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Είδθ καλλιζργειασ του αμπελιοφ 

• Η ςυμβατικι καλλιζργεια 

• Η ορκι γεωργικι πρακτικι 

• Η βιολογικι καλλιζργεια 

• Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι 



Η ςυμβατικι καλλιζργεια 

 

 

• Όποια άλλθ μορφι ηωισ, φυτικι ι ηωικι, που μπορεί να εμποδίςει τθ 
μζγιςτθ απόδοςθ του αμπελιοφ, τθ κεωρεί εχκρικι και προςπακεί να τθν 
εξαφανίςει με τθν χριςθ φυτοφαρμάκων και ηιηανιοκτόνων. 

 



Η ςυμβατικι καλλιζργεια 

 

Πλεονεκτιματά τθσ είναι:  

• Οι υψθλότερεσ αποδόςεισ.  

• Χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ.  

• ανταποκρίνεται ςτθν πλθκυςμιακι αφξθςθ του πλανιτθ και ςτθν ανάγκθ 
κάλυψθσ των αυξθμζνων διατροφικϊν αναγκϊν του.  

 



Η ςυμβατικι καλλιζργεια 

 

Μειονεκτιματα τθσ είναι:  

• δυςμενισ επιδράςεισ ςτθ φφςθ 

• Πικανι υπολειμματικότθτα φυτοφαρμάκων  

• θ αλόγιςτθ χριςθ χθμικϊν φαρμάκων ζχει ωσ αποτζλεςμα τόςο τθν 
ανάπτυξθ ανκεκτικϊν βιοτφπων ηωικϊν εχκρϊν όςο και τθν κανάτωςθ 
ωφζλιμων οργανιςμϊν και αρπακτικϊν. 



Η ορκι γεωργικι πρακτικι 

 

• Ζχει ωσ ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων 
και ςε αντίκεςθ με τθ ςυμβατικι καλλιζργεια, επιχειρεί να κζςει όρια ςτθ 
χριςθ ςυνκετικϊν παραςκευαςμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν 
προςκικθ των λιπαςμάτων και των φυτοφαρμάκων ςτθ ςωςτι ποςότθτα 
και ςτον κατάλλθλο χρόνο.  

• Εφαρμόηεται τα τελευταία χρόνια και ζχει ωσ ςκοπό τθ μείωςθ των 
αρνθτικϊν επιδράςεων ςτο περιβάλλον, χωρίσ να κζτει ςε κίνδυνο τα 
οικονομικά αποτελζςματα τθσ εκμετάλλευςθσ. 

 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

 

 

• Δεν χρθςιμοποιεί κανζνα ςυνκετικό λίπαςμα ι μζτρα καταπολζμθςθσ που ςτθρίηονται 
ςε ςυνκετικά χθμικά προϊόντα, επειδι αυτά αφινουν επικίνδυνα κατάλοιπα ςτθν 
τροφι των ηϊων και των ανκρϊπων. Θεωρεί τθ γθ, τα φυτά και τα ηϊα ωσ ζνα ενιαίο 
ςφνολο. Η κατεργαςία του εδάφουσ είναι θ ελάχιςτθ.  

• Σα άλλα φυτά δεν κεωροφνται ανταγωνιςτζσ και τα μόνα φυτοπροςτατευτικά 
ςκευάςματα που χρθςιμοποιοφνται είναι το κειάφι και ο κειϊκόσ χαλκόσ, που 
αποςκοποφν ςτθ μείωςθ των εχκρϊν  
– ςτο βακμό που να επαναφζρεται φυςιολογικι ιςορροπία,  

– χωρίσ να μειϊνεται ςθμαντικά θ παραγωγικι ικανότθτα. 

 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

 

• ζκανε τα πρϊτα τθσ βιματα τθ δεκαετία του 1980. 

• Γεννικθκε μζςα από τθν αμφιςβιτθςθ που είχε αναπτυχκεί για τισ 
πρακτικζσ τθσ ςυμβατικισ γεωργίασ και των προβλθμάτων που επιφζρει θ 
εφαρμογι τθσ 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

 

– Σο εφκρατο κλίμα,  

– το ιδιόρρυκμο ελλθνικό ανάγλυφο  

– και οι μικρζσ αμπελοοινικζσ εκμεταλλεφςεισ  

 αποτελοφν βάςθ για εφκολθ ανάπτυξθ τθσ αμπελουργικισ βιολογικισ 
καλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα.  

• χεδόν το 50% από το ςφνολο των ελλθνικϊν οινοποιείων, ιδιωτικϊν και 
ςυνεταιριςτικϊν, προτείνουν ςιμερα «βιολογικά κραςιά» ι ακριβζςτερα και 
όπωσ πρζπει να λζγονται –τουλάχιςτον προσ το παρόν– «οίνοι από ςταφφλι 
βιολογικισ γεωργίασ». 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

 

• Επιδιϊκει τθν απόκτθςθ αμπελιϊν με μζτρια ηωθρότθτα και μειωμζνθ 
βλάςτθςθ (με ςκοπό τισ χαμθλζσ αποδόςεισ), τα οποία κα διακζτουν 
ικανοποιθτικι φυλλικι επιφάνεια, ικανι να φωτοςυνκζτει καλά, 
παρζχοντασ όμωσ και επαρκι αεριςμό, που είναι ζνα από τα ςθμαντικά 
«μυςτικά» για τθ ςωςτι και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 
μυκιτων που προςβάλλουν το αμπζλι. 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

 

• Η φπαρξθ μεγάλου αρικμοφ ωφζλιμων ειδϊν τθσ πανίδασ βοθκά ςτθ 
διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ του άμεςου περιβάλλοντοσ των αμπελιϊν, 
που αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα για τθ βιολογικι 
αμπελοκαλλιζργεια ςτθν Ελλάδα. 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

Πλεονεκτιματα τθσ είναι 

• Η προςταςία τθσ καλλιζργειασ χωρίσ τθν χριςθ χθμικϊν 

• Οι φυςικζσ μζκοδοι βιολογικισ καλλιζργειασ του αμπελιοφ, είναι φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον, δεν ρυπαίνουν τουσ υδάτινουσ πόρουσ και δεν 
εξοντϊνουν ωφζλιμα ζντομα και μικροοργανιςμοφσ οι οποίοι βοθκοφν 
ςτθ βελτίωςθ τθσ γονιμότθτασ των εδαφϊν.  

• Σα ςταφφλια και ο παραγόμενοσ οίνοσ είναι αςφαλι για τθν υγεία του 
καταναλωτι λόγω τθσ χριςθσ φυςικϊν παραςκευαςμάτων  

 



Η βιολογικι καλλιζργεια 

Μειονεκτιματα τθσ είναι ότι 

• χρειάηεται επιμελθμζνθ εργαςία,  

• ςυνεχι παρακολοφκθςθ  

• και αυξθμζνεσ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ (πράςινα κλαδζματα, όπωσ το 
βλαςτολόγθμα, το ξεφφλλιςμα κ.ά.).  

• Σα εγκεκριμζνα ςκευάςματα φυτοπροςταςίασ και κρζψθσ διατίκενται ςε 
ςχετικά υψθλότερεσ τιμζσ με αποτζλεςμα το αυξθμζνο κόςτοσ 
παραγωγισ. 



Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι  

 

• είναι ςυνδυαςμόσ τθσ ορκισ γεωργικισ πρακτικισ και τθσ βιολογικισ 
καλλιζργειασ. Βαςίηεται  
– ςτθν παρατιρθςθ,  

– τθν παρακολοφκθςθ,  

– τθ ςωςτι επιλογι χρόνου και χριςθσ φυτοφαρμάκων, αποδεχόμενθ, μζχρι ενόσ ορίου, 
τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ.  

 



Για τθν εφαρμογι τθσ απαιτείται  
– ςωςτι επιλογι και προετοιμαςία εδάφουσ,  

– επιλογι κατάλλθλθσ ποικιλίασ και υποκειμζνου,  

– ςωςτό κλάδεμα και χλωρι λίπανςθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του φυτοφ. 

 

Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι  

 



• ζκανε τθν εμφάνιςι του ςτον ευρωπαϊκό βορρά, κατά τθ δεκαετία του 
1990 που  

– είχε βεβαρθμζνο παρελκόν όςον αφορά τισ χθμικζσ παρεμβάςεισ ςτουσ αγροφσ  

– και τθν αυξανόμενθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, των υπόγειων νερϊν,  

– κακϊσ και τθν όλο και μεγαλφτερθ ηιτθςθ των καταναλωτϊν για πιο υγιεινά και πιο 
φιλικά προσ το περιβάλλον προϊόντα. 
 

Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι  

 



• δεν αποτελεί μια εναλλακτικι μζκοδο καλλιζργειασ, αλλά περιςςότερο 
ζναν τρόπο εξορκολογιςμοφ των χθμικϊν ειςροϊν και των 
καλλιεργθτικϊν παρεμβάςεων, ϊςτε να μειωκοφν τα αρνθτικά 
αποτελζςματα ςτο περιβάλλον, χωρίσ να τεκεί ςε κίνδυνο θ οικονομικι 
επιβίωςθ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ. 

Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι  

 



• ςτθρίηεται ςτθ «ςωςτι δόςθ ςτθ ςωςτι ςτιγμι».  

• τθ ςτενι και ςυνεχι δθλαδι παρακολοφκθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, ϊςτε 
οποιοδιποτε πρόβλθμα να εντοπίηεται και να αντιμετωπίηεται εγκαίρωσ, 
με τον πλζον κατάλλθλο τρόπο. 

Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι  

 



δίνει ζμφαςθ ςτα εξισ: 
• Σθν προϊκθςθ μιασ αμπελουργίασ που ςζβεται το περιβάλλον και είναι οικονομικά 

ςυμφζρουςα. 
• Σθν παραγωγι υγιϊν και υψθλισ ποιότθτασ ςταφυλιϊν με τθν ελάχιςτθ δυνατι επιβάρυνςθ 

ςε υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. 
• Σθν προςταςία τθσ υγείασ των αμπελουργϊν κατά τθ χρθςιμοποίθςθ των 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. 
• Σθ διατιρθςθ μιασ πλοφςιασ βιοποικιλότθτασ ςτο οικοςφςτθμα του αμπελϊνα και γφρω 

από αυτόν. 
• Σθ χρθςιμοποίθςθ φυςικϊν ρυκμιςτικϊν μθχανιςμϊν. 
• Σθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ μακροχρόνιασ γονιμότθτασ του εδάφουσ. 
• Σθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ μόλυνςθσ του νεροφ, του εδάφουσ και του αζρα. 

Η ολοκλθρωμζνθ γεωργικι πρακτικι  

 



ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ  
Plasmopara viticola  

 Μπορεί να προκαλζςει ολικι καταςτροφι τθσ παραγωγισ. 

 Προςβάλλονται όλα πράςινα τμιματα του φυτοφ 

 Ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για μολφνςεισ είναι όταν επικρατοφν κερμοκραςίεσ 
15-27οC, ςχετικι υγραςία >85% κι ακολουκιςει βροχι.  

 



ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ  
Plasmopara viticola  

  Κρίςιμθ περίοδοσ κεωρείται ο Μάιοσ, διότι  

• ανεβαίνει θ κερμοκραςία,  

• ο μφκθτασ ςυμπλθρϊνει το βιολογικό του κφκλο ςυντομότερα 

• και προκαλεί πολυάρικμεσ νζεσ προςβολζσ.  

• Επιπλζον, τθν ίδια περίοδο θ βλαςτικι ανάπτυξθ τθσ αμπζλου είναι ταχφτατθ, με 
αποτζλεςμα να ςχθματίηει ςυνεχϊσ νζουσ ιςτοφσ, οι οποίοι είναι ευπακείσ ςτισ 
μολφνςεισ. 

 



ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ  
Plasmopara viticola  

Αντιμετϊπιςθ -Καλλιεργθτικά μζτρα: 
• Καλι αποςτράγγιςθ του αμπελϊνα 
• Να λαμβάνεται μζριμνα θ νεαρι βλάςτθςθ να μθν είναι κοντά ςτο ζδαφοσ και οι νεαρζσ 

κλθματίδεσ που ζρπουν τθν περίοδο τθσ άνοιξθσ κακϊσ και οι βλαςτοί γυρω από τθν βάςθ 
του πρζμνου να καταςτρζφονται. 

• Οι άκρεσ του αμπελϊνα να κακαρίηονται ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν κζςεισ που μπορεί να 
ξεκινιςει θ αςκζνεια. 

• Όπου εμφανίηονται κθλίδεσ «ελαίου» να καταςτρζφονται αμζςωσ πριν εμφανιςτοφν 
καρποφορίεσ (εξάνκιςθ). 

• Να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτον καλό αερειςμό των πρζμνων και ςτθν μείωςθ τθσ 
υγραςίασ ςτο εςωτερικό τουσ. 

• Περιοριςμόσ τθσ αηωτοφχου λίπανςθσ που οδθγεί ςε υπερβολικι βλάςτθςθ. 
 



ΠΕΡΟΝΟΠΟΡΟ  
Plasmopara viticola  

Αντιμετϊπιςθ : 

 Η καταπολζμθςθ του Περονόςπορου είναι κυρίωσ προλθπτικι και 
αποςκοπεί ςτθν καλι προςταςία των αμπελιϊν κατά τθν περίοδο των 
πρωτογενϊν προςβολϊν.  
– ε βροχερζσ περιόδουσ και τθν εποχι τθσ ζντονθσ αφξθςθσ τθσ βλάςτθςθσ πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται τα διαςυςτθματικά μυκθτοκτόνα.  

– Οι επεμβάςεισ πρζπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τθ διάρκεια δράςθσ των 
μυκθτοκτόνων και τισ πικανζσ βροχοπτϊςεισ. 

 



ΩΙΔΙΟ  
 Uncinula necator 

Οι ράγεσ των ςταφυλιϊν καλφπτονται και αυτζσ από τισ εξανκιςεισ του πακογόνου 
ςτα ςθμεία προςβολισ.  

Επιπλζον, θ προςβολι ςτα ςταφφλια προκαλεί ςχίςιμο των ραγϊν, οπότε ςυνικωσ 
ακολουκοφν δευτερογενείσ προςβολζσ από άλλα πακογόνα (π.χ. βοτρφτθσ), που 
ολοκλθρϊνουν τθ ηθμιά ςτα τςαμπιά.  

Οι ράγεσ είναι ευπακείσ μζχρι να αποκτιςουν περιεκτικότθτα 8% ςε ςάκχαρο.  

 

 



ΩΙΔΙΟ  
 Uncinula necator 

  Πακογόνο - υνκικεσ ανάπτυξθσ  
  

Προςβάλλονται όλα τα πράςινα τμιματα του αμπελιοφ 
Γενικά, θ αςκζνεια ευνοείται από κερμό καιρό, όχι όμωσ και ςε κερμοκραςίεσ 

μεγαλφτερεσ από 35 βακμοφσ Κελςίου.  
Ο μφκθτασ αναπτφςςεται καλφτερα ςτα ςκιαηόμενα μζρθ του φυτοφ, επειδι ο 

ιλιοσ περιορίηει τθν ανάπτυξι του.  
Για τθν βλάςτθςθ των ςπορίων του δεν είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ νεροφ επάνω 

ςτθν φυτικι επιφάνεια. Αυτό ςθμαίνει, ότι ακόμα και ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ 
είναι δυνατό να ξεκινιςει θ μόλυνςθ.  
 

 

 



ΩΙΔΙΟ  
 Uncinula necator 

  Αντιμετϊπιςθ  

Γενικά, θ καλφτερθ μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ του ωϊδίου είναι θ πρόλθψθ. Η μθ 
ζγκαιρθ καταπολζμθςθ μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικι μείωςθ τθσ παραγωγισ 
και υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ.  

υμπλθρωματικά, ςυςτινονται καλλιεργθτικά μζτρα (ςωςτό κλάδεμα, 
κορυφολόγθμα, ξεφφλλιςμα, ενδεδειγμζνθ λίπανςθ με άηωτο) για τθν αποφυγι 
δθμιουργίασ ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για το πακογόνο. 

 
 

 

 



ΒΟΣΡΤΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤ  
 Botrytis cinerea  

  O βοτρφτθσ από τισ ςθμαντικότερεσ μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ κακϊσ αποτελεί 
πραγματικι απειλι και πρζπει να καταπολεµθκεί γιατί: 
•  μειϊνει τθν αναμενόμενθ παραγωγι 
•  υποβακµίηει τθν ποιότθτα των ςταφυλιϊν. 

 
 Όταν µάλιςτα ο Αφγουςτοσ και ο επτζµβριοσ είναι βροχεροί, θ ανάπτυξθ 

και θ εξζλιξθ του µφκθτα είναι γριγορθ µε αποτζλεςµα θ προςβολι να είναι 
ανεξζλεγκτθ. 

 

 
 

 

 



ΒΟΣΡΤΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤ  
 Botrytis cinerea  

• Η ςθµαςία τθσ καταπολζµθςθσ τθσ ευδεµίδασ και του ωιδίου,  

• ο αεριςµόσ των πρζµνων  

• και θ µείωςθ τθσ ηωθρότθτασ των φυτϊν  

είναι ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν παρεµπόδιςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αςκζνειασ και τθν 
εξζλιξι τθσ.  

  

  
 

 

 



ΒΟΣΡΤΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤ  
 Botrytis cinerea  

Η υποβάκµιςθ τθσ ποιότθτασ των ςταφυλιϊν και του παραγόµενου κραςιοφ 
ςχετίηεται µε τθν ιδιότθτα του µφκθτα να µετατρζπει τα απλά ςάκχαρα ςε 
γλυκερόλθ και γλουκονικό οξφ και να παράγει ζνηυµα που καταλφουν τθν 
οξείδωςθ των φαινολικϊν ςυςτατικϊν. 

Παράλλθλα θ παρουςία του ςτα ςταφφλια ευνοεί τθ δράςθ πολυςακχαριτϊν 
που εµποδίηουν τθ διαφγαςθ του κραςιοφ. 

Κραςιά που παράγονται από ςταφφλια προςβεβλθµζνα από βοτρφτθ 
υςτεροφν ςε αρϊµατα και είναι επιρρεπι ςε οξειδϊςεισ.   

 

 



ΒΟΣΡΤΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤ  
 Botrytis cinerea  

Ο βοτρφτθσ όµωσ ζχει ςυνδζςει το όνοµά του και µε τθν ευγενι 
ςιψθ και τθν παραγωγι γλυκϊν κραςιϊν τφπου Sauternes 
και Tokay.  

 
 

 



ΒΟΣΡΤΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤ  
 Botrytis cinerea  

 Αντιμετϊπιςθ 

Για τθν αντιμετϊπιςι του ςυςτινεται να εφαρμόηεται πρόγραμμα 
προλθπτικϊν επεμβάςεων ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.  

υμπλθρωματικά κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν αποφυγι πλθγϊν 
κατά τθν εκτζλεςθ των καλλιεργθτικϊν φροντίδων και να εφαρμόηεται 
κατάλλθλο ξεφφλλιςμα για τον καλφτερο αεριςμό των ςταφυλιϊν.  

Για πρόλθψθ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ του βοτρφτθ ςυςτινεται εναλλαγι ι 
ανάμιξθ ςκευαςμάτων με διαφορετικό μθχανιςμό δράςθσ.  

 



ΟΞΙΝΗ ΗΨΗ 

• Εκδθλϊνεται μετά το γυάλιςμα και προκαλεί εκτεταμζνεσ ςιψεισ ςτα ϊριμα ςταφφλια . 

• Οι ηθμίεσ είναι ςθμαντικζσ με άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν εμπορικι άξια του προϊόντοσ και τθν 
ποιότθτα των κραςιϊν(χαμθλόσ αλκοολικόσ βακμόσ, υψθλι πτθτικι οξφτθτα). 

• Σα πακογόνα αιτία είναι βακτθρία και ηυμομφκθτεσ, τα οποία μεταφζρονται από τθν Μφγα 
του ξυδιοφ (Drosophila melanogaster).  

•  Η αςκζνεια ευνοείται από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και τθν υψθλι υγραςία. Εμφανίηεται 
ςυνικωσ ςτα ηωθρά αμπζλια ενϊ τα ςυμπαγι ςταφφλια είναι περιςςότερο ευαίςκθτα. 

 



ΟΞΙΝΗ ΗΨΗ 

 Ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ τθσ όξινθσ ςιψθσ: 

 1. καλόσ αεριςμόσ των ςταφυλιϊν και τθσ βλάςτθςθσ .  
2. Σα ςταφφλια πρζπει να διατθροφνται υγιι και να μθ 
δθμιουργοφνται ςτισ ράγεσ πλθγζσ ι τραφματα.  

 3. Η υγραςία ςτον αμπελϊνα κα πρζπει να διατθρείται χαμθλι και 
να ελζγχονται οι αρδεφςεισ μετά το γυάλιςμα. 

 4. δθμιουργία φυτϊν μζτριασ ηωθρότθτασ. καταπολζμθςθ του 
φορζα μετάδοςθσ 

 

 



ιψεισ καρπϊν από πενικίλλια 
Penicillium sp. 

Πρόκειται για μεταςυλλεκτικζσ ςιψεισ που προκαλοφν πολφ ςοβαρζσ ηθμιζσ 
(ζωσ 100%).  

Οι μεταςυλλεκτικζσ αυτζσ ςιψεισ λαμβάνουν μεγάλθ ζκταςθ όταν θ 
ςυγκομιδι γίνεται με υγρό και βροχερό καιρό.  

 
 

 

 



ΦΟΜΟΨΗ 
 Phomopsis viticola 

Μπορεί να προκαλζςει μεγάλεσ ηθμιζσ : νζκρωςθ κεφαλϊν και βραχιόνων.  

Η πιο πικανι περίοδοσ προςβολισ είναι από τθν ζκπτυξθ των οφκαλμϊν τθν άνοιξθ μζχρι οι βλαςτοί να 
αποκτιςουν μικοσ 15 εκ.  

Δροςερόσ και υγρόσ καιρόσ ευνοεί τισ μολφνςεισ, που μπορεί να ςυνεχιςτοφν μζχρι το «γυάλιςμα».  

Περιοριςτικόσ παράγοντασ για τθν εξάπλωςθ τθσ αςκζνειασ είναι οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ του καλοκαιριοφ.  

 

 



ΙΚΑ ι ΠΟΛΤΠΟΡΙΑΗ  
Stereum hirsutum 

 υμπτϊματα  
 

Σα πρϊτα ςυμπτϊματα εμφανίηονται ςτα φφλλα ςυνικωσ αργά το καλοκαίρι (Αφγουςτο). Αυτά 
παρουςιάηουν χαρακτθριςτικζσ χλωρϊςεισ περιφερειακά και μεταξφ των νεφρων, οι οποίεσ 
τελικά μετατρζπονται ςε νεκρϊςεισ.  

Οι οφκαλμοί δεν εκπτφςςονται και μπορεί να ξερακεί ολόκλθρθ θ κεφαλι. Σα αςκενι πρζμνα 
ηουν ςυνικωσ μερικά χρόνια, εμφανίηοντασ καχεκτικι βλάςτθςθ και αποξιρανςθ 
οριςμζνων κλθματίδων.  

Σο πιο χαρακτθριςτικό ςφμπτωμα τθσ αςκζνειασ είναι ο κίτρινοσ μεταχρωματιςμόσ ςτο 
εςωτερικό ξφλο (καρδιόξυλο), το οποίο λόγω ςιψθσ γίνεται μαλακό, πορϊδεσ και εφκριπτο.  

Απότομθ ξιρανςθ των πρζμνων (αποπλθξία) μπορεί να επζλκει το καλοκαίρι.  



ΕΤΣΤΠΙΩΗ -Νζκρωςθ βραχιόνων 
Eutypa lata 

 υμπτϊματα  
 

το αμπζλι, θ μόλυνςθ ξεκινά από τισ τομζσ κλαδζματοσ, από όπου 
ειςζρχεται ο μφκθτασ (παράςιτο πλθγϊν).  

Οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί νεκρϊνονται και παρατθρείται ςε τομι καςτανόσ 
μεταχρωματιςμόσ του ξφλου, που παραμζνει όμωσ ςκλθρό όπωσ το υγιζσ. 

Από τουσ προςβεβλθμζνουσ βραχίονεσ προκφπτει αςκενικι και 
παραμορφωμζνθ βλάςτθςθ (νάνοι βλαςτοί, βραχυγονάτωςθ, 
παραμορφωμζνα και χλωρωτικά φφλλα).  

 
 

 

 



ΙΩΕΙ – ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΑ 

  Ιϊςεισ τθσ αμπζλου που βρζκθκαν ςτθν Ελλάδα:  
 

1. Μολυσματικός εκφυλισμός  
2. Κηλίδωση  
3. Βοθρίωση του κορμοφ  
4. Καροφλιασμα των φφλλων  
5. Κκτεροσ  
6. Νζκρωςθ των νεφρων  
7. Μαφρθ δακτυλιωτι κθλίδωςθ τθσ τομάτασ  
8. Νεοπλαςίεσ  
9. Ρωγμϊδθσ φζλλωςθ του φλοιοφ  
10. Μεταχρωματιςμόσ των φφλλων του ροδίτθ  
11. Ιόσ του γωνιϊδουσ μωςαϊκοφ τθσ αμπζλου  
12. Αςτεροειδζσ μωςαϊκό  
13. Ιοειδζσ των κίτρινων ςτιγμάτων τθσ αμπζλου  
 

 



ΙΩΕΙ – ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΑ 

  Διεκνϊσ περίπου 55 φυτικοί ιοί ζχουν επιςθμανκεί να 
«φιλοξενοφνται» ςτουσ αμπελϊνεσ.  

 Σουλάχιςτον οι μιςοί ευκφνονται για τθν εκδιλωςθ 
τεςςάρων εκφυλιςτικϊν αςκενειϊν : 

 -Ριπιδοειδζσ φφλλο (μολυςματικόσ εκφυλιςμόσ),  

 -υςτροφι του φφλλου (καροφλιαςμα),  
 -Βοκρίωςθ του κορμοφ  
 -Κθλίδωςθ του φφλλου.  



ΙΩΕΙ – ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΑ 

• Αρνθτικι παρζμβαςθ τουσ ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ του 
φυτοφ. 

• Αρνθτικι αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ του αρωματικοφ προφίλ του 
κραςιοφ. 

 



ΙΩΕΙ – ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΑ 

  ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΙΩΕΩΝ  
Αποκλειςτικά ςε προλθπτικά μζτρα: 
• προγράμματα δθμιουργίασ, παραγωγισ και διάκεςθσ βελτιωμζνου (=πιςτοποιθμζνου) από 

άποψθ φυτοχγείασ πολλαπλαςιαςτικοφ αμπελουργικοφ υλικοφ διαμζςου των διαδικαςιϊν 
επιλογισ, φυτοχγειονομικοφ ελζγχου και ενδεχομζνωσ εξυγίανςθσ.  

• Περιοριςμό των πλθκυςμϊν των φυςικϊν φορζων (Νθματϊδεισ, Εντομα) είναι χριςιμεσ 
κυρίωσ ςτα φυτϊρια και αμπελϊνεσ παραγωγισ βαςικοφ και πιςτοποιθμζνου υλικοφ, αλλά 
ςτουσ εμπορικοφσ αμπελϊνεσ αποδεικνφονται μικρισ αποτελεςματικότθτασ και επιπλζον 
επιβαρφνουν το περιβάλλον. 

 
 

 

 
 



Ευδεμίδα 
Lobesia botrana 

Η ευδεμίδα αποτελεί το ςοβαρότερο εντομολογικό πρόβλθμα τθσ αμπελοκαλλιζργειασ διότι 
καταςτρζφει άνκθ, ράγεσ.  

Προκαλεί ποιοτικι υποβάκμιςθ ςτουσ βότρεισ λόγω των αποχωρθμάτων και των ιςτϊν τθσ 
προνφμφθσ και εγκατάςταςθσ άλλων πακογόνων (βοτρφτθσ, όξινθ ςιψθ) δευτερογενϊσ ςτισ 
προςβεβλθμζνεσ ράγεσ.  

 

Γιατί πρζπει να καταπολεµιςουµε τθν ευδεµίδα;  

•  Γιατί καταςτρζφει µζροσ τθσ παραγωγισ, κυρίωσ όµωσ γιατί ςτισ πλθγζσ που 
δθµιουργεί αναπτφςςονται µφκθτεσ όπωσ ο βοτρφτθσ, ο aspergillus niger (παραγωγι 
ωχρατοξίνθσ) αλλά και θ όξινθ ςιψθ, υποβακµίηοντασ τθν ποιότθτα τθσ παραγωγισ. 
 

 

 



Σηιτηικάκια 
Empoasca flavescens 

  

 Οριςμζνα είναι και φορείσ φυτονόςων, μεταδίδουν ιϊςεισ και 
μυκοπλάςματα.  
 



Κοινόσ Σετράνυχοσ (κίτρινοσ) 
Tetranychus spp. 

• Οι τετράνυχοι ευνοοφνται από ξθρό και ηεςτό καιρό. Μποροφν ταχφτατα να 
αναπτφξουν μεγάλουσ πλθκυςμοφσ και να προκαλζςουν ςοβαρζσ ηθμιζσ.  

• ε ζντονθ προςβολι μπορεί να προκαλζςει φυλλόπτωςθ με αποτζλεςμα τθν 
ολοκλθρωτικι απϊλεια τθσ παραγωγισ.  

• ε ελαφριά προςβολι είναι δυνατό να προκλθκεί μείωςθ ςτθν ανάπτυξθ των 
βλαςτϊν και μθ ικανοποιθτικι ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν και αργότερα του 
ξφλου.  

• Η αντιμετϊπιςι τουσ πρζπει να γίνεται ζγκαιρα, ςε χαμθλό επίπεδο 
πλθκυςμοφ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με προςεκτικό και ςυςτθματικό 
ζλεγχο τθσ καλλιζργειασ. 



Φυτοπροςταςία 

Πρόλθψθ 

• Παρακολοφκθςθ  

– Εχκρϊν 

– Αςκενειϊν 

– Κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν 



Φυτοπροςταςία 

Παρακολοφκθςθ 

Εχκρϊν - Αςκενειϊν 

 

  



Φυτοπροςταςία 

Παρακολοφκθςθ 

Εχκρϊν – Αςκενειϊν  

Χριςθ Μοντζλων Πρόγνωςθσ 

 

 

  



Φυτοπροςταςία 

Παρακολοφκθςθ 

Εχκρϊν – Αςκενειϊν  

Χριςθ Μοντζλων Πρόγνωςθσ 

 

 

  



Φυτοπροςταςία 

Παρακολοφκθςθ 

Εχκρϊν - Αςκενειϊν 

 

  



Φυτοπροςταςία 

Παρακολοφκθςθ 

Κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν 

 

  



Φυτοπροςταςία 

Ψεκαςμόσ Φυτοφαρμάκων 



Φυτοπροςταςία 

Θειάφιςμα 



Φυτοπροςταςία 

Μζκοδοσ παρεμπόδιςθσ ςφηευξθσ Ευδεμίδασ 



Φυτοπροςταςία 

Καταπολζμθςθ – Χθμικι 

• Προλθπτικά Μυκθτοκτόνα 

• Θεραπευτικά Μυκθτοκτόνα 

• Μίγματα Μυκθτοκτόνων 



Φυτοπροςταςία 

Καταπολζμθςθ – Χθμικι 

Προλθπτικά Μυκθτοκτόνα 



Φυτοπροςταςία 

Καταπολζμθςθ – Χθμικι 

Θεραπευτικά Μυκθτοκτόνα 



Φυτοπροςταςία 

Καταπολζμθςθ – Χθμικι 

 

  



 Η Γεωργία Ακριβείασ βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ και μζςα 
ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια τθν υπάρχουςα 
κατάςταςθ ςτον αγρό, ςτθ ςυνζχεια να διαχειριςτοφν τθ 
ςυγκεντρωμζνθ πλθροφορία και δεδομζνα και τζλοσ να 
εφαρμόςουν τισ ειςροζσ ζτςι, ϊςτε να καλφπτουν τισ 
ανάγκεσ κάκε ςθμείου και χρονικισ ςτιγμισ ξεχωριςτά. 

Γεωργία Ακριβείασ 
 Precision Agriculture 

μια υπόςχεςθ για το μζλλον τθσ γεωργίασ; 



ιμερα οι αγρότεσ παραγωγοί είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν, 
χωρίσ να καταςτρζψουν το δείγμα μζςω τθλε-επιςκοπικϊν 
μεκόδων να αξιολογιςουν μια ςειρά ποιοτικϊν 
παραμζτρων του κάκε προϊόντοσ, με το χαμθλότερο 
δυνατό κόςτοσ.  

Τπάρχει θ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τθσ αςφάλειασ των 
ςταφυλιϊν ιχνθλατϊντασ πικανά υπολείμματα φυτό-
προςτατευτικϊν ι άλλων γεωργικϊν φαρμάκων, 
ενιςχφοντασ τθν ιχνθλαςιμότθτα ςε όλθ τθν αλυςίδα 
παραγωγισ. 

Γεωργία Ακριβείασ 
 Precision Agriculture 

μια υπόςχεςθ για το μζλλον τθσ γεωργίασ; 



Γεωργία Ακριβείασ 
 Precision Agriculture 



Σα κόκκινα αμπζλια, 
Vincent van Gogh, 1888 
 
Ζνα ανοιξιάτικο δϊρο ςτο 
χρϊμα του πάκουσ και τθσ 
αιςιοδοξίασ,  
ξορκίηοντασ τθν ανκρϊπινθ 
μιηζρια… 
 
ασ ευχαριςτϊ.. 
 
 
 


