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                                     Εικόνα από τον βοτπύτη 

 

Εισαγωγή 

 

Η αζζέλεηα λεθξώλεη θύιια, βιαζηνύο, ηαμηαλζίεο θαη πξνθαιεί ζήςε 

ζηνπο βόηξεηο, γλσζηή σο "ηεθξά ζήςε". Ο κύθεηαο πνπ ηελ πξνθαιεί 

αλαπηύζζεηαη θαη αλαπαξάγεηαη ζε αιινησκέλνπο ή λεθξνύο θπηηθνύο 

ηζηνύο. Πξνθαιεί ηδηαίηεξα κεγάιεο δεκίεο ζηηο πνηθηιίεο πνπ παξάγνπλ 

ππθλόξαγνπο βόηξεηο κε ζθηθηά ζπκπηεζκέλεο ξάγεο. Επίζεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δεκίεο θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηώλ.  

Σςμπτώματα 

 

Σηα θύιια είλαη δπλαηό λα παξαηεξεζνύλ θπθιηθέο ή αθαλόληζηεο θειίδεο, 

ζπλήζσο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ειάζκαηνο, πνπ γξήγνξα μεξαίλνληαη θαη 

παίξλνπλ θαζηαλό ρξώκα.  

 

Αλ νη ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα πγξέο ηελ άλνημε,ην παζνγόλν κπνξεί λα 

πξνζβάιιεη θαη λεαξνύο βιαζηνύο αξρίδνληαο από ηελ θνξπθή ηνπο .Τα 

ζπκπηώκαηα δηαπηζηώλνληαη αξρέο Απξηιίνπ, όπνπ δεκηνπξγεί πγξή ζήςε ε 

νπνία θαιύπηεηαη από γθξίδν ζηξώκα. Λίγν πξίλ ηελ άλζεζε, θαηά ηελ 

άλζεζε θαη ιίγν κεηά ,κπνξεί λα παξαηεξεζεί λέθξσζε ζε ηκήκαηα ησλ 

ηαμηαλζηώλ ή θαη ζε νιόθιεξεο ηηο ηαμηαλζίεο, νη νπνίεο μεξαίλνληαη, 



παίξλνπλ θαζηαλό κεηαρξσκαηηζκό θαη θαιύπηνληαη από γθξίδα κνύρια.  

Η ζπλεζέζηεξε θαη ζεκαληηθόηεξε θάζε είλαη ε πξνζβνιή θαη ζήςε ησλ 

ώξηκσλ ζηαθπιηώλ. Οη πξνζβεβιεκέλεο ξάγεο ζηηο ιεπθέο πνηθηιίεο 

παίξλνπλ θαζηαλό κεηαρξσκαηηζκό θαη ζηηο θόθθηλεο εξπζξσπό. Με πγξό 

θαηξό θαιύπηνληαη από ηεθξνύ ρξώκαηνο επίρξηζκα ην νπνίν απνηειείηαη 

από ηηο θαξπνθνξίεο ηνπ κύθεηα. Σηηο πξνζβιεκέλεο ξάγεο απνθνιιάηαη 

εύθνια ε επηδεξκίδα. 

 

Παθογόνο αίτιο και σςνθήκερ ανάπτςξηρ τηρ ασθένειαρ  
 

Τν παζνγόλν δηαρεηκάδεη κε ηελ κνξθή κπθειίνπ θαη ζθιεξσηίνπ πάλσ ζην 

πξέκλν, θπξίσο όκσο δηαησλίδεηαη σο ζαπξόθπην πάλσ ζε δηάθνξα 

νξγαληθά πιηθά πνπ δεκηνπξγεί άθζνλεο θαξπνθνξίεο (θνληδηνθόξνη).Η 

κόιπλζε γίλεηαη κε ηα θνλίδηα, ησλ νπνίσλ ε βιαζηηθή πθή κπνξεί λα 

εηζρσξήζεη ζηνπο ηζηνύο ή κε απεπζείαο δηάηξεζε ησλ επηδεξκηθώλ 

θπηηάξσλ ή από ηα ζηνκαηηα ή ηέινο από ηηο πιεγέο .Ο κύθεηαο 

αλαπηύζζεηαη από -1 έσο +30νC κε optimum20-25oC θαη ηα θνλίδηα 

βιαζηάλνπλ κε παξνπζία θηικ λεξνύ γηα 2 ώξεο .Η εγθαηάζηαζε ηνπ 

επλνείηαη από πιεγέο, ακπρέο (επδεκίδα, σίδην) ζηελ επηδεξκίδα θαη 

πξνηηκά δαραξώδε ππνζηξώκαηα. Αξθνύλ 4-5 κέξεο γηα λα πξνθαιέζεη 

πιήξεο θαηαζηξνθή ησλ ώξηκσλ ζηαθπιηώλ. Γεληθά επλνείηαη από ηνλ πγξό 

θαη ςπρξό θαηξό, από ηελ αληζόξξνπε ιίπαλζε θαη από ηελ θαθή ζρέζε Ca 

θαη Mg ζην έδαθνο. 

 

Οινθιεξσκέλε Αληηκεηώπηζε ηνπ Βνηξύηε: 

 

Τα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ βνηξύηε ηεο ακπέινπ 

ρσξίδνληαη ζηα θαιιηεξγεηηθά κέηξα θαη ζηα ρεκηθά κέηξα! 

 Καιιηεξγεηηθά κέηξα 

1. Καιόο αεξηζκόο ζηαθπιηώλ. 

2. Καιιηέξγεηα αξαηόξαγσλ πνηθηιηώλ. 

3. Γξακκηθά ζπζηήκαηα κε κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ γξακκώλ 

θαη ζε αξθεηό ύςνο από ην έδαθνο. 

4. Ειαθξά απνθύιισζε ιίγν πξηλ ηελ σξίκαλζε. 

5. Λνγηθή αδσηνύρα ιίπαλζε. 

6. Έδαθνο ρσξίο δηδάληα θαηά ηελ σξίκαλζε. 

7. Απνθπγή πιεγώλ ζηηο ξάγεο(από κεραλνινγηθά ή παζνινγηθά αίηηα). 

8. Καηαπνιέκεζε ερζξώλ θαη αζζελεηώλ (επδεκίδα, σίδην). 



 

Γεληθά πξέπεη λα δηεπθνιύλεηαη ε θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη ε κείσζε 

ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ ακπειώλα. 

 Χεκηθή θαηαπνιέκεζε 

Ιθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα δίλεη ε κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα βιαζηηθά 

ζηαδία ηεο θαιιηέξγεηαο. Πξαγκαηνπνηνύληαη 3-4 επεκβάζεηο ζηηο εμήο 

πεξηόδνπο:  

1. ηέινο άλζεζεο 

2. θιείζηκν ζηαθπιηώλ 

3. αιιαγή ρξώκαηνο 

4. ηξείο εβδνκάδεο πξίλ ηνλ ηξπγεηό 

Πξνηεηλόκελα ζθεπάζκαηα : Cantus 50WG ,Rovral Aquaflo 50SC,Mythos 

30SC 


