη, µεταξύ δύο επεµβάσεων.
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Εµφάνιση ανθοταξιών (βλαστός 8-15 εκ.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Περονόσπορος: (Plasmopara viticola).
Θεωρείται ως η πλέον καταστρεπτική ασθένεια της
αµπέλου, σε περιοχές όπου κατά τη βλαστική περίοδο
επικρατούν υγρές κλιµατολογικές συνθήκες. Προσβάλει
όλα τα πράσινα αναπτυσσόµενα µέρη που έχουν
λειτουργικά στοµάτια (η είσοδος του µύκητα στους
ιστούς γίνεται από τα στοµάτια). Οι αρχικές µολύνσεις
συµβαίνουν από ζωοσπόρια, τα οποία για να
δηµιουργηθούν και να µολύνουν απαιτείται η ύπαρξη
νερού. Οι προσβολές αρχίζουν όταν το µήκος της
βλάστησης είναι περίπου 5─10cm, δηλ. γύρω στις αρχές
Απριλίου και είναι τοπικού χαρακτήρα. Για τη
δηµιουργία κονιδιοφόρων και την πραγµατοποίηση
δευτερογενών µολύνσεων, απαιτείται η συνεχής και επί
αρκετές µέρες επικράτηση σχετικής υγρασίας
µεγαλύτερης από 85% και θερµοκρασία από 13─270 C
(συνθήκες περονοσπόρου). Τα κονίδια είναι αεροσπόρια,
µε αποτέλεσµα να µεταφέρονται και να µολύνουν σε
µεγάλες αποστάσεις.
Καταπολέµηση.
Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο
ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη
δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της
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σοβαρότητας της ασθένειας.
Τα µέτρα αυτά έχουν περιγραφεί στο Γενικό Μέρος των
Οδηγιών και έχουν να κάνουν µε: 1) την εγκατάσταση
του αµπελώνα, 2) τα κλαδέµατα (χειµερινό και θερινά),
3) την καταστροφή των ζιζανίων, 4) την αποστράγγιση
του εδάφους και 5) τον περιορισµό της αζωτούχου
λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και ευπαθή σε
προσβολές βλάστηση.
Γενικά, ο αριθµός των επεµβάσεων που απαιτούνται για
την καταπολέµηση του περονοσπόρου, εξαρτάται από: 1)
την ύπαρξη µολύσµατος, 2) τις καιρικές συνθήκες και 3)
το ρυθµό αύξησης της νέας βλάστησης.
Η προστασία των αµπελώνων από το παθογόνο είναι
επιβεβληµένη
για
όσο
διάστηµα
επικρατούν
βροχοπτώσεις και θα πρέπει σε κάθε περιοχή να είναι
γενικευµένη, ώστε να µην υπάρχουν εστίες
πολλαπλασιασµού και διασποράς µολυσµάτων της
ασθένειας.
Σε περιοχές που η ασθένεια εµφανίζεται συχνά και
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευπαθείς ποικιλίες,
συστήνετε ένας προληπτικός ψεκασµός µε ένα
κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, όταν η
βλάστηση έχει µήκος 8—10 εκ. περίπου. Στον ψεκασµό
αυτό δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχου σκευάσµατος,
διότι προκαλεί καθυστέρηση στη βλάστηση.
Για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικότητας του
µύκητα, είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή
των µυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο ψεκασµός αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός,
διότι σε περίπτωση που δεν καταπολεµηθούν
αποτελεσµατικά οι πρωτογενείς µολύνσεις και
εφόσον επικρατήσουν κατόπιν συνθήκες
περονοσπόρου, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να
εµφανιστεί επιδηµία της ασθένειας αργότερα,
τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου.
Τα διασυστηµατικά µυκητοκτόνα είναι
επικίνδυνα για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Το παρόν βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ευπαθές σε
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µολύνσεις του µύκητα. Επίσης, ο ρυθµός αύξησης
(επιµήκυνσης) της νέας βλάστησης είναι µεγάλος. Ο
κίνδυνος µολύνσεων είναι µεγαλύτερος: 1) στις περιοχές
που η ασθένεια ενδηµεί, 2) όταν επικρατούν κατάλληλες
καιρικές συνθήκες και 3) στις ευπαθείς ποικιλίες.
Καταπολέµηση.
Συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον
αµπελώνα δύο φορές την εβδοµάδα για την ύπαρξη
προσβολών, να συλλέγουν και να καταστρέφουν τους
προσβεβληµένους βλαστούς και στην περίπτωση αυτή να
προβαίνουν προληπτικά σε επέµβαση µε ένα κατάλληλο
και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από
διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του µύκητα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η καταπολέµηση του ωιδίου µπορεί να συνδυαστεί µε
αυτή του περονοσπόρου, αλλά και της φόµοψης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Έντοµα των διογκωµένων µατιών και της νεαρής
βλάστησης: (Theresimina ampelophaga, Sparganothis
pilleriana, Otiorrhynchus spp).
Καταπολέµηση.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή της τρυφερής
βλάστησης από τους ανωτέρω εχθρούς, συνιστάται η
εφαρµογή
των
µέτρων
καταπολέµησης
που
προαναφέρθηκαν.
─ Ο ταχύς ρυθµός αύξησης της νεαρής βλάστησης την
εποχή αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως σηµαντικός
και καθοριστικός παράγοντας στην αποτελεσµατική
προστασία της καλλιέργειας από τις ασθένειες και τους
εχθρούς.
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Ανθοταξίες ξεχωριστές (βλαστός 15─30 εκ.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Περονόσπορος. (Plasmopara viticola).
Το βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ευπαθές στις
προσβολές και ο ρυθµός επιµήκυνσης των βλαστών είναι
ταχύς.
Καταπολέµηση.
Στις περιοχές που η ασθένεια ενδηµεί και ιδιαίτερα όταν
επικρατούν συνθήκες περονοσπόρου, συστήνεται
επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
µυκητοκτόνο. ∆εν συνιστάται η χρήση χαλκούχου
σκευάσµατος στο στάδιο αυτό, διότι προκαλείται
καθυστέρηση στη βλάστηση.
Σε περιοχές όπου η ασθένεια δεν ενδηµεί, συνιστάται η
επισκόπηση του αµπελώνα αµέσως µετά την επικράτηση
συνθηκών περονοσπόρου. Συστήνεται άµεσα ψεκασµός
στην περίπτωση που διαπιστωθούν προσβολές
(εξανθίσεις του µύκητα).
Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή µυκητοκτόνων από
διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η καταπολέµηση του περονοσπόρου, καθώς
και όλων των ασθενειών, πρέπει να είναι
προληπτική. Και αυτό, διότι η αντιµετώπισή
τους στην περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί µε
τη µορφή επιδηµίας είναι εξαιρετικά δύσκολη,
έως αδύνατη.

28

Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο
ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη
δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της
σοβαρότητας της ασθένειας.
Η καταπολέµηση του περονοσπόρου µπορεί να
συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Ο ρυθµός αύξησης της βλάστησης είναι υψηλός και ο
κίνδυνος µολύνσεων από την ασθένεια µεγάλος. Γενικά,
συνιστάται προσοχή σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδηµεί
και κυρίως όταν επικρατούν κατάλληλες για την ασθένεια
καιρικές συνθήκες.
Καταπολέµηση.
Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά
καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα
θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό
και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.
Όπως και στο προηγούµενο βλαστικό στάδιο, συστήνεται
στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον αµπελώνα δύο
φορές την εβδοµάδα, να συλλέγουν και να καταστρέφουν
τούς προσβεβληµένους βλαστούς και να προβαίνουν σε
επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
µυκητοκτόν.
Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική
εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες,
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας
ανθεκτικότητας του µύκητα.
Η καταπολέµηση του ωδίου µπορεί να συνδυαστεί µε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

Η ασθένεια ευνοείται σε υγρές και σκιερές
θέσεις,
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αυτή του περονοσπόρου.
• Τετράνυχοι: (Tetranychus urticae και Panonychus
ulmi).
Προσβάλλουν τα φύλλα προκαλώντας χλωρωτικές
κηλίδες, που σε έντονες προσβολές (καλοκαιρινοί µήνες )
αποκτούν υπόφαιο χρώµα.
Καταπολέµηση.
Συνιστάται η συστηµατική παρακολούθηση για την
διαπίστωση της παρουσίας των τετρανύχων, αλλά και
των ωφελίµων ακάρεων (οικ. Phytoseiidae) και εντόµων.
Η
παρακολούθηση
γίνεται
µε
συστηµατικές
δειγµατοληψίες εβδοµαδιαίως, ως εξής: από 20 πρέµνα /
στρέµµα (µε έµφαση στις εξωτερικές γραµµές),
επιλέγεται 1 φύλλο/πρέµνο. Το φύλλο επιλέγεται µεταξύ
2ου──4ου µεσογονατίου για την περίοδο της έντονης
βλαστητικής δραστηριότητας, ενώ για το υπόλοιπο
διάστηµα (άνθιση—τρύγος) διαλέγουµε το 4ο φύλλο. Η
παρακολούθηση πρέπει να γίνεται πάντα µε την βοήθεια
µεγεθυντικού φακού.
Επέµβαση
µε
κατάλληλα
και
εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συνιστάται σε έντονες
προσβολές (> 70% φύλλων προσβεβληµένα) και εφόσον
η αναλογία αρπακτικά : φυτοφάγα είναι µικρή (< 1: 5).
Επίσης, συνιστάται η καταστροφή των ζιζανίων µέσα και
γύρω από τους αµπελώνες.
─ Ο ταχύς ρυθµός αύξησης της νεαρής βλάστησης την
εποχή αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως σηµαντικός
και καθοριστικός παράγοντας στην αποτελεσµατική
προστασία της καλλιέργειας από τις ασθένειες και τους
εχθρούς.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

Οι πληθυσµοί των τετρανύχων, συνήθως
ελέγχονται από τους φυσικούς τους εχθρούς
(αρπακτικά ακάρεα και έντοµα), για αυτό και
πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια
διατήρησής τους στον αγρό.

Οι τετράνυχοι την άνοιξη µετακινούνται στην
αυτοφυή βλάστηση όπου πολλαπλασιάζονται
και κατόπιν σε µεγαλύτερους πληθυσµούς,
αποικίζουν και προσβάλουν την βλάστηση του
αµπελιού.
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Λίγο πριν την άνθηση (στάδιο µούρου)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Περονόσπορος (Plasmopara viticola).
Οι προσβολές σε αυτό το βλαστικό στάδιο µπορεί να
αποβούν καταστρεπτικές για την παραγωγή.
Καταπολέµηση.
Συνιστάται η εφαρµογή ενός προληπτικού ψεκασµού µε
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο: 1) στις
περιοχές που η ασθένεια εµφανίζεται συχνά, 2) στις
ευπαθείς ποικιλίες και 3) ιδιαίτερα όταν οι καιρικές
συνθήκες ευνοούν τις µολύνσεις Σε κάθε περίπτωση,
συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν την
καλλιέργεια τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα
(ιδιαίτερα στις ευπαθείς ποικιλίες), για την ύπαρξη
προσβολών του µύκητα, προκειµένου να επεµβαίνουν
άµεσα.
Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο
ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη
δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της
σοβαρότητας της ασθένειας.
Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή µυκητοκτόνων από
διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο
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κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα.
Η καταπολέµηση του περονοσπόρου είναι δυνατό να
συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου.

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Ωίδιο. (Uncinula necator).
Καταπολέµηση.
Συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον
αµπελώνα δύο φορές την εβδοµάδα. Σε περίπτωση
προσβολής να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς
προσβεβληµένους βλαστούς και να προβαίνουν σε
επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
µυκητοκτόνο.
Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά
καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα
θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό
και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.
Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική
εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες,
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας
ανθεκτικότητας του µύκητα.
Η καταπολέµηση του περονοσπόρου
συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου.

µπορεί

να

• Βοτρύτης: (Botrytis cinerea).
Παθογόνος µύκητας µε πολλούς ξενιστές. Προσβάλει
κυρίως µέσω πληγών (χαλάζι, άνεµος, έντοµα, πουλιά,
επίδραση ωιδίου, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσµατα).
Με κατάλληλες καιρικές συνθήκες προσβάλλονται οι
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κορφές, αλλά και οι βάσεις των τρυφερών βλαστών, τα
φύλλα, οι ταξιανθίες και οι ώριµοι βότρυες. (µεγάλες
ζηµιές προκαλεί στις πυκνόρραγες ποικιλίες). Τα κονίδια
του µύκητα µεταφέρονται εύκολα µε τον άνεµο και τη
βροχή. Ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή των
κονιδίων και την πραγµατοποίηση των µολύνσεων είναι
θερµοκρασίες 15—250 C και βροχή ή υγρασία µε τη
µορφή οµίχλης και δροσιάς.
Καταπολέµηση.
Τα καλλιεργητικά µέτρα που περιορίζουν τη σοβαρότητα
της ασθένειας έχουν να κάνουν µε τη βελτίωση της
κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και
συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη
βροχή ή τη δροσιά. Τα µέτρα αυτά έχουν περιγραφεί στο
Γενικό Μέρος των Οδηγιών και έχουν να κάνουν µε: 1)
την εγκατάσταση του αµπελώνα, 2) τα κλαδέµατα
(χειµερινό και θερινά), 3) την καταστροφή των ζιζανίων,
4) την αποστράγγιση του εδάφους και 5) τον περιορισµό
της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και
ευπρόσβλητη βλάστηση.
Η αποτελεσµατική καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών
(ευδεµίδα, ωίδιο) συντελεί αποτελεσµατικά στην
καταπολέµηση της ασθένειας.
Επίσης, σε πυκνόρραγες ποικιλίες, η ορθολογική χρήση
ορµονών συντελεί στην επιµήκυνση της ράχης του
σταφυλιού, µε αποτέλεσµα τον διαχωρισµό των ραγών,
που οδηγεί σε µείωση της ταχύτητας εξάπλωσης της
προσβολής.
Για την αποφυγή προσβολής των ανθοταξιών σε περιοχές
όπου η ασθένεια ενδηµεί και οι καιρικές συνθήκες είναι
ιδανικές για την πραγµατοποίηση µολύνσεων, συνιστάται
η εφαρµογή ενός ψεκασµού µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Επίσης, επέµβαση συνιστάται

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων.

• Ευδεµίδα: (Lobesia botrana).
Θεωρείται ο σηµαντικότερος εντοµολογικός εχθρός της
αµπέλου, διότι εµφανίζεται σχεδόν κάθε χρόνο και σε
όλες τις αµπελοκοµικές περιοχές της χώρας. Η πτήση των
ακµαίων του εντόµου παρακολουθείται µε δίκτυο
φεροµονικών παγίδων φύλου. Ανάλογα µε την περιοχή,
αρχίζει µέσα µε τέλος Μαρτίου─αρχές Απριλίου. Οι
πρώτες αποθέσεις ωών στις ανθοταξίες παρατηρούνται,
όταν αυτές βρίσκονται περίπου στο στάδιο που είναι
διαχωρισµένες (προηγούµενο βλαστικό στάδιο). Οι
προσβολές αρχίζουν να γίνονται ορατές στο στάδιο του
µούρου, συνεχίζονται στην άνθηση και φτάνουν µέχρι και
την καρπόδεσης (κατατρώγουν ράγες που έχουν
σχηµατιστεί).
Αποτέλεσµα
της
τροφικής
τους
δραστηριότητας, είναι η δηµιουργία των «προνυµφικών
φωλεών», οι οποίες είναι συνήθως ευδιάκριτες.
Σε αυτό το βλαστικό στάδιο η ζηµιά περιορίζεται στην
καταστροφή ανθέων και δεν συνιστάται επέµβαση για
την καταπολέµηση των προνυµφών του εντόµου.

Οι ανθοταξίες έχουν µεγάλο αριθµό ανθέων, σε
σχέση µε τον αριθµό των ραγών. Η καρπόδεση,
αφορά συνήθως ένα ποσοστό από 30% έως
50%. Φαίνεται, ότι η όποια ζηµιά στα άνθη από
τις προνύµφες, προκαλεί µία εξισορροπητική
µείωση της φυσικής ανθόρροιας. Ανάλογα µε
την ποικιλία, το πρέµνο µπορεί να
αναπληρώνει σε ορισµένες περιπτώσεις, έως
και το 50% των ανθέων της ανθοταξίας.
Επίσης την εποχή αυτή δραστηριοποιείται
πληθώρα φυσικών εχθρών (αρπακτικά και
παρασιτοειδή), που ελέγχουν σε σηµαντικό
ποσοστό τους πληθυσµούς του εντόµου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

• Ψευδόκοκκοι: (Planococcus spp.).
Στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί δύο είδη: το Planococcus
citri (Risso) και το Planococcus ficus (Signoret).
Περίπου σε αυτό το βλαστικό στάδιο, διαπιστώνεται η
παρουσία των εντόµων στην τρυφερή βλάστηση.
Σχηµατίζουν µικρές αποικίες όπου συνυπάρχουν όλα τα
βιολογικά στάδια (αλληλοεπικάλυψη γενεών) και κατά
προτίµηση σε σκιερά και δροσερά σηµεία. Οι νεαρές
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νύµφες (έρπουσες) είναι το πλέον ευπαθές βιολογικό
στάδιο και συνεπώς καταλληλότερο για καταπολέµηση.
Η έναρξη δραστηριότητας των εντόµων και η
µετανάστευσή τους από το ριζικό σύστηµα και τα
ρυτιδώµατα προς την νεαρή βλάστηση, είναι δυνατό να
προσδιοριστεί µε τη βοήθεια φεροµονικών παγίδων
φύλου.
Μία
πρώιµη
ένδειξη
της
έναρξης
δραστηριοποίησης των ψευδοκόκκων είναι η παρουσία
µυρµηγκιών, καθώς επίσης και η εξέταση του ριζικού
συστήµατος ορισµένων αγριόχορτων που είναι ξενιστές
τους.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τα έντοµα µπορούν να τραφούν σε όλα τα µέρη του
πρέµνου και οι ζηµιές που προκαλούν είναι άµεσοι, διότι
ρουφούν χυµούς και αδυνατίζουν το πρέµνο (σε µεγάλους
πληθυσµούς είναι δυνατόν να παρατηρηθεί έντονη
φυλλόπτωση) και έµµεσοι, διότι µε τα άφθονα µελιτώδη
εκκρίµατα που παράγουν, καλύπτουν βλαστούς, φύλα και
σταφύλια, µε αποτέλεσµα να καθιστούν τα τελευταία µη
εµπορεύσιµα.
Καταπολέµηση.
Το πρώτο βήµα για την καταπολέµηση των ψευδόκοκκων
είναι η εφαρµογή καλλιεργητικών και άλλων µέτρων που
περιορίζουν τη διασπορά των εντόµων ή µειώνουν τον
πληθυσµό τους. Τέτοια είναι: 1) Η καταπολέµηση των
ψευδόκοκκων στις γύρω καλλιέργειες, 2) η καταστροφή
των ζιζανίων που είναι ξενιστές του εντόµου µέσα και
γύρω από τις καλλιέργειες, 3) η επιµελής συγκέντρωση
και καταστροφή των ισχυρά προσβεβληµένων βλαστών ή
τµηµάτων αυτών, 4) η καταπολέµηση των µυρµηγκιών,
5) η αποφυγή διασποράς των εντόµων από
προσβεβληµένα σε υγιή πρέµνα µε τα ρούχα και τα
εργαλεία και 6) προστασία της ωφέλιµης πανίδας των
αµπελώνων µε επιλογή των εντοµοκτόνων και µείωση
του αριθµού τους στους απολύτως απαραίτητους.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τα περισσότερα θηλυκά των εντόµων
διαχειµάζουν συζευγµένα και συνεπώς οι
συλλήψεις των αρσενικών στις παγίδες την
άνοιξη,
σηµατοδοτούν
την
γενικότερη
δραστηριοποίηση
του
πληθυσµού.
Τα
µυρµήγκια τρέφονται από τα µελιτώδη
εκκρίµατα των εντόµων. Οι ψευδόκοκκοι του
αµπελιού έχουν ένα µεγάλο κύκλο ξενιστών,
µεταξύ των οποίων και πολλά αγριόχορτα, στο
ριζικό σύστηµα των οποίων διαχειµάζουν.

Οι ψευδόκοκκοι έχουν σηµαντικό αριθµό
φυσικών εχθρών (παρασιτοειδή υµενόπτερα,
αρπακτικά κολεόπτερα και άλλα αρθρόποδα),
αλλά τα περισσότερα παρασιτοειδή είναι
εξειδικευµένοι σε ένα ή δύο είδη. Αναφέρεται
ότι οι είναι ικανοί να ελέγξουν αποτελεσµατικά
τους πληθυσµούς των ψευδόκοκκων σε
ποσοστά που κυµαίνονται από 10-90%. Οι
φυσικοί εχθροί των ψευδόκoκκων, αλλά και
γενικότερα, µπορεί να είναι αποτελεσµατικοί
µόνο εφόσον προηγουµένως έχουν εφαρµοστεί
άλλες πρακτικές καλλιεργητικές ή ακόµη και
χηµικές που θα έχουν µειώσει τον πληθυσµό
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Στους αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή της
βλάστησης, συστήνεται αρχικά η σήµανση (µαρκάρισµα)
των προσβεβληµένων πρέµνων για την αποφυγή
µεταφοράς των εντόµων στα γειτονικά πρέµνα µε τα
ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία. Συνιστάται ένας
ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
εντοµοκτόνο, µόνο των προσβεβληµένων πρέµνων
Επισηµαίνεται, ότι πρέπει να γίνεται σχολαστική και
πλήρης κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό όχι µόνο της
βλάστησης, αλλά επίσης του κορµού, των κεφαλών και
των βραχιόνων.

των φυτοπαρασίτων.
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καταπολέµηση.
Συστήνεται στους παραγωγούς να επισκοπούν
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα τον αµπελώνα, για
την παρουσία των εντόµων στις ανθοταξίες. Ο έλεγχος
µπορεί να γίνει είτε µε ελαφρά τινάγµατα ανθοταξιών σε
λευκό φόντο, είτε µε τοποθέτηση χρωµατικών παγίδων.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σε περίπτωση υψηλού πληθυσµού, συνιστάται άµεσα
επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε ένα περισσότερο
εξειδικευµένο και φιλικό στο περιβάλλον.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο ανωτέρω ψεκασµός καταπολεµά ταυτόχρονα και την
ευδεµίδα.

Σπάνια η προσβολή παρουσιάζει γενικευµένη
µορφή και εµφανίζεται µε τη µορφή οµάδων
προσβεβληµένων πρέµνων.

• Θρίπες: (Thripidae).
Προς το τέλος αυτού του βλαστικού σταδίου, είναι
δυνατό να εµφανιστούν πληθυσµοί θριπών στις
ανθοταξίες που είναι έτοιµες να περάσουν στο στάδιο της
άνθησης. Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε αµπελώνες
που δέχονται συχνά επιδροµές των εντόµων, καθώς και
στις ευπαθείς ποικιλίες.
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Περίοδος άνθησης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Ο κίνδυνος προσβολής των ανθοταξιών από τον µύκητα
κατά την άνθηση είναι υψηλός και ανάλογος µε τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το µόλυσµα που
υπάρχει µέσα και γύρω από τον αµπελώνα. Προσβολές σε
αυτό το στάδιο οδηγούν συχνά σε µεγάλη απώλεια
παραγωγής.
Καταπολέµηση.
Συστήνεται η συστηµατική επισκόπηση του αµπελώνα
για την διαπίστωση προσβολών στη βλάστηση και
ιδιαίτερα: 1) όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες που
ευνοούν την ασθένεια, 2) στις ευπαθείς ποικιλίες καθώς
και 3) στους αµπελώνες µε ιστορικό προσβολών από την
ασθένεια. Συνιστάται άµεσα επέµβαση σε περίπτωση που
διαπιστωθεί προσβολή µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.
Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική
εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες,
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας
ανθεκτικότητας του µύκητα
• Βοτρύτης: (Botrytis cinerea).
Προσβολές ανθοταξιών κατά την περίοδο της άνθησης
µπορεί να αποβούν καταστροφικές για την παραγωγή. Ο
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κίνδυνος είναι υψηλός στις περιοχές όπου η ασθένεια
ενδηµεί και ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες που
ευνοούν τη µολυσµατικότητα του µύκητα.
Καταπολέµηση.
Συστήνεται στους αµπελουργούς η προσεκτική
επισκόπηση των ανθοταξιών για τυχόν προσβολές από
τον µύκητα. Στην περίπτωση διαπίστωσης προσβολών,
συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Ευδεµίδα: (Lobesia botrana).
Κατά την περίοδο της άνθησης, κατά την οποία οι
προνυµφικές φωλιές είναι ευδιάκριτες, συστήνεται στους
αµπελουργούς να επισκοπούν δύο φορές την εβδοµάδα
τον αµπελώνα, προκειµένου να εκτιµούν το µέγεθος της
προσβολής (αριθµός φωλεών) και κυρίως τον πληθυσµό
των
προνυµφών.
Ως
απλούστερη
διαδικασία
επισκόπησης, προτείνεται η εξέταση τουλάχιστον 100
ανθοταξιών, επιλεγµένων τυχαία, από ισάριθµα τυχαία
επιλεγµένα πρέµνα και από όλη την έκταση του
αµπελώνα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το ύψος των συλλήψεων των αρσενικών
ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες, δεν
συσχετίζεται πάντα µε το ύψος της προσβολής
και τον πληθυσµό των προνυµφών. Ο µόνος
ασφαλής τρόπος εκτίµησης του κινδύνου
προσβολής είναι οι δειγµατοληψίες και οι
επιτόπιες παρατηρήσεις. Ωστόσο, υψηλές
συλλήψεις πρέπει να οδηγούν σε υψηλότερη
ετοιµότητα των αµπελουργών.

• Θρίπες: (Thripidae).
Η περίοδος της άνθησης µέχρι και την καρπόδεση, είναι η
κρισιµότερη περίοδος για την πρόκληση ζηµιών µεγάλης
οικονοµικής σηµασίας από τη δραστηριότητα των
θριπών.
Καταπολέµηση.
Συνιστάται τακτική επισκόπηση των ανθοταξιών για την
παρουσία εντόµων. Συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα
κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, στην
περίπτωση που διαπιστώνονται υψηλοί πληθυσµοί του
εντόµου
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∆έσιµο ραγών έως ράγες διαµέτρου 4 χιλ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Περονόσπορος. (Plasmopara viticola).
Μετά τη γονιµοποίηση, από την καρπόδεση και µέχρι το
«γυάλισµα», οι ράγες και η ράχη του βοτρύων
παραµένουν ευπαθείς στην προσβολή, όσο υπάρχουν
λειτουργικά στοµάτια στην επιφάνειά τους.
Καταπολέµηση.
Σε αµπελώνες µε ιστορικό προσβολών από τον µύκητα,
σε ευπαθείς ποικιλίες και ιδίως όταν επικρατούν
συνθήκες περονοσπόρου, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Με την
επέµβαση αυτή είναι δυνατό να καταπολεµηθεί
ταυτόχρονα και το ωίδιο.
Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία
του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο
ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη
δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της
σοβαρότητας της ασθένειας.

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Τυχόν προσβολή των ραγών από την ασθένεια στο πρώτο
στάδιο ανάπτυξής τους, είναι καταστροφική για την
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παραγωγή.
Καταπολέµηση.
Στην περίπτωση που επικρατούν ευνοϊκές για την
ασθένεια καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς
ποικιλίες, οι βότρυες πρέπει να είναι συνεχώς
προστατευµένοι µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
µυκτοκτόνο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από
διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για την αποτελεσµατική προστασία των βοτρύων από την
ασθένεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ταχύς ρυθµός
ανάπτυξης των ραγών αυτή την εποχή.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά
καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα
θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό
και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η καταπολέµηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί
µε αυτή του περονοσπόρου, σε περίπτωση που
χρησιµοποιηθεί µυκητοκτόνο που καταπολεµά και τους
δύο µύκητες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Βοτρύτης: (Botrytis cinerea).
Οι βότρυες σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα
ευπαθείς σε προσβολές από τον µύκητα, όταν επικρατούν
κατάλληλες καιρικές συνθήκες και όταν υπάρχουν αίτια
που προκαλούν τραυµατισµούς των ιστών.
Καταπολέµηση.
Για τον περιορισµό του κινδύνου προσβολής από την
ασθένεια, συνιστάται η εφαρµογή των καλλιεργητικών
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και άλλων µέτρων που έχουν προαναφερθεί.
Για την αποφυγή προσβολής των βοτρύων σε περιοχές
όπου η ασθένεια ενδηµεί και οι καιρικές συνθήκες είναι
ιδανικές για την πραγµατοποίηση µολύνσεων, συνιστάται
η εφαρµογή ενός ψεκασµού µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Επίσης, επέµβαση συνιστάται
µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων.
Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση του βοτρύτη είναι
δυνατό να συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου, αλλά και του
περονοσπόρου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Ευδεµίδα: (Lobesia botrana).
Καταπολέµηση.
Στις περιοχές και στις ποικιλίες που παρατηρείται
σηµαντική καταστροφή νεαρών ραγών την περίοδο της
καρπόδεσης από προνύµφες της πρώτης γενιάς του
εντόµου, συστήνεται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο
και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, αµέσως µετά το τέλος της
άνθησης και την έναρξη της καρπόδεσης.
Προτιµάται η χρήση εντοµοκτόνων χαµηλής τοξικότητας
και εκλεκτικής δράσης. Ο ψεκασµός αυτός συχνά µπορεί
να καλύψει σηµαντικό µέρος από το πρώτο κύµα
εκκολάψεων των προνυµφών της δεύτερης γενιάς του
εντόµου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έχει διαπιστωθεί ότι οι προνύµφες της πρώτης
γενιάς της ευδεµίδας κατατρώγουν ένα
ποσοστό νεαρών ραγών, που εντωµεταξύ
σχηµατίζονται. Η ζηµιά που προκαλείται είναι
άµεση, δεν αναπληρώνεται και ανάλογα µε την
ποικιλία µπορεί να είναι σηµαντική. Επίσης,
στην περίπτωση που κατά την περίοδο αυτή
επικρατήσουν καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για
την ανάπτυξη βοτρύτη, η τελική ζηµιά στην
παραγωγή µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερη,
ιδιαίτερα στις ευπαθείς ποικιλίες.

• Ψευδόκοκκοι: (Planococcus spp.).
Καταπολέµηση.
Στην
περίπτωση
εµφάνισης
προσβολής
από
ψευδόκοκκους σε αυτό το στάδιο, συνιστάται άµεσα η
εφαρµογή
των
οδηγιών
καταπολέµησης
που
αναφέρθηκαν στο βλαστικό στάδιο του µούρου.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ράγες σε µέγεθος µπιζελιού (7 χιλ.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Η προστασία των βοτρύων από τον µύκητα στο στάδιο
αυτό θεωρείται σχεδόν επιβεβληµένη. Επίσης, οι καιρικές
συνθήκες την εποχή αυτή είναι συνήθως ευνοϊκές για την
γρήγορη επέκταση της ασθένειας.

Οι αναπτυσσόµενες ράγες είναι ιδιαίτερα
ευπαθείς στην ασθένεια. Προσβολή στο στάδιο
αυτό οδηγεί στο σχίσιµο των ραγών, που
συνήθως ακολουθείται από δευτερογενείς
προσβολές βοτρύτη και οδηγεί σε πλήρη
καταστροφή της παραγωγής.

Καταπολέµηση.
Συνιστάται σχολαστικός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, ιδιαίτερα σε ευπαθείς
ποικιλίες και σε αµπελώνες µε ιστορικό προσβολής από
την ασθένεια. Για την αποτελεσµατική προστασία των
ραγών, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ταχύς ρυθµός
ανάπτυξής τους.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επίσης, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή µυκητοκτόνων
µε διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή
ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά
καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα
θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό
και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.
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• Ευδεµίδα: (Lobesia botrana).
Την εποχή αυτή παρατηρείται η δραστηριότητα των
προνυµφών της 2ης γενιάς του λεπιδοπτέρου στις άγουρες
ράγες, οι οποίες βρίσκονται στη φάση της ταχείας
αύξησης. Οι νεαρές προνύµφες, σχεδόν αµέσως µετά την
εκκόλαψή τους, εισέρχονται στο εσωτερικό των ραγών,
όπου προστατευµένες, κατατρώγουν το εσωτερικό τους.
Η ζηµιά που προκαλούν είναι κυρίως άµεση και
σπανιότερα έµµεση, επειδή οι καιρικές συνθήκες την
εποχή αυτή δεν ευνοούν δευτερογενείς προσβολές από
βοτρύτη.
Μέσα πρόγνωσης: Τα µέσα πρόγνωσης βοηθούν στον
προσδιορισµό του σωστού χρόνου εφαρµογής των µέσων
καταπολέµησης και αυτά είναι: 1) οι φεροµονικές
παγίδες, 2) οι επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες
και 3) τα συστήµατα πρόγνωσης µε βάση αθροίσµατα
ηµεροβαθµών.

1) Οι φεροµονικές παγίδες είναι µέσο
παρακολούθησης της πορείας πτήσης των
ακµαίων του εντόµου, βοηθούν στον
προσδιορισµό του χρόνου πραγµατοποίησης
ελέγχων ωοτοκίας και εκκολάψεων, αλλά δεν
παρέχουν εκτίµηση του κινδύνου προσβολής.
2)
Οι
επιτόπιες
παρατηρήσεις
και
δειγµατοληψίες, εκτιµούν τον πραγµατικό
δείκτη του κινδύνου προσβολής. 3) Τα
συστήµατα πρόγνωσης της εµφάνισης των
βιολογικών σταδίων ενός εντόµου και κυρίως
των προνυµφών, που βασίζονται στα
αθροίσµατα των ηµεροβαθµών, είναι δυνατόν
να αντικαταστήσουν, τόσο ένα δίκτυο
φεροµονικών παγίδων, όσο και τις επιτόπιες
παρατηρήσεις
και
δειγµατοληψίες.
Ως
προϋποθέσεις θεωρούνται η αξιοπιστία
(δοκιµασµένα µε επιτυχία επί σειρά ετών),
καθώς και η ανάπτυξη ενός τέτοιου
συστήµατος για κάθε αµπελοκοµική περιοχή.
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Όρια επέµβασης: Τα όρια επέµβασης ή επίπεδα
οικονοµικής ζηµιάς, εκφράζουν την οικονοµική
αναγκαιότητα µίας επέµβασης.

Τα όρια επέµβασης εκφράζονται είτε σε
πληθυσµό προνυµφών, είτε σε επίπεδο
προσβολής και καθορίζουν την επέµβαση, όταν
το κόστος της ζηµιάς στην παραγωγή από τη
δράση του εντόµου, εκτιµάται ως υψηλότερο
από το κόστος εφαρµογής της επέµβασης. Τα
όρια αυτά οφείλουν να αφορούν συγκεκριµένες
ποικιλίες και περιοχές και επειδή είναι
δυναµικά (οικονοµική διάσταση), θα πρέπει να
αναθεωρούνται από καιρού εις καιρόν και να
αναπροσαρµόζονται.

Καταπολέµηση.
Για την αποτελεσµατική καταπολέµηση των προνυµφών
του εντόµου εφαρµόζονται: 1) η βιοτεχνική µέθοδος της
διατάραξης της σύζευξης µε φεροµόνες και 2) επεµβάσεις
µε εντοµοκτόνα.
1) Η βιοτεχνική µέθοδος είναι υψηλής εξειδίκευσης και
ως εκ τούτου, απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον και
τον άνθρωπο. Επειδή εφαρµόζεται νωρίς, πριν την έναρξη
των συζεύξεων, µπορεί να θεωρηθεί ως υπερπροληπτική
µέθοδος καταπολέµησης. Πρόκειται για µία µέθοδο
απαιτητική στην εφαρµογή και τον έλεγχο. Προκειµένου
να αποδώσει απαιτείται: α) βάθος χρόνου, β) καθολική
εφαρµογή σε ενιαίες αµπελοκοµικές περιοχές ή µεγάλης
έκτασης
τετραγωνισµένους
και
αποµονωµένους
αµπελώνες και γ) περιοχές όπου η πληθυσµιακή πίεση
του εντόµου δεν είναι υψηλή. Σε ένα πρόγραµµα
ολοκληρωµένης καταπολέµησης των εχθρών της
καλλιέργειας, η εφαρµογή της µεθόδου θα πρέπει να
ενθαρρύνεται. Όµως, η εφαρµογή και ο έλεγχός της, θα
πρέπει να γίνεται κατόπιν σχεδίου και µελέτης και από

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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εξειδικευµένο προσωπικό, δεδοµένου ότι είναι µία
µέθοδος υψηλού κόστους.
2) Όλα τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα (µικροβιακής και
γενικότερα φυσικής προέλευσης, ρυθµιστές ανάπτυξης,
καθώς και νευροτοξικά και µυοπαραλυτικά ευρέως
φάσµατος), στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη θανάτωση
των νεαρών προνυµφών, στο σύντοµο και κρίσιµο
διάστηµα από την εκκόλαψη, µέχρι την είσοδο στις
ράγες, όπου εκεί είναι απόλυτα προφυλαγµένες. Εξαίρεση
αποτελούν το fenoxycarb, το οποίο έχει αποκλειστικά
ωοκτόνο δράση και µάλιστα σε ωά ηλικίας µέχρι δύο
ηµερών.
Στις περιοχές όπου εφαρµόζονται αξιόπιστα συστήµατα
πρόγνωσης µε βάση τα αθροίσµατα των ηµεροβαθµών, η
καταπολέµηση είναι (θεωρητικώς) απλή υπόθεση και η
επέµβαση συνιστάται στην έναρξη της ωοτοκίας ή της
εκκόλαψης, ανάλογα µε την ιδιότητα του εντοµοκτόνου.
Στις περιοχές και για τις ποικιλίες που έχουν θεσπιστεί
αξιόπιστα και δοκιµασµένα στην πράξη, αντικειµενικά ή
υποκειµενικά επίπεδα επέµβασης, ο χρόνος επέµβασης
προσδιορίζεται µέσω διαδοχικών επιτόπιων ελέγχων και
δειγµατοληψιών. Ο πρώτος έλεγχος (έλεγχος ωοτοκίας)
τοποθετείται στην αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων
στις φεροµονικές παγίδες. Ακολούθως, συνιστάται η
τακτική και ανά διήµερο διενέργεια ενός ελέγχου
προσβολής. Στην απλούστερη περίπτωση, ο έλεγχος
αφορά την εξέταση 100 τουλάχιστον βοτρύων (ανάλογα
µε το µέγεθος του αµπελώνα), από ισάριθµα τυχαία
επιλεγµένα πρέµνα (ένας βότρυς ανά πρέµνο) και από
όλη την έκταση του αµπελώνα. Επέµβαση συνιστάται
στην περίπτωση που διαπιστώνεται τάση υπέρβασης του
θεσµοθετηµένου ορίου οικονοµικής ζηµιάς. Η διαδικασία
των ελέγχων απαιτεί τη χρήση µεγεθυντικού φακού,
τουλάχιστον στα αρχικά στάδια του εντόµου και της

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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προσβολής. Επίσης, απαιτεί εµπειρία, είναι χρονοβόρα,
επίπονη και έχει κόστος.
Για τις περιοχές και για τις ποικιλίες που δεν υπάρχουν
αξιόπιστα και λειτουργικά συστήµατα πρόγνωσης µε
βάση αθροίσµατα ηµεροβαθµών, αλλά και όρια
επέµβασης, η αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων στις
φεροµονικές παγίδες, σηµατοδοτεί συνήθως την έναρξη
των ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές διαπιστώνονται
περίπου 4─5 ηµέρες αργότερα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι,
γενικά, οι ωοτοκίες και οι εκκολάψεις των προνυµφών
είναι κλιµακούµενες, ως αποτέλεσµα της κλιµακούµενης
εµφάνισης των ακµαίων.
Τα εντοµοκτόνα µε ωοκτόνο δράση συνιστάται να
εφαρµόζονται µέσα στις 2─3 µέρες περίπου από την
αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων στις φεροµονικές
παγίδες. Τα εντοµοκτόνα που έχουν προνυµφοκτόνο
ιδιότητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο δράσης τους, πρέπει
να εφαρµόζονται περίπου 3─4 ηµέρες αργότερα, διότι
στοχεύουν στη θανάτωση των νεαρών προνυµφών, στο
σύντοµο διάστηµα από την εκκόλαψή τους, µέχρι την
είσοδό τους στις ράγες.
Από τα προνυµφοκτόνα εντοµοκτόνα προτιµάται η χρήση
σκευασµάτων χαµηλής τοξικότητας και εκλεκτικής
δράσης για την προστασία της ωφέλιµης πανίδας και του
περιβάλλοντος γενικότερα.
Το σωστό ξεφύλλισµα βοηθά στην πλήρη και
αποτελεσµατική διαβροχή των βοτρύων µε το ψεκαστικό
υγρό.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Ψευδόκοκκοι: (Planococcus spp.).
Στους αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή της
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βλάστησης και των βοτρύων από ψευδόκοκκους, αρχικά
συστήνεται
η
σήµανση
(µαρκάρισµα)
των
προσβεβληµένων πρέµνων, πρακτική που βοηθά, ώστε
κατά την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών να µην
µεταφέρονται έντοµα στα γύρω απρόσβλητα πρέµνα.
Τα σωστά εφαρµοσµένα θερινά κλαδέµατα που
επιτρέπουν τον επαρκή αερισµό και την απρόσκοπτη
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία της τρυφερής
βλάστησης και των βοτρύων, αποτελούν ανασταλτικούς
παράγοντες στην πληθυσµιακή επέκταση των εντόµων,
ενώ παράλληλα, διευκολύνουν τη χηµική καταπολέµηση.
Καταπολέµηση.
Στην περίπτωση σοβαρής προσβολής που αφορά και τους
βότρυες, συνιστάται επέµβαση µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο µόνο στα προσβεβληµένα
πρέµνα, καθώς και στα γειτονικά προς αυτά. Ο ψεκασµός
πρέπει να είναι λεπτοµερής και εντοπισµένος στις
αποικίες των εντόµων και µε έµφαση στα σκιερά µέρη
του πρέµνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζεται ο κορµός
(κούρβουλο), καθώς και το χώµα γύρω από το λαιµό, για
την καταστροφή των µυρµηγκιών.
Επισηµαίνεται, ότι η χηµική καταπολέµηση των
ψευδόκοκκων είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για
την ευδεµίδα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κλείσιµο του σταφυλιού
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

• Ωίδιο: (Uncinula necator).
Οι βότρυες σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης εξακολουθούν
να είναι επιδεκτικοί προσβολής από τον µύκητα. Η
ευαισθησία διατηρείται µέχρι το επόµενο στάδιο του
γυαλίσµατος, και γενικά µέχρι να φθάσει η
περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα το 8%. Σχίσιµο
των ραγών ως αποτέλεσµα προσβολής από το παθογόνο,
είναι δυνατό να επιφέρει σοβαρή δευτερογενή προσβολή
από βοτρύτη.
Καταπολέµηση.
Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά
καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα
θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό
και την έκθεση της βλάστησης και των βοτρύων στο φως.
Σε αµπελώνες µε ιστορικό προσβολών από τον παθογόνο
µύκητα, στις ευπαθείς ποικιλίες και ιδιαίτερα όταν
επικρατούν ευνοϊκές για την ανάπτυξή του καιρικές
συνθήκες, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των
βοτρύων, µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο
µυκητοκτόνο.
Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική
εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες,
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προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας
ανθεκτικότητας του µύκητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Βοτρύτης: (Botrytis cinerea).
Προσβολές (πληγές) των ραγών από την ευδεµίδα και το
ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον
παθογόνο µύκητα, στην περίπτωση που επικρατούν
καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του.
Καταπολέµηση.
Σε υγρές περιοχές µε ιστορικό προσβολών και µάλιστα σε
ευπαθείς ποικιλίες, συνιστάται επέµβαση µε ένα
κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.
Η καταπολέµηση του ωιδίου και της ευδεµίδας και η
εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων που µειώνουν την
υγρασία στο περιβάλλον του αµπελώνα, συµβάλλουν
στην µείωση της έντασης της ασθένειας.

• Ευδεµίδα: (Lobesia botrana).
Η δραστηριότητα των προνυµφών της 2ης γενιάς του
εντόµου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καταπολέµηση.
Η εφαρµογή µίας δεύτερης επέµβασης σε αυτό το στάδιο,
είναι συνάρτηση: 1) της δραστηριότητας των ακµαίων
του εντόµου, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από το
δίκτυο των φεροµονικών παγίδων, 2) της διαπίστωσης
ωοτοκιών µέσω των τακτικών δειγµατοληψιών και
επιτόπιων παρατηρήσεων και 3) της διάρκειας επίδρασης
του εντοµοκτόνου που χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη
επέµβαση.
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• Ψευδόκοκκοι: (Planococcus spp.).
Καταπολέµηση.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αυτή την εποχή η
παρουσία ψευδόκοκκων στους βότρυες, συνιστάται η
λήψη των µέτρων που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο
στάδιο ανάπτυξης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Τετράνυχοι: (Tetranychus urticae και Panonychus
ulmi).
Καταπολέµηση.
Όταν διαπιστώνεται προσβολή του φυλλώµατος από
τετρανύχους, συνιστάται η λήψη των µέτρων που
αναφέρθηκαν στο βλαστικό στάδιο «ανθοταξίες
ξεχωριστές».
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• Βοτρύτης: (Botrytis cinerea).
Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη µορφή προσβολής
από τον µύκητα, είναι η σήψη των ώριµων σταφυλιών.
Συχνά η δράση του συνεπικουρείται από άλλους
σαπροφυτικούς µύκητες και κυρίως του Aspergillus
niger. Ο κίνδυνος προσβολής είναι µεγάλος στις υγρές
και δροσερές περιοχές και κυρίως όταν υπάρχουν ράγες
τραυµατισµένες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο,
ευδεµίδα, άλλα έντοµα, ακανόνιστα ή υπερβολικά
ποτίσµατα, πουλιά κ.ά.
Καταπολέµηση.
Για την προληπτική αντιµετώπιση της ασθένειας
συνιστάται η εφαρµογή µίας σειράς καλλιεργητικών και
άλλων µέτρων όπως: 1) σωστή διαχείριση της κόµης των
πρέµνων (βλαστολόγηµα και ξεφύλλισµα) για τη µείωση
της υγρασίας και την αποτελεσµατική κάλυψη των
βοτρύων µε το ψεκαστικό υγρό, 2) αποφυγή υπερβολικής
και ακανόνιστης χρονικά άρδευσης, 3) αποτελεσµατική
προστασία των βοτρύων από το ωίδιο στα προηγούµενα
στάδια ανάπτυξης, 4) αποτελεσµατική προστασία των
βοτρύων από την ευδεµίδα, αλλά και από άλλα έντοµα
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που προκαλούν πληγές ή/και µεταφέρουν σε αυτές
µολύσµατα και 5) ορθολογική χρήση ορµονικών
σκευασµάτων σε ορισµένες πυκνόραγες κυρίως ποικιλίες,
για την επιµήκυνση της ράχης των βοτρύων και
προκειµένου αυτοί να γίνουν λιγότερο συµπαγείς.
Ο αριθµός των επεµβάσεων για την προστασία από την
ασθένεια εξαρτάται από: 1) τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες, 2) το ιστορικό προσβολής του αµπελώνα από
την ασθένεια, 3) την ευαισθησία της ποικιλίας στην
ασθένεια και 4) το ποσοστό των τραυµατισµένων ραγών.
Σε υγρές και δροσερές περιοχές µε ιστορικό προσβολών
από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια µίας επέµβασης µε
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο στην
έναρξη της ωρίµασης και ενός δεύτερου 3─4 εβδοµάδες
πριν τον τρύγο.
Συνιστάται οι ψεκασµοί στο στάδιο αυτό να γίνονται µε
χαλκούχα σκευάσµατα, διότι προκαλείται σκλήρυνση της
επιδερµίδας των ραγών και συνεπώς αύξηση της αντοχής
τους στον βοτρύτη.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όξινη Σήψη:
Πρόκειται για ασθένεια που παρατηρείται την περίοδο
της ωρίµασης των βοτρύων, όταν το ποσοστό των
σακχάρων φθάνει το 10% περίπου. Η ευαισθησία των
βοτρύων αυξάνει όσο πλησιάζει ο τρύγος. Η ασθένεια
οφείλεται σε ένα σύµπλοκο βακτηρίων και
σακχαροµυκήτων. Η µόλυνση συντελείται πάντα µέσω
πληγών στις ράγες και προκαλείται ταχύτατη σήψη των
ραγών. Η σήψη συχνά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον
βότρυ και η απώλεια στην παραγωγή µπορεί να είναι
ιδιαίτερα υψηλή.
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Κύριος φορέας µετάδοσης της ασθένειας είναι το δίπτερο
Drosophila melanogaster (κοινώς µύγα του ξυδιού), το
οποίο επισκέπτεται τις πληγωµένες ράγες και µεταφέρει
το µόλυσµα. Η παρουσία του εντόµου στον αµπελώνα
αποτελεί ένδειξη ύπαρξης της ασθένειας.
Καταπολέµηση.
Για την προστασία των βοτρύων που ωριµάζουν από την
ασθένεια, συνιστάται η λήψη µέτρων για την αποτροπή
δηµιουργίας πληγών στις ράγες όπως: 1) έγκαιρη και
αποτελεσµατική καταπολέµηση του ωιδίου, 2)
αποτελεσµατική καταπολέµηση της ευδεµίδας καθώς και
άλλων εντόµων που προκαλούν φαγώµατα στις ράγες, 3)
ορθολογικό πρόγραµµα άρδευσης, 4) αποφυγή
υπερβολικής λίπανσης, 5) ορθολογική χρήση ορµονικών
σκευασµάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες, προκειµένου οι
βότρυες να γίνουν λιγότερο συµπαγείς και 6) εφαρµογή
χαλκούχων σκευασµάτων, τα οποία προκαλούν
σκλήρυνση της επιδερµίδας των ραγών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η καταπολέµηση της δροσόφιλας παρουσιάζει δυσκολία,
αφενός διότι δεν υπάρχει εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και
αφετέρου η καταπολέµηση τοποθετείται χρονικά πολύ
κοντά στον τρύγο.

• Ξήρανση ράχης:
Πρόκειται για τη σοβαρότερη φυσιολογική (µη
παρασιτική) ασθένεια του αµπελιού. Οφείλεται στη
διαταραχή της σχέσης καλίου─ασβεστίου─µαγνησίου και
εµφανίζεται την περίοδο της ωρίµανσης των βοτρύων. Σε
περίπτωση µεγάλης προσβολής, η απώλεια της
παραγωγής µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Καταπολέµηση.
Για την προληπτική

αντιµετώπιση

της

πάθησης
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συνιστώνται: 1) προσθήκη καλά χωνεµένης κοπριάς για
τη βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του εδάφους,
2) ορθολογική εφαρµογή χειµερινού και θερινών
κλαδεµάτων για τη σωστή ρύθµιση της ζωηρότητας των
πρέµνων, 3) αποφυγή πλούσιας λίπανσης και ειδικότερα
περιορισµός
των
καλιούχων
λιπασµάτων
ή
αντικατάσταση του θειικού καλίου µε θειικό
καλιοµαγνήσιο και 4) αποφυγή υπερβολικής και
ακανόνιστης άρδευσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στις ευπαθείς στην πάθηση ποικιλίες και στους
αµπελώνες που συχνά εµφανίζεται αυτή η πάθηση,
συστήνονται δύο ως τρεις ψεκασµοί µε άλατα του
µαγνησίου ή µε διαφυλλικά λιπάσµατα υψηλής
περιεκτικότητας σε µαγνήσιο. Η εφαρµογή των
επεµβάσεων τοποθετείται: 1) πριν από την έναρξη
ωρίµανσης των σταφυλιών, 2) στην αρχή της ωρίµανσης
και 3) 7-10 ηµέρες αργότερα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Είναι σηµαντικό να γίνεται πλήρης διαβροχή των
σταφυλιών µε το ψεκαστικό υγρό.

• Ευδεµίδα: (Lobesia botrana).
Οι προνύµφες της 3ης γενιάς της ευδεµίδας εκκολάπτονται
πάνω στις ράγες, την εποχή που οι βότρυες διανύουν το
στάδιο της ωρίµασης. Κατά το στάδιο αυτό αυξάνεται η
περιεκτικότητα σακχάρου στις ράγες. Ταυτόχρονα
συµβαίνουν σε αυτές σηµαντικές ιστολογικές µεταβολές,
κυρίως λόγω θραύσης των κυτταρικών τοιχωµάτων
(χυµώδεις ράγες). Εξαιτίας αυτών των αλλαγών, οι
προνύµφες αυτής της γενιάς προσβάλλουν συνήθως
µεγαλύτερο αριθµό ραγών, ενώ ταυτόχρονα είναι υψηλός
ο κίνδυνος µόλυνσης των πληγωµένων ραγών από
παθογόνους µύκητες και βακτήρια (βοτρύτης,
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ασπέργιλοι, όξινη σήψη κ.ά.). Από τις δευτερογενείς
µολύνσεις των ραγών δηµιουργούνται σήψεις, οι οποίες
επεκτείνονται ταχύτατα και είναι δυνατό να
καταστρέψουν πλήρως τον βότρυ. Το µεγαλύτερο µέρος
της απώλειας στην παραγωγή που προκαλείται από τις
προνύµφες της 3ης γενιάς του εντόµου, οφείλεται στις
δευτερογενείς σήψεις. Η απώλεια αυτή µπορεί να είναι
ιδιαίτερα υψηλή και για το λόγο αυτό απαιτείται η
αποτελεσµατική καταπολέµηση του εντόµου.
Καταπολέµηση.
Για τη καταπολέµηση των προνυµφών της 3ης γενιάς της
ευδεµίδας,
ισχύουν
όσα
αναφέρθηκαν
στην
ης
καταπολέµηση των προνυµφών της 2 γενιάς του
εντόµου.
Στις περιοχές που παρατηρείται µία µικρότερης διάρκειας
τέταρτη πτήση της ευδεµίδας, είναι δυνατό να χρειαστεί
µία επιπλέον επέµβαση σε όψιµα συγκοµιζόµενες
ποικιλίες.
Επειδή η δραστηριότητα των προνυµφών φθάνει µέχρι
τον τρύγο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
επιλογή των εντοµοκτόνων καθώς και στο χρόνο
εφαρµογής τους, για την αποφυγή υπολειµµάτων στους
βότρυες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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• Περονόσπορος: (Plasmopara viticola).
Καταπολέµηση.
Σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές που εµφανίζεται όψιµη
προσβολή περονοσπόρου, συνιστάται ένας ψεκασµός µε
βορδιγάλειο πολτό ή ένα χαλκούχο σκεύασµα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σκοπός του ψεκασµού είναι η καταστροφή των
ωοσπορίων του µύκητα που σχηµατίζονται στα
φύλλα και δίνουν τις ανοιξιάτικες µολύνσεις.

• Μύκητες ξύλου:
Ευτυπίωση
(Eutypa
lata),
Ίσκα
(Fomitiporia
mediterannea,
Phaeomoniella
chlamydospora,
Phaeoacremonium
aleophilum,
Cylidrocarpon
destructans),
Ασθένεια
Petri
(Phaeomoniella
chlamydospora,
Phaeoacremonium
aleophilum,
Cylidrocarpon
destructans),
Μελανή
νέκρωση
βραχιόνων (Botryosphaeria dothidea).
Την εποχή αυτή και όσο ακόµη δεν έχει πέσει το
φύλλωµα, συνιστάται η σήµανση (σηµάδεµα) των
προσβεβληµένων από ασθένειες του ξύλου πρέµνων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η πρακτική αυτή διευκολύνει τα µέγιστα στον
εντοπισµό των προσβεβληµένων πρέµνων την
εποχή του κλαδέµατος, προκειµένου αυτά να
κλαδευτούν τελευταία και να τύχουν των
µέτρων προστασίας που αναφέρθηκαν για τον
περιορισµό
της
εξάπλωσης
των
καταστροφικών ασθενειών του ξύλου.
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• Ψευδόκοκκοι: (Planococcus spp.).
Σε προσβεβληµένους αµπελώνες, συνιστάται ένας
ψεκασµός µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και
µε πλήρη κάλυψη της βλάστησης και του κορµού των
πρέµνων. Στην περίπτωση που η προσβολή δεν είναι
γενικευµένη, καλό είναι να ψεκάζονται µόνο τα
προσβεβληµένα πρέµνα, τα οποία και πρέπει να
σηµαίνονται, προκειµένου από την έναρξη της νέας
βλαστικής περιόδου να ελέγχονται επισταµένως για την
παρουσία πληθυσµών των εντόµων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σκοπός της επέµβασης είναι η µείωση του
πληθυσµού
των
ψευδόκοκκων,
πριν
αποσυρθούν για διαχείµαση στο ριζικό
σύστηµα ή κάτω από τα ρυτιδώµατα του
πρέµνου.
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