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Έναπξη άνθηζηρ

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ
Οη πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα ζε απηό ην βιαζηηθό ζηάδην κπνξεί λα απνβνύλ θαηαζηξεπηηθέο γηα
ηελ παξαγσγή.
πληζηάηαη ε εθαξκνγή ελόο πξνιεπηηθνύ ςεθαζκνύ κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν
κπθεηνθηόλν: 1) ζηηο πεξηνρέο πνπ ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη ζπρλά, 2) ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο θαη 3) όηαλ
νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηηο κνιύλζεηο (βξνρεξόο θαη πγξόο θαηξόο).
ε θάζε πεξίπησζε, ζπζηήλεηαη ζηνπο ακπεινπξγνύο λα επηζθνπνύλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά ηελ εβδνκάδα (ηδηαίηεξα ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο), γηα ηελ ύπαξμε πξνζβνιώλ ηνπ κύθεηα,
πξνθεηκέλνπ λα επεκβαίλνπλ άκεζα.
Καιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ βειηηώλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ακπειώλα θαη
ζπληεινύλ ζην ηαρύηεξν ζηέγλσκα ησλ θπηώλ από ηε βξνρή ή ηε δξνζηά, ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ
πεξηνξηζκό ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο αζζέλεηαο.
πζηήλεηαη ε νξζνινγηθή ελαιιαγή κπθεηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα.
Η θαηαπνιέκεζε ηνπ πεπονοζπόπος είλαη δπλαηό λα ζπλδπαζηεί κε απηή ηνπ ωιδίος.
ΧΙΓΙΟ
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο θαη ε θαιιηέξγεηα βξίζθεηαη
ζε βιαζηηθό ζηάδην επαίζζεην πξνζβνιήο από ηνλ κύθεηα. πζηήλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο
θαιιηέξγεηαο από ηνλ κύθεηα, κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο όπνπ ε αζζέλεηα ελδεκεί, θαζώο θαη ζηηο
επαίζζεηεο πνηθηιίεο.
Η έληαζε ηεο αζζέλεηαο κεηώλεηαη κε κία ζεηξά θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα
ζεξηλά θιαδέκαηα, ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηνλ αεξηζκό θαη ηελ έθζεζε ζην θσο ηεο ηξπθεξήο βιάζηεζεο
θαη ησλ αλζνηαμηώλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ζπζηήλεηαη ζηνπο ακπεινπξγνύο λα επηζθνπνύλ ηνλ ακπειώλα κία θνξά
ηνπιάρηζηνλ ηελ εβδνκάδα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγνπλ θαη λα θαηαζηξέθνπλ ηνύο πξνζβεβιεκέλνπο
βιαζηνύο.
πληζηάηαη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ νξζνινγηθή ελαιιαγή σηδηνθηόλσλ από δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κύθεηα.
Η θαηαπνιέκεζε ηνπ ωιδίος κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε απηή ηνπ πεπονοζπόπος.
ΒΟΣΡΤΣΗ
Γηα ηελ πξνζβνιή ησλ αλζνηαμηώλ θαη γεληθόηεξα ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ηνλ κύθεηα
απαηηείηαη βξνρή ή πγξαζία κε ηε κνξθή νκίριεο θαη δξνζηάο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή θαη αθνινύζσο παξαθνινύζεζε, απαηηείηαη ζε ακπειώλεο πνπ βξίζθνληαη ζε
πγξέο πεξηνρέο θαζώο θαη ζε ακπειώλεο κε ηζηνξηθό πξνζβνιήο από ηνλ κύθεηα.
Γηα ηελ απνθπγή πξνζβνιήο ησλ αλζνηαμηώλ ζε πεξηνρέο όπνπ ε αζζέλεηα ελδεκεί θαη νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο είλαη ηδαληθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνιύλζεσλ, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ελόο ςεθαζκνύ κε
έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν. Δπίζεο, επέκβαζε ζπληζηάηαη κεηά από ραιαδόπησζε ή
επηθξάηεζε ηζρπξώλ αλέκσλ.
Σα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο, έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε
ηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ακπειώλα θαη ην ηαρύηεξν ζηέγλσκα ησλ θπηώλ από ηε
βξνρή ή ηε δξνζηά. Σέηνηα κέηξα είλαη ηα θαηάιιεια ζεξηλά θιαδέκαηα, ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ, ε
απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο πνπ νδεγεί ζε ππεξβνιηθή θαη
εππξόζβιεηε βιάζηεζε.
ΔΤΓΔΜΙΓΑ
Η πξώηε πηήζε ηνπ εληόκνπ ζπλερίδεηαη. Οη πξνλύκθεο ηεο πξώηεο γεληάο πξνζβάιινπλ ηα άλζε,
αιιά θαηά θαλόλα δελ πξνθαινύλ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο δεκηέο ζηελ παξαγσγή.
Οη αλζνηαμίεο έρνπλ κεγάιν αξηζκό αλζέσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ ξαγώλ πνπ δέλνπλ. Η
θαξπόδεζε, αθνξά ζπλήζσο έλα πνζνζηό από 30% έσο 50%. Φαίλεηαη, όηη ε όπνηα δεκηά ζηα άλζε από ηηο

πξνλύκθεο, πξνθαιεί κία εμηζνξξνπεηηθή κείσζε ηεο θπζηθήο αλζόξξνηαο. Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ην
πξέκλν κπνξεί λα αλαπιεξώλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, έσο θαη ην 50% ησλ αλζέσλ ηεο αλζνηαμίαο.
Δπίζεο ηελ επνρή απηή δξαζηεξηνπνηείηαη πιεζώξα θπζηθώλ ερζξώλ (αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή), πνπ
ειέγρνπλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπο πιεζπζκνύο ηνπ εληόκνπ.
Γηα ην ιόγν απηό δελ ζπληζηάηαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ζε απηό ην βιαζηηθό ζηάδην.
ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟΙ
ηνπο ακπειώλεο πνπ δηαπηζηώλεηαη πξνζβνιή ηεο λεαξήο βιάζηεζεο από ςεπδόθνθθνπο,
ζπζηήλεηαη αξρηθά ε ζήκαλζε (καξθάξηζκα) ησλ πξνζβεβιεκέλσλ πξέκλσλ γηα ηελ απνθπγή κεηαθνξάο
ησλ εληόκσλ ζηα γεηηνληθά πξέκλα κε ηα ξνύρα θαη ηα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία.
πληζηάηαη ςεθαζκόο κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν, κόλν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ
πξέκλσλ, θαζώο θαη ησλ γεηηνληθώλ.
Δπηζεκαίλεηαη, όηη πξέπεη λα γίλεηαη ζρνιαζηηθή θαη πιήξεο θάιπςε κε ην ςεθαζηηθό πγξό όρη
κόλν ηεο βιάζηεζεο, αιιά επίζεο ηνπ θνξκνύ, ησλ θεθαιώλ θαη ησλ βξαρηόλσλ.
Ο αλσηέξσ ςεθαζκόο θαηαπνιεκά ηαπηόρξνλα θαη ηελ εςδεμίδα.
ΘΡΙΠΔ
Πξνο ην ηέινο απηνύ ηνπ βιαζηηθνύ ζηαδίνπ, είλαη δπλαηό λα εκθαληζηνύλ πιεζπζκνί ζξηπώλ ζηηο
αλζνηαμίεο πνπ είλαη έηνηκεο λα πεξάζνπλ ζην ζηάδην ηεο άλζεζεο. Ο θίλδπλνο είλαη κεγαιύηεξνο ζε
ακπειώλεο πνπ δέρνληαη ζπρλά επηδξνκέο ζξηπώλ, θαζώο θαη ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο.
πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα επηζθνπνύλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα ηνλ ακπειώλα,
γηα ηελ παξνπζία ησλ εληόκσλ ζηηο αλζνηαμίεο. Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ειαθξά ηηλάγκαηα
αλζνηαμηώλ ζε ιεπθό θόλην (ιεπθό ραξηί), είηε κε ηνπνζέηεζε ρξσκαηηθώλ παγίδσλ.
ε πεξίπησζε πςεινύ πιεζπζκνύ, ζπληζηάηαη άκεζα επέκβαζε κε έλα θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν
εληνκνθηόλν θαη θαηά πξνηίκεζε κε έλα πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλν θαη θηιηθό ζην πεξηβάιινλ.
ΤΣΑΗ: Καινύληαη νη θαιιηεξγεηέο, ηδίσο απηήλ ηελ επνρή, λα επηζθέπηνληαη όζν ην δπλαηό ζπρλόηεξα ηηο
θαιιηέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώλνπλ έγθαηξα ηπρόλ πξνζβνιέο από θπηνπαξάζηηα έηζη, ώζηε λα είλαη εθηθηή
ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο, κε ην κηθξόηεξν νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό θόζηνο.

Πποζοσή: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ην δηάζηεκα
κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο.
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζην
δηαδίθηπν www.minagric.gr.
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