
 

Καλλιζργεια Αμπελιοφ  
(εχθροί και αςθζνειεσ) 

 
 

Η αμπελοκαλλιζργεια αποτελεί μια από τισ πιο ςθμαντικζσ καλλιζργειεσ ςτθν Ευρϊπθ 

κακϊσ καλφπτει το 59% τισ παγκόςμιασ παραγωγισ. Το μεγαλφτερο μζροσ του 

ποςοςτοφ αυτοφ αποτελεί τισ οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ και το υπόλοιπο για επιτραπζηια 

χριςθ, ςταφιδοποίθςθ ι μεταποίθςθ. Οι πρϊτεσ χϊρεσ παραγωγισ ςτθ Ευρϊπθ είναι θ 

Ιςπανία, θ Γαλλία και θ Ιταλία, ακολουκοφν θ Πορτογαλία και θ Ελλάδα. 

 

Αμπελοκαλλιζργεια ςτην Κφπρο 

 

Η Κφπροσ είναι ζνα νθςί με ζκταςθ 9.250 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων. Και είναι 

αξιοςθμείωτο που βρίςκετε ανάμεςα ςτθσ πρϊτεσ δζκα χϊρεσ ςε ζκταςθ 

αμπελοκαλλιζργειασ ςτθν Ευρϊπθ. Η αμπελοκαλλιζργεια ςτθν Κφπρο ςιμερα είναι 

πολφ διαδεδομζνθ, ενϊ θ γεωγραφικι κατανομι του κυπριακοφ αμπελϊνα 

περιλαμβάνει κυρίωσ: τα κραςοχϊρια τθσ Λεμεςοφ και τισ περιοχζσ «Πιτςιλιά», «Λαόνα 

Ακάμα», και «Βουνί Παναγιάσ – Αμπελίτθσ», «Λαόνα», «Αφάμθσ», «Κουμανδαρία». Από 

αυτζσ τισ περιοχζσ οι περιςςότερεσ αποτελοφν ταυτόχρονα και μζρθ παραγωγισ οίνων 

Ελεγχόμενθσ Ονομαςίασ Προζλευςθσ (Ε.Ο.Π.).Σιμερα ο τομζασ τθσ καλλιζργειασ και 

παραγωγισ κραςιοφ ςτθν Κφπρο, αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό πεδίο αγροτικισ 

παραγωγισ. Περίπου το 25% του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου αςχολείται με τθν 

αμπελοκαλλιζργεια. Τα αμπζλια αντιπροςωπεφουν περίπου το 13% τθσ ςυνολικισ 

καλλιεργοφμενθσ περιοχισ τθσ Κφπρου, ενϊ ςυνειςφζρουν ςτο 7% τθσ ςυνολικισ αξίασ 

τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Ο αμπελϊνασ τθσ Κφπρου και ο βαςικόσ πυρινασ των 

δραςτθριοτιτων οινοποίθςθσ τοποκετοφνται γεωγραφικά (κυρίωσ) ςτισ περιοχζσ που 

περικλείονται από τθν ευρφτερθ αγροτικι περιφζρεια τθσ Λεμεςοφ και τθσ Πάφου, ςτο 

νότιο τμιμα του νθςιοφ.  
 

 

 

 

 

 



 

Αςθζνειεσ και εχθροί : 
 

Ωίδιο 

 

Υπάρχει ςε όλεσ τισ περιοχζσ που καλλιεργείται το αμπζλι και αν δεν γίνει επιμελθμζνθ 

καταπολζμθςθ μπορεί να προκαλζςει ολικι ποςοτικι ι ποιοτικι καταςτροφι τθσ 

παραγωγισ. H αςκζνεια προκαλείται από τον μφκθτα Uncinula necator τθσ οικογζνειασ 

Erysiphaceae. Στα νεαρά φφλλα, νωρίσ τθν άνοιξθ, παρατθροφνται μικρζσ 

κιτρινοπράςινεσ κθλίδεσ με αςαφζσ περικϊριο. Οι κθλίδεσ ςτθν πάνω επιφάνεια του 

φφλλου καλφπτονται με λευκι αλευρϊδθ εξάνκθςθ   που δεν είναι παρά το μυκιλιο 

του μφκθτα. Η εξάνκθςθ εξαπλϊνεται γριγορα και μπορεί να καλφψει μεγάλεσ 

επιφάνειεσ του φφλλου, ενϊ τα πολφ προςβεβλθμζνα φφλλα παραμορφϊνονται. 

Καςτανζσ κθλίδεσ εμφανίηονται ςτουσ πράςινουσ βλαςτοφσ. H προςβολι ςτα άνκθ 

δυνατόν να οδθγιςει ςε αντίςτοιχθ ξιρανςθ.  Τα ςταφφλια προςβάλλονται μζχρι το 

γυάλιςμα, αλλά το πιο ευαίςκθτο ςτάδιο είναι αμζςωσ μετά το δζςιμο. Μολφνςεισ 

μποροφν να γίνουν ςχεδόν ολόκλθρθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο εφόςον υπάρχουν 

φυτικά πράςινα μζρθ . Συνκικεσ ζντονθσ ξθραςίασ βοθκοφν ςτθν εξάπλωςθ τθσ 

αςκζνειασ.  

 

Αντιμετώπιςη με τα προϊόντα: Kumulus, Cabrio Team, Collis, Stroby, Vivando 
 

 

Περονόςποροσ 

 

Προκαλείται από τον μφκθτα Plasmopara viticola τθσ οικ. των Peronosporaceae. Οι 

ηθμίεσ από τον περονόςπορο αφοροφν κυρίωσ τθν παραγωγι τθσ τρζχουςασ 

καλλιεργθτικισ περιόδου. Παρατθροφνται ανοιχτοπράςινεσ κυκλικζσ κθλίδεσ ςτθν πάνω 

επιφάνεια των φφλλων που θ όψθ τουσ μοιάηει με κθλίδεσ από λάδι ςε φφαςμα και  

διεκνϊσ ονομάηονται "κθλίδεσ λαδιοφ" . Με ευνοϊκό καιρό οι κθλίδεσ μεγαλϊνουν 

γριγορα, ςυνενϊνονται και καλφπτουν μεγάλεσ επιφάνειεσ ι και ολόκλθρο το φφλλο. 

Αν θ ατμοςφαιρικι υγραςία  είναι υψθλι όλα τα προςβεβλθμζνα φυτικά μζρθ 

καλφπτονται από λευκι εξάνκθςθ, που είναι οι καρποφορίεσ του πακογόνου μφκθτα. 

Στο φφλλο θ εξάνκθςθ εμφανίηεται ςε ολόκλθρθ τθν κάτω επιφάνεια των νεαρϊν 

κθλίδων. 

 

 

 



 

Το προςβεβλθμζνο μζροσ του ελάςματοσ ξεραίνεται και τα φφλλα πζφτουν.  Οι βλαςτοί  

προςβάλλονται όταν είναι τρυφεροί και μόνο όταν οι ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ. Οι 

προςβολζσ των βλαςτϊν εμφανίηονται με τθν μορφι επιμθκϊν καςτανϊν κθλίδων.  Οι 

προςβολζσ ςτισ ράγεσ είναι επιμικεισ και ζχουν χρϊμα καςτανό. Το πακογόνο 

διαχειμάηει με τα ωοςπόρια. Μπορεί ακόμα να διαχειμάςει με τθν μορφι μυκθλίου ςε 

φφλλα που ενδεχόμενα διατθροφνται το χειμϊνα ςε περιοχζσ με ιπιο κλίμα. H 

καταπολζμθςθ του περονόςπορου βαςίηεται  αποκλειςτικά ςτθν εφαρμογι 

προλθπτικϊν ψεκαςμϊν με μυκθτοκτόνα. 

 

Αντιμετώπιςη με τα προϊόντα: Polyram, Cabrio Team, Enervin Top, Acrobat. 

 

 

Βοτρφτησ  
 

Το πακογόνο αίτιο αυτισ τθσ ςοβαρισ αςκζνειασ είναι ο μφκθτασ Botrytis cinerea. Με 

ςυνκικεσ υγρζσ, τθν άνοιξθ παρατθροφνται κυκλικζσ ι ακανόνιςτεσ κθλίδεσ, ςυνικωσ 

ςτθν περιφζρεια του ελάςματοσ των φφλλων, που γριγορα ξθραίνονται και παίρνουν 

καςτανό χρϊμα. Στθν ςυνζχεια μπορεί να ςθμειωκεί προςβολι ςτθν κορυφι των 

νεαρϊν βλαςτϊν. Κατά τθν περίοδο τθσ άνκθςθσ παρατθρείται νζκρωςθ ςε τμιματα 

των ταξιανκιϊν ι και ςε ολόκλθρεσ τισ ταξιανκίεσ. Το ςυνθκζςτερο είναι θ προςβολι 

και θ καταςτροφι των ϊριμων ςταφυλιϊν. Όταν ο καιρόσ είναι υγρόσ οι ρϊγεσ 

καλφπτονται από γκρίηα μοφχλα που είναι οι καρποφορίεσ του μφκθτα. Στισ 

προςβεβλθμζνεσ ράγεσ αποκολλάται εφκολα θ επιδερμίδα. 

Καλόσ αεριςμόσ των ςταφυλιϊν, μζτρια ανάπτυξθ των φυτϊν (όχι χριςθ αηωτοφχων 

λιπαςμάτων) και αποφυγι πλθγϊν ςτισ ράγεσ είτε από χαλάηι είτε από εχκροφσ ι 

αςκζνειεσ αποτελοφν μζτρα αποφυγισ τθσ μόλυνςθσ. Χθμικζσ επεμβάςεισ ςυςτινονται 

να γίνονται ςτο τζλοσ τθσ άνκθςθσ και ςτο κλείςιμο του ςταφυλιοφ. 

 

Αντιμετώπιςη με τα προϊόντα: Rovral, Cantus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευδεμίδα  
 

Είναι ο ςθμαντικότεροσ εντομολογικόσ εχκρόσ τθσ αμπζλου. Οι ηθμίεσ γίνονται από τισ 

προνφμφεσ, ςκουλικι των ςταφυλιϊν. Προςβάλλει όλεσ τισ ποικιλίεσ και προξενεί 

ςοβαρζσ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ ηθμίεσ κακϊσ και πλθγζσ ςτα ςταφφλια που 

αποτελοφν τθν είςοδο για δευτερογενείσ προςβολζσ όπωσ βοτρφτθ .Το τζλειο ζντομο 

είναι μια μικρι καφετιά πεταλοφδα, θ οποία ηει 10-12 μζρεσ και γεννά 50-80 αυγά 

πάνω ςτα ςταφφλια. Πετάει το απόγευμα ακανόνιςτα και ςε μικρζσ αποςτάςεισ. Τθν 

θμζρα κρφβεται μζςα ςτο φφλλωμα. Το αυγό μοιάηει με λζπι γυαλιςτερό και 

διακρίνεται ςχετικά εφκολα. Η προνφμφθ είναι περίπου ζνα εκατοςτό και ζχει χρϊμα 

κιτρινοπράςινο ι ανοικτό καφζ. Ο βιολογικόσ κφκλοσ του εντόμου εξαρτάται από το 

κλίμα τθσ περιοχισ που ηει και ιδιαίτερα από τθν κερμοκραςία και υγραςία, 22-28 

βακμοφσ Κελςίου και 40-70% υγραςία, ευνοοφν τθν εξζλιξθ του.  

Η πρϊτθ γενιά, θ ανκόβια εξελίςςεται ςτισ ταξιανκίεσ ςτο ςτάδιο του μοφρου. 

Τρζφεται με τα άνκθ τα οποία τα δζνει με ζνα μεταξωτό νιμα, καταςκευάηοντασ ζνα 

κουκοφλι. Οι επόμενεσ γενιζσ, οι καρπόβιεσ αναπτφςςονται πάνω και μζςα ςτισ ράγεσ. 

Η καταπολζμθςθ του εντόμου γίνεται κατόπιν παρακολοφκθςθσ των γενεϊν τθσ 

ευδεμίδασ μζςω των φερομονικϊν παγίδων. 

Αντιμετώπιςη με τα προϊόντα: Fastac,Cyren 

 

 

 

 

 


