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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ  

(Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni) 
 

• 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). 

• 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 130-270 
C (συνθήκες περονοσπόρου). Τα κονίδια είναι αεροσπόρια, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται και να 
μολύνουν σε μεγάλες αποστάσεις. 

 
• Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την 

ανάπτυξη μολύνσεων.  
• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθούν συμπτώματα της προσβολής και σε αμπελώνες με 

ιστορικό έντονων προσβολών.  
 

  
Κηλίδες λαδιού στην πάνω επιφάνεια του φύλλου Επάνθιση (καρποφορία του μύκητα) στην κάτω 

επιφάνεια του φύλλου 
 

• Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να δείτε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.  
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• 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.  

 
ΩΙΔΙΟ  ΑΜΠΕΛΙΟΥ  

(Uncinula necator Schwein Burrill) 
 

• 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 (150-320 C). 

 
• Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες δημιούργησαν 

ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης του ωιδίου σε όλες τις περιοχές. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της 
καλλιέργειας με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.  

 
• Συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 

και να ελέγχουν φύλλα και βότρεις  
• Καταμετρείστε και καταγράψετε τον συνολικό αριθμό θέσεων προσβολής, το ποσοστό των 

προσβεβλημένων πρέμνων και μια περισσότερο υποκειμενική παρατήρηση της έντασης της προσβολής.  

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη όταν διαπιστωθεί αύξηση του ποσοστού των προσβεβλημένων 
πρέμνων πάνω από 10%, με ταυτόχρονη ύπαρξη τουλάχιστον 20 θέσεων προσβολής.  

• Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα. 
 

  
Ίχνη (ελάχιστες κηλίδες προσβολής ή κανένα 

σύμπτωμα, ούτε μυκήλιο ούτε ορατή καρποφορία 
του μύκητα, μόνο ένα μικρό κατσάρωμα του 

ελάσματος) 

Μέτρια (εμφανείς αρκετές κηλίδες προσβολής, 
συνήθως περιορισμένες σε διάμετρο 2-5 εκατ) 

 
• Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενο δελτίο 

(No 14/10 Απριλίου 2020). 

• Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε  Περονόσπορο – Ωίδιο. 
• Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα. 
 

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και 
χρόνο εφαρμογής. 

 
• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΑΜΠΕΛΙ) και παθογόνο 
(Plasmopara viticola – Περονόσπορος, Uncinula necator - Ωίδιο): 
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx 
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• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για  τα οποία έχει εκδοθεί  άδεια 
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.  

• Τα  κενά  μέσα  συσκευασίας (σακίδια,  σακούλες)  μαζί  με  τα  κουτιά, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
Ο Προϊστάμενος 

του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Δρ. Αντώνιος Υφούλης 
Γεωπόνος 
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