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Βλαστικό στάδιο: Εµφάνιση ανθοταξιών, 4-6 φύλλα (βλαστός 8-15 εκ.)

.
Στο παρόν δελτίο αναφέρονται οι σηµαντικότεροι εχθροί και οι σοβαρότερες ασθένειες που είναι
δυνατό να αντιµετωπίσει η τρυφερή βλάστηση της καλλιέργειας µήκους περίπου 8─15 εκ.

ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Και σε αυτό το βλαστικό στάδιο είναι δυνατό να διαπιστωθούν φαγώµατα στη νεαρή βλάστηση.
Αυτά είναι αποτέλεσµα της τροφικής δραστηριότητας προνυµφών διαφόρων λεπιδοπτέρων, καθώς και
ακµαίων διαφόρων ωτιορρύγχων και άλλων κολεοπτέρων εντόµων.
Για την προστασία της νεαρής βλάστησης από τέτοιους εχθρούς, συνιστάται η εφαρµογή των
µέτρων που αναφέρθηκαν για τα έντοµα αυτά στο δελτίο 2 / 19.03.2019.

ΩΙ∆ΙΟ
Το παρόν βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε µολύνσεις του µύκητα. Οι σχετικά υψηλές
θερµοκρασίες που επικρατούν (>150 C) ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας στην τρυφερή βλάστηση. Την
εποχή αυτή ο ρυθµός αύξησης της νέας βλάστησης είναι ταχύς. Ο κίνδυνος µολύνσεων είναι µεγαλύτερος
στις περιοχές που η ασθένεια ενδηµεί, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες.
Για τον περιορισµό του µολύσµατος, συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον αµπελώνα
µία φορά την εβδοµάδα, προκειµένου να συλλέγουν και να καταστρέφουν τους προσβεβληµένους
βλαστούς. Λόγω της ιδιαίτερης ευπάθειας της καλλιέργειας στον µύκητα στο παρόν βλαστικό στάδιο και
ανεξάρτητα από τη διαπίστωση προσβολής, συνιστάται προληπτική επέµβαση µε ένα κατάλληλο και
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.
Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να
αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του µύκητα.
Η καταπολέµηση του ωιδίου µπορεί να συνδυαστεί µε αυτή του περονοσπόρου, αλλά και της
φόµοψης.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
Θεωρείται ως η πλέον καταστρεπτική ασθένεια της αµπέλου σε περιοχές, όπου κατά τη βλαστική
περίοδο επικρατούν υγρές κλιµατολογικές συνθήκες. Οι προσβολές αρχίζουν συνήθως στο παρόν βλαστικό
στάδιο και είναι τοπικού χαρακτήρα.
Συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και θερµοκρασίες >130 C ) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές
για την εκδήλωση της ασθένειας.
Σε περιοχές που η ασθένεια εµφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητες
ποικιλίες, συστήνετε ένας προληπτικός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, όταν η
βλάστηση αποκτήσει µήκος 8—10 εκ. περίπου.
Στον ψεκασµό αυτό δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχου σκευάσµατος, διότι προκαλείται
καθυστέρηση στη βλάστηση. Για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα, είναι ανάγκη να
γίνεται ορθολογική εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Επισηµαίνεται, ότι τα
διασυστηµατικά µυκητοκτόνα είναι επικίνδυνα για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας του µύκητα.
Ο ψεκασµός σε αυτό το βλαστικό στάδιο 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, µε καταστροφικά αποτελέσµατα.
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. Επισηµαίνεται ότι τα κονίδια του µύκητα
είναι αεροσπόρια, µε αποτέλεσµα να µεταφέρονται και να µολύνουν σε µεγάλες αποστάσεις.
Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και που
συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον
περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας.
Τέτοια µέτρα είναι: 1) τα κλαδέµατα (χειµερινό και θερινά), 2) η καταστροφή των ζιζανίων, 3) η
αποστράγγιση του εδάφους και 4) ο περιορισµό της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και
ευαίσθητη σε προσβολές βλάστηση.

Προχωρηµένη προσβολή φύλλων, όπως αυτή φαίνεται στην πάνω επιφάνεια.

Εξανθίσεις του µύκητα στην κάτω επιφάνεια του φύλλου και σε µούρο (νεαρή ταξιανθία).

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό
συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα,
έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και
περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το
διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή
δηλητηρίασης.
Οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συµπτώµατα προσβολής ασθενειών και εχθρών
είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλλίτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών
προβληµάτων από τους καλλιεργητές. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης από
µέρους των παραγωγών. Για θέµατα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι
καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άµεσα σε εξειδικευµένους γεωπόνους.

Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής. Ανάπτυξης & Τροφίµων στο διαδίκτυο
www.minagric.gr.
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