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Ππόθεηηαη γηα ππονύµθερ ιεπηδοπηέπυν, θαζώρ θαη αθµαία υηηοππύγσυν θαη άιιυν θοιεοπηέπυν, πος 

εµθανίδονηαη ηεν εποσή αςηή θαη ηπέθονηαη ζηοςρ δηογθυµένοςρ θαη εθπηςζζόµενοςρ οθζαιµούρ, ηοςρ οποίοςρ θαη 

θαηαζηπέθοςν πιήπυρ. Η δπαζηεπηόηεηά ηοςρ µποπεί να επεθηείνεηαη θαη απγόηεπα ζηε νεαπή βιάζηεζε. ε 

σπονηέρ µεγάιυν πιεζςζµών ε θαηαζηποθή ηυν οθζαιµών θαη ζςνεπώρ ηερ παπαγυγήρ, µποπεί να είναη 

ζεµανηηθή. Σεν πεπίοδο αςηή, ζςνηζηάηαη ο ζςσνόρ έιεγσορ ηυν ππέµνυν θαη ζςγθεθπηµένα ηυν θεθαιών, γηα ηεν 

ύπαπξε θαγυµένυν οθζαιµών, θαζώρ θαη γηα ηεν παποςζία ππονςµθών. ε πεπίπηυζε πποζβοιήρ, ανάιογορ 

έιεγσορ ζςνηζηάηαη θαη θαηά ηε δηάπθεηα ηερ νύθηαρ, γηα ηε δηαπίζηυζε ηερ παποςζίαρ θαη ηερ δπαζηεπηόηεηαρ 

αθµαίυν (ζθαζαπηών) υηηοππύγσυν. εµεηώνεηαη, όηη οη υηηόππςγσοη δπαζηεπηοποηούνηαη ηηρ νςθηεπηνέρ ώπερ. ε 

πεπίπηυζε πος ςπήπξε πποζβοιή ηυν οθζαιµών ηεν πποεγούµενε σπονηά, ο έιεγσορ αςηή ηεν θπίζηµε πεπίοδο ζα 

ππέπεη να δηενεπγείηαη ηοςιάσηζηον δύο θοπέρ ηεν εβδοµάδα. ε πεπίπηυζε δηαπηζηυµένερ πποζβοιήρ ζςνηζηάηαη ε 

άµεζε εθαπµογή ενόρ θαηάιιειος θαη εγθεθπηµένος ενηοµοθηόνος. Όηαν δηαπηζηώνεηαη ε παποςζία υηηοππύγσυν, 

ε εθαπµογή ζα ππέπεη να γίνεηαη νςθηεπηνέρ ώπερ. Επεηδή ε πποζβοιή ζηον αµπειώνα είναη ζςσνά ενηοπηζµένε, 

ζςνηζηάηαη ο τεθαζµόρ µόνο ηυν πποζβεβιεµένυν ππέµνυν, ηυν γεηηονηθών ππορ αςηά, θαζώρ θαη ηερ επηθάνεηαρ 

ηος εδάθοςρ ζηεν πεπηοσή ηος ιαηµού.  

ΑΚΑΡΕΑ: ΕΡΙΝΩΗ─ΑΚΑΡΙΑΗ 

 
Ππόθεηηαη γηα ποιύ µηθπού µεγέζοςρ ζθυιεθόµοπθα αθάπεα Eriophyidae, ηα οποία από ηα ιέπηα ηυν οθζαιµών 

θαη ηηρ πυγµέρ θιεµαηίδυν όπος δηασεηµάδοςν, πποθαιούν νέθπυζε οθζαιµών θαη ηζσςπή παπαµόπθυζε βιαζηών 

θαη θύιιυν. ςνήζυρ δεν απαηηείηαη ε ιήτε µέηπυν γηα ηεν θαηαποιέµεζε ηυν θςηοθάγυν αςηών αθάπευν, δηόηη 

οη πιεζςζµοί ηοςρ ειέγσονηαη αποηειεζµαηηθά από θςζηθούρ εσζπούρ (αππαθηηθά αθάπεα Phytoseidae θαη ζπίπερ). 

Ένηονε παπαµόπθυζε νεαπών βιαζηών από ηε δπάζε ζθυιεθόµοπθυν αθάπευν Eriophyidae. Καηαποιέµεζε 

ζςνηζηάηαη, µόνο ζηεν πεπίπηυζε πος έσοςν δηαπηζηυζεί ζεµανηηθέρ δεµηέρ (θςπίυρ νεθπώζεηρ οθζαιµών θαη 

ηζσςπέρ παπαµοπθώζεηρ βιαζηών θαη θςιιώµαηορ) ηεν πποεγούµενε θαιιηεπγεηηθή πεπίοδο. Η θαηαποιέµεζε 

αθοπά τεθαζµό µε βπέξηµο ζείο 1% ζηο θούζθυµα ηυν οθζαιµών. Μεηά ηεν έθπηςξε ηυν οθζαιµών θαη γηα 

ιόγοςρ ηοξηθόηεηαρ, ε αναιογία ππέπεη να µεηυζεί ζε 0,8-0,6%. Ο τεθαζµόρ αςηόρ είναη µεγάιερ ζεµαζίαρ, δηόηη οη 

επεµβάζεηρ απγόηεπα, µεηά ηεν εθδήιυζε ηυν ζςµπηυµάηυν, δεν είναη ςτειήρ αποηειεζµαηηθόηεηαρ. 

εµεηώνεηαη, όηη ο τεθαζµόρ αςηόρ έσεη εςεπγεηηθή δπάζε ηόζο ενανηίον ηος υηδίος, όζο θαη ενανηίον ηερ θόµοτερ 

θαη ηερ µαθπόθυµαρ.  
 

ΘΡΙΠΕ 

 
Εµθάνηζε ζπηπών θαηά ηεν πεπίοδο ηερ έθπηςξερ ηυν οθζαιµών, µποπεί να πποθαιέζεη ζοβαπέρ δεµηέρ ζηεν νεαπή 

θαη ηασύηαηα αναπηςζζόµενε βιάζηεζε, όπυρ ηζσςπή παπαµόπθυζε βιαζηών θαη θύιυν, θαζώρ θαη θαζήιυζε 

ανάπηςξερ ηυν εθπηςζζόµενυν οθζαιµών. Σεν εποσή αςηή, ζςνηζηάηαη οη αµπειοςπγοί να επηζθοπούν ηοςρ 

αµπειώνερ γηα ηςσόν παποςζία ζπηπών ζηεν εθπηςζζόµενε βιάζηεζε. ηεν πεπίπηυζε πος ηο πποεγούµενο έηορ 

είσε παπαηεπεζεί πποζβοιή από ηα ένηοµα, ηόηε ε επηζθόπεζε είναη αναγθαία. Αςηή ζςνίζηαηαη ζε ειαθπά θαη 

πποζεθηηθά ηηνάγµαηα ηυν νεαπών βιαζηών πάνυ από µία θόια ιεςθό σαπηί. Η επηζθόπεζε θαιό είναη να γίνεηαη 

ζε δποζεπέρ µέπερ, µε ηςσαία επηιογή βιαζηών θαη από όιε ηεν έθηαζε ηος αµπειώνα. Η επηζθόπεζε µποπεί να 

απιοποηεζεί µε ηεν ηοποζέηεζε θαη ηον ανά δηήµεπο έιεγσο µίαρ µπιε ή θίηπηνερ θοιιεηηθήρ παγίδαρ ανά 3─4 

ζηπέµµαηα. Καιιηεπγεηηθό µέηπο πος βοεζά ζεµανηηθά ζηεν ανηηµεηώπηζε ηυν ζπηπών, είναη ε επηµειήρ 

θαηαζηποθή ηερ άγπηαρ βιάζηεζερ µέζα θαη γύπυ από ηοςρ αµπειώνερ, δηόηη οη ζπίπερ έσοςν µεγάιο θύθιο 

ξενηζηών, ποιιοί από ηοςρ οποίοςρ είναη δηδάνηα. ηεν πεπίπηυζε πος δηαπηζηυζεί ε παποςζία πιεζςζµού ζπηπών, 

ζςνηζηάηαη άµεζα επέµβαζε µε ένα θαηάιιειο θαη εγθεθπηµένο ενηοµοθηόνο θαη θαηά πποηίµεζε πεπηζζόηεπο 

εθιεθηηθό θαη θηιηθό ππορ ηο πεπηβάιιον.  
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ΦΟΜΟΦΗ─ΜΑΚΡΟΦΩΜΑ 

Ππόθεηηαη γηα ζςγγενείρ µςθεηοιογηθέρ αζζένεηερ µε ανάιογα ζςµπηώµαηα. Η πηζανόηεπε πεπίοδορ πποζβοιήρ ηερ 

νεαπήρ βιάζηεζερ από ηα πςθνηδηοζπόπηα ηυν µςθήηυν, είναη από ηεν έθπηςξε ηυν οθζαιµών, µέσπη να 

αποθηήζοςν οη βιαζηοί µήθορ πεπίπος 15 εθ.. ε αµπειώνερ, αιιά θαη ζε πεπηοσέρ µε ηζηοπηθό πποζβοιήρ από ηηρ 

αζζένεηερ, ζςζηήνεηαη ε δηενέπγεηα 1―3 πποιεπηηθών τεθαζµών µε ένα θαηάιιειο θαη εγθεθπηµένο µςθεηοθηόνο. 

Ο ππώηορ τεθαζµόρ δηενεπγείηαη ζηεν έθπηςξε ηυν οθζαιµών, ο δεύηεπορ αµέζυρ µεηά ηο ζσεµαηηζµό ηος ππώηος 

θύιιος θαη ο ηπίηορ ζηο ζηάδηο ηυν 2-3 θύιιυν. Ο απηζµόρ ηυν επεµβάζευν εξαπηάηαη από ηηρ θαηπηθέρ ζςνζήθερ 

θαη από ηεν εςαηζζεζία ηερ ποηθηιίαρ. Η βποσή θαη οη ζσεηηθά σαµειέρ ζεπµοθπαζίερ ζςµβάιοςν ζεηηθά ζηεν 

απειεςζέπυζε ηυν πςθνηδηοζποπίυν θαη ζηε µοιςζµαηηθόηεηα ηερ αζζένεηαρ. Υαπαθηεπηζηηθό ζύµπηυµα ηυν 

αζζενεηών ζε ηπςθεπή θιεµαηίδα.  

ΩΙ∆ΙΟ 

Θευπείηαη υρ ε πιέον θαηαζηποθηθή µςθεηοιογηθή αζζένεηα ηος αµπειηού ζηε σώπα µαρ. Πποζβάιεη ηε βιάζηεζε 

από ηα ππώηα ζηάδηα ηερ έθπηςξερ, θαζώρ θαη ηοςρ βόηπςερ µέσπη ηο ζηάδηο ηος γςαιίζµαηορ. Υαπαθηεπηζηηθό ηος 

µύθεηα είναη όηη µποπεί να αναπηύζζεηαη αθόµε θαη ζε ζςνζήθερ σαµειήρ αηµοζθαηπηθήρ ςγπαζίαρ (25%), ενώ ε 

βιάζηεζε ηυν θονηδίυν θαη ε εξάπιυζε ηερ αζζένεηαρ ζςµβαίνεη ζε εςπύ ζεπµοθπαζηαθό εύπορ. Η δηαζποπά ηυν 

θονηδίυν δεν ζςµβαίνεη ζε µεγάιερ αποζηάζεηρ, έηζη µία απόζηαζε 100 µέηπυν ζευπείηαη αζθαιήρ γηα ηεν 

πποζηαζία ηος αµπειώνα από γεηηονηθούρ µοιςζµένοςρ. Η θαηαποιέµεζε ηος υηδίος γηα να είναη αποηειεζµαηηθή, 

ζα ππέπεη να ξεθηνήζεη από ηεν έναπξε ηερ βιάζηεζερ. Γηα ηο ζθοπό αςηό, ζςζηήνεηαη επέµβαζε µε ένα θαηάιιειο 

θαη εγθεθπηµένο γηα ηεν θαιιηέπγεηα µςθεηοθηόνο ζηο ζηάδηο ηυν 2─3 θύιιυν. Ο τεθαζµόρ αςηόρ ζευπείηαη 

θαζοπηζηηθόρ γηα ηεν παπαπέπα εξέιηξε ηερ αζζένεηαρ. Ππέπεη πάνηα να δίνεηαη µεγάιε ζεµαζία ζηεν οπζοιογηθή 

εναιιαγή υηδηοθηόνυν από δηαθοπεηηθέρ θαηεγοπίερ, πποθεηµένος να αποθεςσζεί ο θίνδςνορ δεµηοςπγίαρ 

ανζεθηηθόηεηαρ ηος µύθεηα. ηο πιαίζηο ηερ οιοθιεπυµένερ θςηοπποζηαζίαρ είναη δςναηό να σπεζηµοποηεζεί ηο 

ζθεύαζµα (θςζηθό πποφόν) ηος ανηαγυνηζηηθού µύθεηα Ampelomyces quisqualis M10. Γηα ηον πεπηοπηζµό ηος 

απσηθού µοιύζµαηορ ζςζηήνεηαη ε ζςιιογή θαη ε θαηαζηποθή ηυν πποζβεβιεµένυν βιαζηών. Αςηό ηο 

θαιιηεπγεηηθό µέηπο θαιό είναη να εθαπµόδεηαη από ηοςρ αµπειοςπγούρ µία θοπά ηεν εβδοµάδα, απσίδονηαρ δύο 

εβδοµάδερ µεηά ηεν έθπηςξε ηυν οθζαιµών θαη µέσπη ηεν άνζεζε. Νεαποί βιαζηοί µε ένηονε πποζβοιή από υίδηο 

(Uncinula necator)  

ΠΡΟΟΥΗ: ε θάζε πεπίπηυζε να ηεπούνηαη αςζηεπά οη οδεγίερ σπήζερ ηυν θςηοπποζηαηεςηηθών πποφόνηυν γηα 

ηεν αναιογία σπήζερ, ηεν ζςνδςαζηηθόηεηα, ηον θίνδςνο θςηοηοξηθόηεηαρ, ηο δηάζηεµα µεηαξύ ηειεςηαίαρ 

επέµβαζερ θαη ζςγθοµηδήρ θαη ηα µέηπα πποζηαζίαρ γηα ηεν αποθςγή δειεηεπίαζερ. Όια ηα δειηία µαρ ςπάπσοςν 

ζηεν ηζηοζειίδα ηος Τποςπγείος Αγπ. Ανάπηςξερ & Σποθίµυν ζηο δηαδίθηςο. 
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ΡΑΦΑΝΙΧΣΗ ΑΓΗΙΛΑΟ 


