
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:«ΘΕΜΑ:«ΘΕΜΑ:«ΘΕΜΑ:«Κλάδεµα και µυκητολογικές ασθένειες ξύλου Κλάδεµα και µυκητολογικές ασθένειες ξύλου Κλάδεµα και µυκητολογικές ασθένειες ξύλου Κλάδεµα και µυκητολογικές ασθένειες ξύλου 
στο αµπέλιστο αµπέλιστο αµπέλιστο αµπέλι»»»»    
      

Οι µυκητολογικές ασθένειες ξύλου στο αµπέλι είναι τρεις και υπεύθυνες για τη µείωση της 
παραγωγικότητας και την υποβάθµιση των προϊόντων που σε συνδυασµό µε τις χαµηλές τιµές και το υψηλό 
κόστος παραγωγής αποθαρρύνουν τον παραγωγό για ορθολογική καλλιέργεια οδηγώντας τον αµπελώνα σε 
παρακµή. 

Οι ασθένειες αυτές είναι: 

1. ΙΣΚΑ: Καθοριστικό σύµπτωµα στο κλάδεµα κιτρινόλευκος µεταχρωµατισµός του ξύλου στο κέντρο της 
τοµής που είναι µαλακό, σπογγώδες και εύθρυπτο. Το καλοκαίρι τα συµπτώµατα που παρατηρούνται 
στα φύλλα είναι µεσονεύριες χλωρώσεις που στη συνέχεια ξηραίνονται. Σε έντονη προσβολή έχουµε 
ξηράνσεις κληµατίδων. 

2. ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ: Στο κλάδεµα παρατηρούνται καστανοί πλευρικοί µεταχρωµατισµοί σε σχήµα 
ηµικυκλίου. Το καλοκαίρι καχεκτική βλάστηση, κίτρινα παραµορφωµένα φύλλα, κοντά µεσογονάτια 
διαστήµατα, αραιοραγία στα σταφύλια . Επίσης την άνοιξη δεν βλαστάνουν όλα τα µάτια.   

3. ΦΟΜΟΨΗ: Προσβάλει τη βάση της κληµατίδας. Στο σηµείο αυτό δηµιουργείται ένα µαύρο δακτυλίδι 
από τη συνένωση µικρών µαύρων στιγµάτων και αργότερα αποξηραίνεται η κληµατίδα µαζί µε τα 
σταφύλια. 

Επειδή οι πιο πάνω ασθένειες συνδέονται άµεσα µε το κλάδεµα γιατί µπορεί να µειώσουν το αρχικό µόλυσµα 
και βοηθούν στη µη επέκτασή του σε άλλα υγιή κούτσουρα, για τους λόγους αυτούς συνίσταται:  

1. Ο εντοπισµός και το σηµάδεµα των φυτών µε συµπτώµατα το καλοκαίρι, τα οποία κλαδεύονται στο 
τέλος για να µη µεταφερθεί µόλυσµα στα υγιή φυτά µε τα εργαλεία του κλαδέµατος. 

2. Βραχίονες και κληµατίδες προσβεβληµένες αφαιρούνται επιµεληµένα µέχρι το υγειές ξύλο και 
καίγονται. Επίσης τα κούτσουρα ξεριζώνονται και καίγονται. 

3. Το κλάδεµα γίνεται όσο το δυνατό πιο όψιµα (τέλος χειµώνα- αρχές άνοιξης) µε ήπιο και ξηρό καιρό. Ο 
βροχερός καιρός ευνοεί ιδιαίτερα τις µολύνσεις. 

4. Αποφεύγουµε τις µεγάλες τοµές και όταν αυτό δεν είναι δυνατό επαλείφουµε µε πάστα χαλκούχου 
µυκητοκτόνου. 

5.  Απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων και ψέκασµα των φυτών αµέσως µετά το κλάδεµα, στην 
περίοδο του ληθάργου µε βορδιγάλειο πολτό (3-5%). 

6. Φροντίζουµε να συµπληρώνουµε τα κενά µε καταβολάδες. 

7. Στην περίπτωση της Ίσκας και στα αρχικά στάδια της προσβολής, σχίζουµε τον κορµό και τοποθετούµε 
πέτρα ώστε να εκτεθεί το µόλυσµα στον αέρα και τον ήλιο και µε αυτό τον τρόπο παρατείνουµε τη ζωή 
του πρέµνου για µερικά έτη ακόµη επειδή ο µύκητας της ίσκας αδρανοποιείται στον ήλιο και τον αέρα. 

8. Επέµβαση λίγο πριν φουσκώσουν τα µάτια µε βρέξιµο θειάφι 1% µε ευεργετική δράση κατά του Ωϊδίου 
της Φόµοψης και των ακάρεων (ερίνωση). 
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ΠΡΟΣΠΡΟΣΠΡΟΣΠΡΟΣ    
1.1.1.1. Οινοποιητικούς & Αγροτικούς  Συν/σµούς Οινοποιητικούς & Αγροτικούς  Συν/σµούς Οινοποιητικούς & Αγροτικούς  Συν/σµούς Οινοποιητικούς & Αγροτικούς  Συν/σµούς     

(µε την(µε την(µε την(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέ παράκληση να ενηµερώσουν τα µέ παράκληση να ενηµερώσουν τα µέ παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους)λη τους)λη τους)λη τους)    
Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.    

2.2.2.2. ΕΑΣ & Παραρτήµατα αυτήςΕΑΣ & Παραρτήµατα αυτήςΕΑΣ & Παραρτήµατα αυτήςΕΑΣ & Παραρτήµατα αυτής    
Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.    

3.3.3.3. ∆ήµους ∆ήµους ∆ήµους ∆ήµους Περιφερειακής ΕνότηταΠεριφερειακής ΕνότηταΠεριφερειακής ΕνότηταΠεριφερειακής Ενότητας Εύβοιαςς Εύβοιαςς Εύβοιαςς Εύβοιας    
Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.    

4.4.4.4. Τµήµατα Τµήµατα Τµήµατα Τµήµατα ΑγροτικήςΑγροτικήςΑγροτικήςΑγροτικής Οικονοµίας Αλιβερίου & Ιστιαίας Οικονοµίας Αλιβερίου & Ιστιαίας Οικονοµίας Αλιβερίου & Ιστιαίας Οικονοµίας Αλιβερίου & Ιστιαίας        
Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.Έδρες τους.    

5.5.5.5. Γραφείο Τύπου Γραφείο Τύπου Γραφείο Τύπου Γραφείο Τύπου Περιφερειακής Ενότητας ΕύβοιαςΠεριφερειακής Ενότητας ΕύβοιαςΠεριφερειακής Ενότητας ΕύβοιαςΠεριφερειακής Ενότητας Εύβοιας    

    

ΚΟΙΝ.: Γραφείο ΚΟΙΝ.: Γραφείο ΚΟΙΝ.: Γραφείο ΚΟΙΝ.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. ΜπουραντάΑντιπεριφερειάρχη κ. Θ. ΜπουραντάΑντιπεριφερειάρχη κ. Θ. ΜπουραντάΑντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Μπουραντά    
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Αντ. ΠανούσηςΑντ. ΠανούσηςΑντ. ΠανούσηςΑντ. Πανούσης    


