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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ζ πανμφζα ιεθέηδ δζελήπεδ ζημ Δνβαζηήνζμ Φοημπαεμθμβίαξ ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο
Αεδκχκ.
Ανπζηά, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς μθυροπα ημκ Ακαπθδνςηή Καεδβδηή ηαζ επζαθέπμκηά ιμο,
η. Γδιήηνζμ Σζζηζζβζάκκδ, μ μπμίμξ ιε ειπζζηεφηδηε ηαζ ιε δέπηδηε ζηδκ επζζηδιμκζηή ημο μιάδα.
Σμο είιαζ εοβκχιςκ βζα ηδκ ηαεμθζηή ηαζ αιένζζηδ ηαεμδήβδζδ ηαζ ζηήνζλδ πνμξ ημ πνυζςπυ ιμο.
Οζ ζοιαμοθέξ ηαζ μζ μδδβίεξ ημο ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζεοεέηδζδ υθςκ ηςκ πεζναιαηζηχκ ζηαδίςκ ηδξ
ιεθέηδξ ιμο, ηαεχξ ηαζ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ εκημθέξ ημο ζηδ δμιή ηαζ ακάπηολδ ημο εέιαημξ, οπήνλακ
ηαεμνζζηζηέξ ζηδκ επζηοπδιέκδ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. Αηυια, εα ήεεθα κα
ημκ εοπανζζηήζς ζδζαίηενα βζα ηδκ ελαζνεηζηή ζοκενβαζία πμο ιμο πνμζέθενε, ηαεχξ οπήνλε πάκηα
εοβεκζηυξ, εοπνυζζημξ ηαζ πνυεοιμξ κα επζημζκςκήζεζ ιαγί ιμο ηαζ κα θφζεζ ηάεε απμνία ιμο είηε ςξ
πνμξ ηδκ δζπθςιαηζηή ενβαζία, είηε ςξ πνμξ ηα ιαεήιαηα πμο παναημθμφεδζα, είηε βεκζηά ςξ πνμξ
ηδκ πανμοζία ιμο ζημκ Δνβαζηήνζμ Φοημπαεμθμβίαξ.
Δπίζδξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά ημκ η. ηοθζακυ Γάθα απυ ημ Δνβαζηήνζμ
Δδαθμθμβίαξ ηαζ Γεςνβζηήξ Υδιείαξ, ημο ηιήιαημξ Αλζμπμίδζδξ Φοζζηχκ Πυνςκ & Γεςνβζηήξ
Μδπακζηήξ, βζα ηδκ πμθφηζιδ ηαζ μοζζαζηζηή ζοιαμθή ηαζ ηαεμδήβδζή ημο ζηδκ δζεηπεναίςζδ ηςκ
εδαθμθμβζηχκ πεζναιάηςκ, ζηα πθαίζζα ηδξ ιεθέηδξ ιμο ηαζ, θοζζηά, βζα ηζξ εβηάνδζεξ ηαζ ζδζαίηενα
εοπάνζζηεξ ζογδηήζεζξ πμο ακαπηφλαιε ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ πανμοζίαξ ιμο ζημ εκ θυβς
Δνβαζηήνζμ.
Πνυζεεηα, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς λεπςνζζηά ημκ οπμρήθζμ δζδάηημνα η. Μζπάθδ
Καιζκζάνδ βζα ηδκ αιένζζηδ ηαζ απνυζημπηδ αμήεεζά ημο ζηδκ δζεοεέηδζδ ηςκ πεζναιάηςκ ηδξ
ιεθέηδξ ιμο, ζηδ δδιζμονβία ηδξ εζημκμβναθδιέκδξ πανμοζίαζδξ ζηα πθαίζζα ημο 19μο
Φοημπαεμθμβζημφ οκεδνίμο (Αεήκα 2018) ηαζ βζα υθεξ ηζξ πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ πμο ιμο έδςζε
ηυζμ βζα ηδκ πανμφζα ενβαζία υζμ ηαζ βζα ηδκ βεκζηή ιμο πανμοζία ζημ Δνβαζηήνζμ. Δπίζδξ, εέθς
κα εηθνάζς έκα ιεβάθμ εοπανζζηήζς ζηδκ οπμρήθζα δζδάηημνα ηα. Μανία Ζθζάδδ, βζα ηδκ
ηαεμνζζηζηή ζοιαμθή ηδξ ζηδ δδιζμονβία ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ ηαζ βζα
ηδκ ζοιαμθή ηδξ ζηδ δδιζμονβία ηδξ εζημκμβναθδιέκδξ πανμοζζάζδξ πμο ακέθενα πνμδβμοιέκςξ.
Αηυια, είιαζ ζδζαίηενα εοηοπήξ πμο ακέπηολα θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ηα παναπάκς πνυζςπα ηαζ ιε ηδκ
οπμρήθζα δζδάηημνα ηα Υνζζηίκα Λαβμβζάκκδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμοζίαξ ιμο ζημ Δνβαζηήνζμ
Φοημπαεμθμβίαξ ηαζ εφπμιαζ κα ηναηήζμοκ βζα πάκηα.
Δπζπνυζεεηα, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς υθμοξ ημοξ ηαεδβδηέξ ιμο ζημ ιεηαπηοπζαηυ
πνυβναιια πμο παναημθμφεδζα ηαζ ζδζαίηενα ημκ Καεδβδηή η. Δπαιεζκχκδα Παπθςιαηά ηαζ ημκ
Δπίημονμ Καεδβδηή η. ςηήνζμ Σγάιμ βζα ηδκ άιεζδ ηαζ ηαηαημπζζηζηυηαηδ ακηαπυηνζζή ημοξ ζε
μπμζαδήπμηε απμνία ιμο ηαζ θοζζηά βζα ηδκ εοπάνζζηδ επζημζκςκία ιαξ.
Σέθμξ, μθείθς έκα ηενάζηζμ εοπανζζηχ ζηδκ μζημβέκεζά ιμο βζα υθδ ηδ ζηήνζλδ ηαζ
ζοιπανάζηαζδ ημοξ ζηδκ εηπυκδζδ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ηαζ πνμπηοπζαηχκ, αεααίςξ, ζπμοδχκ ιμο.
Υςνίξ αοημφξ ηαζ ηδκ αβάπδ ημοξ δεκ εα είπα ηαηαθένεζ ηίπμηα!
αξ Δοπανζζηχ πμθφ υθμοξ βζα υηζ ιμο πνμζθέναηε!!
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ εοθοήξ βεςνβία ή βεςνβία αηνζαείαξ είκαζ δ ηαζκμηυιμξ ζοκμθζηή δζαπείνζζδ ηδξ αβνμηζηήξ
επζπείνδζδξ, δ μπμία αλζμπμζεί ηζξ πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ πνμξ
υθεθμξ ημο παναβςβμφ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ. Ζ ιείςζδ ηδξ ακελέθεβηηδξ πνήζδξ θοημθανιάηςκ,
θζπαζιάηςκ ηαζ ανδεοηζημφ κενμφ, δ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ αζεεκεζχκ ηαζ
επενχκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα, ζοζηήιαηα GPS ηαζ
εδαθμθμβζηά ζημζπεία ηδξ πενζμπήξ, απμηεθμφκ ηα ζζπονυηενα πθεμκεηηήιαηα ηδξ παναπάκς
πνμζέββζζδξ θοημπνμζηαζίαξ. Σα ζφβπνμκα ιμκηέθα πνυαθερδξ αζεεκεζχκ ζοβηεκηνχκμοκ υθεξ ηζξ
απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημ βεςπυκμ/παναβςβυ κα πάνεζ ηζξ ζςζηέξ
απμθάζεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ παναβςβήξ ημο, ιέζς εφπνδζηςκ θμβζζιζηχκ ακαπανάζηαζδξ
δεδμιέκςκ. Σέημζα πθδνμθμνζαηά ιμκηέθα θοημπνμζηαζίαξ έπμοκ εθανιμζηεί παβημζιίςξ ζε
πθδεχνα ηαθθζενβεζχκ βζα δζαπείνζζδ δζαθυνςκ αζεεκεζχκ ηαζ επενχκ, υπςξ ημο πενμκμζπυνμο ηδξ
ημιάηαξ, ημο θμογζηθαδίμο ηδξ ιδθζάξ, ημο πενμκυζπμνμο ημο αιπεθζμφ. ηδκ πανμφζα ενβαζία
αλζμθμβήεδηακ ηα ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ, gaiasense (www.gaiasense.gr) ηαζ vite.net®
(www.vite.net-srl.it) ςξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ελέθζλδ ηνζχκ αζεεκεζχκ ηδξ αιπέθμο, ημο ςζδίμο, ημο
πενμκμζπυνμο ηαζ ημο αμηνφηδ ζηζξ πμζηζθίεξ Μαθαβμογζά ηαζ ααααηζακυ ζε πεζναιαηζημφξ
αιπεθχκεξ ημο ΓΠΑ ζηα πάηα Αηηζηήξ. Σα δφμ ιμκηέθα gaiasense ηαζ vite.net, ααζζγυιεκα ζηα
ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα πμο επζηναημφζακ ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018 πνμζμιμίςζακ
ανηεηά απμηεθεζιαηζηά ηδκ ελέθζλδ ηςκ αζεεκεζχκ. Χζηυζμ, οπενεηηίιδζακ ηζξ παναπάκς αζεέκεζεξ
ηαζ ελέδςζακ πνμβκςζηζηά ιε ιεβαθφηενδ επζηζκδοκυηδηα ζμαανυηδηαξ αζεεκεζχκ απυ ηδκ
πναβιαηζηή πμο δζαπζζηχεδηε ζημκ αιπεθχκα.
Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ αζεεκεζχκ ζοζπεηίζηδηε επίζδξ ιε εδαθμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ ημ
εδαθζηυ δοκαιζηυ θμνηίμ ιοηήηςκ ηαζ ααηηδνίςκ. Σα απμηεθέζιαηα, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, έδεζλακ
ιεβαθφηενδ, ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, πενζεηηζηυηδηα ημο ρεοδανβφνμο ζηα εδάθδ ημο ααααηζακμφ
ηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημ ιζηνμαζμθμβζηυ θμνηίςκ ηςκ πμζηζθζχκ, ιε πζεακή ακηαβςκζζηζηή ή
ζοκαβςκζζηζηή ζπέζδ ημοξ ιε ηα παεμβυκα πμο ελεηάζηδηακ.
Πνυζεεηα, ηαηαβνάθηδηε δ πανμοζία ηαζ ελέθζλδ ηςκ ηνζχκ αζεεκεζχκ ιέζα απυ ηζξ Γεςνβζηέξ
Πνμεζδμπμζήζεζξ (Γ.Π.) ηςκ επηά Πενζθενεζαηχκ Κέκηνςκ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο, ημο ΤΠΑΑΣ, απυ υθδ ηδκ Δθθάδα, βζα ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ
2017 ηαζ 2018 ηαζ ζοζπεηίζηδηακ μζ πνμαθέρεζξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ ημο ιμκηέθμο
gaiasense, εβηαηεζηδιέκμ ζε πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ζηδ Νειέα Ανβμθίδαξ, ιε ηζξ Γ.Π. ημο
Πενζθενεζαημφ Κέκηνμο Ναοπθίμο, βζα ημ 2018. Οζ πνμαθέρεζξ ημο ιμκηέθμο ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηςκ
βεςπυκςκ, ηαοηίζηδηακ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ. Δπζπνυζεεηα, πανμοζζάγμκηαζ μζ πνμηεζκυιεκμζ
ρεηαζιμί βζα υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ υθςκ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Κέκηνςκ βζα ηα δφμ έηδ.
Ζ εκ θυβς δζπθςιαηζηή ενβαζία πανμοζζάγεζ έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια θοημπνμζηαζίαξ ζηδκ
άιπεθμ, δίκμκηαξ αάζδ ζηδκ επίηεολδ ηδξ βεςνβίαξ αηνζαείαξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ
ειπενζζηαηςιέκδ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηςκ ηφηθςκ αζεεκεζχκ ηςκ παεμβυκςκ, ηδ δοκαηυηδηα
(ιενζηήξ βζα ηδκ χνα) πνυαθερδξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ ιε ηδ πνήζδ ζοζηδιάηςκ
θήρδξ απμθάζεςκ (DSSs) ηαζ ιε ηδκ επζθμβή, απυ έκα ιεβάθμ εφνμξ, πδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ
ζηεοαζιάηςκ βζα έβηαζνδ ηαζ αηνζαή ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ιοηήηςκ. Σέθμξ, ιία ζοιπθδνςιαηζηή
αλζμπμίδζδ ζδζαίηενςκ εδαθμθμβζηχκ ηαζ ιζηνμαζμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο αιπεθχκα ιπμνεί
κα εκενβήζεζ ζοκενβζζηζηά ή πανειπμδζζηζηά ζηδκ ελέθζλδ ηςκ παεμβυκςκ ζε ηάεε πμζηζθία, ιε
ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ πζμ ζημπεοιέκδ ακηζιεηχπζζή ημοξ.
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Δπζζηδιμκζηή πενζμπή Γζαηνζαήξ: Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ.
Λέλεζξ ηθεζδζά: θοημπνμζηαζία, αιπέθζ, βεςνβία αηνζαείαξ, ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ.

ABSTRACT
Integrated plant protection of vine using precision agriculture
Smart farming or precision agriculture is the innovative holistic management approach of an
agricultural business that exploits both advanced technologies and the scientific approach. This
benefits producers and retain environment sustainable and productive by reducing the unreasonable
use of pesticides, fertilizers and irrigation. Quick and successful disease and pest control according to
weather data, GPS systems and soil data measurements of the area, constitute the most powerful
advantages of the aforementioned plant protection strategy. The modern disease prediction models
gather all the necessary knowledge and lead agronomists/producers to the right decisions about crop
management via user friendly software of data representation. Such informative plant protection
models have been implemented worldwide, in many crops, for the needs of managing various fungi
and pests, like late blight of tomato, apple scab or grape downy mildew. The present study evaluates
two Decision Support System (DSSs), gaiasense (www.gaiasense.gr) and vite.net® (www.vite.netsrl.it), regarding the emergence and development of downy mildew, powdery mildew, grey bunch rot
and sour rot, in the experimental vineyard (cvs. Savvatiano and Malagouzia) of Agricultural
University of Athens in Spata region. Both models, based on the meteorological data prevailing in the
2018 cultivation period, although they simulated the development of the diseases quite effectively,
overestimated the above diseases and predicted a far greater disease severity risk than the one found in
the vineyard.
The assessment of diseases‟ progression was also associated with soil analytical data and soil dynamic
load of fungi and bacteria. The results showed higher, statistically significant zinc content in
Savvatiano soils and variations in the microbiological loads of the varieties, with a possible
competitive or antagonistic relationship with the tested pathogens.
Additionally, the presence and progression of those three diseases through the Agricultural Warnings
(A.W.) of the seven Regional Centers for Plant Protection, Quality and Phytosanitary Control, from all
over Greece, were recorded for the 2017 and 2018 growing seasons and were correlated with the
gaiasense model disease risk predictions, based on experimental vineyards in Nemea Argolida, with
the A.W. of the Nafplion Regional Center for 2018. The predictions of the model with the
recommendations of the agronomists were identical in a few cases. In addition, the proposed sprays
are presented, for the two years, against all diseases of all Regional Centers.
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The present diploma thesis presents an integrated system of plant protection in the vineyard, based on
precision agriculture. This is accomplished by thorough scientific knowledge of disease cycles, the
potential of (temporarily) predicting disease severity risk using DSSs and the application of chemical
and biological sprays for early and precise control fungi. Last but not least, a complementary
exploitation of particular soil and microbiological characteristics of the vineyard, which may act
synergistically or antagonistically with the progression of pathogens in each variety, will lead to the
most effective and targeted treatments.
Scientific area of Diploma Thesis: Agricultural University of Athens.
Key Words: plant protection, vine, precision agriculture, Decision Support System.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ

Οζ Γεκζηέξ Ανπέξ Οθμηθδνςιέκδξ Φοημπνμζηαζίαξ (εζηυκα 1), ζφιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ ημ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ & Πμζμηζημφ
Δθέβπμο Ζναηθείμο, πενζθαιαάκμοκ ηα παναηάης:
Απυ 1δ Ηακμοανίμο 2014, μζ παναβςβμί αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ έπμοκ ηδκ ΤΠΟΥΡΔΧΖ
ζφιθςκα ιε ημκ κυιμ 4036/2012 «Γζάεεζδ βεςνβζηχκ θανιάηςκ ζηδκ αβμνά, μνεμθμβζηή πνήζδ
αοηχκ ηαζ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ» κα αημθμοεμφκ ηζξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ
θοημπνμζηαζίαξ. Με ηδκ εθανιμβή ηδξ μθμηθδνςιέκδξ θοημπνμζηαζίαξ επζηοβπάκεηαζ μνεή πνήζδ
ηςκ βεςνβζηχκ θανιάηςκ, παιδθυ ηυζημξ παναβςβήξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ιείςζδ ημο ηζκδφκμο
ηδξ οβείαξ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ.
1. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ / ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: ημπεφμοκ ζηδκ απμηνμπή εβηαηάζηαζδξ ή ηαζ
ηδκ ηαηαζημθή ηςκ επζγήιζςκ μνβακζζιχκ ζηδκ ηαθθζένβεζα δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ηονίςξ ιε
Α) Αιεζρζζπμνά (ιυκμ βζα εηήζζεξ ηαθθζένβεζεξ). Ζ εκαθθαβή θοηχκ δζαθμνεηζηήξ μζημβέκεζαξ
ζημ πςνάθζ, δνα εοκμσηά ζημκ έθεβπμ γζγακίςκ, επενχκ ηαζ παεμβυκςκ.
Β) Καθθζενβδηζηέξ ηεπκζηέξ. Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ ενβαζζχκ βίκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ
χζηε κα πανειπμδίγεηαζ δ ελάπθςζδ ηςκ γζγακίςκ, επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ. Σέημζα ιέηνα είκαζ:
Ρφειζζδ επμπήξ ζπμνάξ χζηε κα απμιαηνοκεεί ημ εοαίζεδημ ζηάδζμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ απυ ημ πνυκμ
ειθάκζζδξ ημο επζαθααμφξ μνβακζζιμφ, δζαπείνζζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ζπμνάξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ,
εκαθθαηηζηέξ ιέεμδμζ ηαηενβαζίαξ ημο εδάθμοξ (ιδ ηαηενβαζία, εθάπζζηδ ηαηενβαζία, ηαηενβαζία
ιυκμ ζε ζηεκή γχκδ ηηθ). Κάθορδ ή ειπθμοηζζιυξ ημο εδάθμοξ ιε θοηζηά οπμθείιιαηα.
Υνδζζιμπμίδζδ θοηχκ παβίδςκ. Πνμζανιμβή ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ ηεπκζηχκ χζηε κα ιδ
δδιζμονβείηαζ εοκμσηυ πενζαάθθμκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ επζγήιζςκ μνβακζζιχκ.
Γ) Υνήζδ ακεεηηζηχκ πμζηζθζχκ ζε επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ.
Γ) Ονεμθμβζηή θίπακζδ/άνδεοζδ. Σα πμθφ γςδνά ηαζ ηα πμθφ ελαζεεκδιέκα θοηά έπμοκ ιεβάθδ
εοαζζεδζία ζε επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ.
Δ) Μέηνα οβζεζκήξ: Γζαπείνζζδ ηςκ γζγακίςκ (απμθοβή ζπμνμπμίδζήξ ημοξ, δζαζπμνά επζεοιδηχκ
γζγακίςκ π.π. μλοκίεναξ ζε πμθοεηείξ ηαθθζένβεζεξ). Υνήζδ οβζμφξ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ,
ζοθθμβή ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ πνχηςκ πνμζαμθχκ. Καηαζηνμθή δζαπεζιαγμοζχκ ιμνθχκ επενχκ ηαζ
αζεεκεζχκ ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ, άιεζδ απμιάηνοκζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ αζεεκχκ θοηχκ
ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ηαζ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ημοξ ζημ ηέθμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ. Απμθοβή
δδιζμονβίαξ πθδβχκ ζηα θοηά ηαηά ηδκ ηαθθζένβεζα. Πνμζηαζία ηαζ εκίζποζδ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ
ςθέθζιςκ μνβακζζιχκ π.π. πνμζηαζία ηςκ θοηχκ ζηα μπμία εκδδιμφκ.
1. ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΖ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΧΝ
ΔΠΗΕΖΜΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ: Σμ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ζοκίζηαηαζ
ζηδκ ηαηαβναθή ηδξ πανμοζίαξ ημο επζαθααμφξ μνβακζζιμφ ηαζ ζηδκ ελμζηείςζδ ηςκ δζαθυνςκ
ζηαδίςκ ακάπηολήξ ημο ζε ζπέζδ ιε ηα ζηάδζα ακάπηολδξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ηαθθζενβμφιεκμο
θοημφ. Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ, δ βκχζδ ημο ηθζιαημθμβζημφ ζζημνζημφ
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ηαζ ηα δεθηία ηςκ βεςνβζηχκ πνμεζδμπμζήζεςκ απμηεθμφκ ηα ααζζηά ενβαθεία ημο ζοζηήιαημξ
πνυαθερδξ.
2. ΔΠΗΠΔΓΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΖΜΗΑ Χ ΒΑΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ: Ζ επέιααζδ
πναβιαημπμζείηαζ ιυκμ υηακ μ επζαθααήξ μνβακζζιυξ πνμηαθεί μζημκμιζηή γδιζά ζηδκ ηαθθζένβεζα.
Γζα ημοξ επζαθααείξ μνβακζζιμφξ πνζκ απυ ηζξ εθανιμβέξ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα επίπεδα
ηαηςηένςκ μνίςκ επέιααζδξ πμο έπμοκ ηαεμνζζηεί βζα ηδκ πενζμπή, ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εηηάζεζξ, ηζξ
ηαθθζένβεζεξ ηαζ ηζξ εζδζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, εθυζμκ είκαζ εθζηηυ.
3. ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΜΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ: Βζμθμβζηέξ ηαζ άθθεξ ιδ πδιζηέξ ιέεμδμζ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο επζαθααμφξ μνβακζζιμφ πνέπεζ κα πνμηζιμφκηαζ εθυζμκ έπμοκ ζηακμπμζδηζηυ
απμηέθεζια. Αοηά ηα ιέηνα αθμνμφκ ηονίςξ: Σδκ ηάθορδ ημο εδάθμοξ ιε ιαφνμ πθαζηζηυ βζα ημκ
έθεβπμ ηςκ γζγακίςκ, δθζμαπμθφιακζδ εδάθμοξ, πνήζδ θενμιμκχκ βζα ιαγζηή παβίδεοζδ ηςκ
εκηυιςκ, πνδζζιμπμίδζδ αζμθμβζηχκ ιέζςκ υπςξ απεθεοεένςζδ μνβακζζιχκ πμο δνμοκ παναζζηζηά
ή ανπαηηζηά βζα ημκ επενυ ή παεμβυκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ.
4. ΔΚΛΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟΤ / ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ:
Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ εηθεηηζηά ςξ πνμξ ημ ζηυπμ θοημπνμζηαηεοηζηά ζηεοάζιαηα ιε ηζξ
θζβυηενεξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ βζα ημκ άκενςπμ, ημοξ θμζπμφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.
Φοημπνμζηαηεοηζηά εονέμξ θάζιαημξ εα πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ είηε ηαηά ηυπμοξ είηε ζε πενζυδμοξ
ιε ηδκ εθάπζζηδ πανμοζία ςθεθίιςκ ηαζ θμζπχκ μνβακζζιχκ. Ακαβμνεφεηαζ ηαηά ηδκ άκεζζδ δ πνήζδ
ζηεοαζιάηςκ πμο έπμοκ ημλζηή δνάζδ βζα ηζξ ιέθζζζεξ. Ζ επζθμβή ηςκ θοημθανιάηςκ βίκεηαζ ιε
αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δζαηίεεκηαζ βζα ηα εβηεηνζιέκα θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα ζηδ πχνα ιαξ
απυ ηδ Γζεφεοκζδ Πνμζηαζίαξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ
Σνμθίιςκ. Οζ παναβςβμί οπμπνεμφκηαζ: Να πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ εβηεηνζιέκα βζα ηδκ ηαθθζένβεζα
θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα, κα αημθμοεμφκ ηζξ μδδβίεξ ηδξ εηζηέηαξ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημοξ, κα
θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε ηα οπμθείιιαηα μνζζιέκςκ
θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ ζηζξ πχνεξ υπμο δζαηίεεκηαζ ηα πνμσυκηα ημοξ. Αηυια, κα
ζοιαμοθεφμκηαζ ημοξ αβμναζηέξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ βζα ηοπυκ πνυζεεημοξ ειπμνζημφξ πενζμνζζιμφξ
ηαζ κα αημθμοεμφκ ηζξ μδδβίεξ ημο επζαθέπμκημξ.
5. ΜΔΗΧΖ ΥΡΖΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΣΑ ΑΠΟΛΤΣΧ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ: Ζ
πνήζδ ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ εα πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζηα επίπεδα πμο είκαζ απμθφηςξ
απαναίηδηα (ιείςζδ δυζδξ, πμζυηδηαξ εθανιμβήξ, ανζειμφ επειαάζεςκ, εκημπζζιέκεξ ηαηά εέζεζξ
εθανιμβέξ) αθθά ηονίςξ ιε ηδ ιζηνυηενδ δζαηαναπή ζημ πενζαάθθμκ ηαζ πςνίξ κα αολάκεηαζ μ
ηίκδοκμξ ακάπηολδξ ακεεηηζηυηδηαξ ζημοξ επζαθααείξ μνβακζζιμφξ.
6. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ: ηυπμξ είκαζ κα
δζαηδνδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ θοημθανιάηςκ δ μπμία επζηοβπάκεζαζ ιε ηδ πνήζδ βεςνβζηχκ
θανιάηςκ δζαθμνεηζημφ ηνυπμο δνάζδξ.
7. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Σα εθανιμγυιεκα ιέηνα θοημπνμζηαζίαξ αλζμθμβμφκηαζ
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνμδβμφιεκεξ εθανιμβέξ θοημθανιάηςκ. Οζ παναπάκς εκένβεζεξ εθανιμβήξ
ηςκ Γεκζηχκ Ανπχκ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ θοημπνμζηαζίαξ απυ ημοξ παναβςβμφξ – ηαθθζενβδηέξ
πνέπεζ κα ηαηαβνάθμκηαζ ζε διενμθυβζμ ημ μπμίμ εα είκαζ δζαεέζζιμ ζε ηάεε ζπεηζηυ έθεβπμ απυ ηζξ
ανιυδζεξ ανπέξ χζηε κα πζζημπμζείηαζ δ εθανιμβή ημοξ.
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1.1.1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΡΘΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ

Δικόνα 1: πεδζαζιυξ μνεήξ θοημπνμζηαζίαξ. (ΔΤΦ)

φιθςκα ιε ηζξ παναπάκς μδδβίεξ μνεχκ πναηηζηχκ θοημπνμζηαζίαξ απυ ημ Τπμονβείμ
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ ημ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ & Πμζμηζημφ
Δθέβπμο Ζναηθείμο, πνχηδ επζθμβή ημο παναβςβμφ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ ηςκ
επζδνμιχκ ηςκ επζαθααχκ εκηυιςκ, δεκ πνέπεζ κα είκαζ δ πνήζδ πδιζηχκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ
πνμσυκηςκ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα, μζ ηυκμζ ηςκ ρεηαζηζηχκ οβνχκ έπμοκ αολδεεί δναιαηζηά ζηζξ
ηαθθζένβεζεξ ηαζ μζ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ αοηχκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ οβεία ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ
πνδζηχκ, έπμοκ εοαζζεδημπμζήζεζ ημοξ βεςπυκμοξ ηαζ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ. Σμ έκημκμ αοηυ
εκδζαθένμκ ακαπηφπεδηε ηονίςξ θυβς ηςκ παναηάης θυβςκ: δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ πανάπθεονςκ
επζπηχζεςκ ηςκ πδιζηχκ ζηεοαζιάηςκ ζημκ αένα, ημοξ οδνμθυνμοξ μνίγμκηεξ αθθά ηαζ ηζξ
επζπηχζεζξ ηδξ δδιζμονβίαξ ακεεηηζηυηδηαξ ηςκ παεμβυκςκ. Αηυια, δ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ηςκ
παναβςβχκ βίκεηαζ αηυια πζμ ιεβάθδ, ηαεχξ εηείκμζ ιεζχκμοκ ηζξ ζηαεενέξ δαπάκεξ ηδξ παναβςβήξ
ημοξ, αθμφ μζ ηζιέξ ηςκ αβαεχκ ημοξ ηείκμοκ κα ιεζχκμκηαζ, ηονίςξ ηςκ ανμηνέςκ ηαθθζενβεζχκ μζ
μπμίεξ ιέπνζ πνυηζκμξ επζπμνδβμφκηακ απυ ηζξ εονςπασηέξ αβνμηζηέξ πμθζηζηέξ, εκχ αολάκμκηαζ μζ
ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ. Χζηυζμ, αηυια ηαζ δ ακεεηηζηυηδηα ηάπμζςκ πμζηζθζχκ, δ
μπμία ζηδνίγεηαζ ζε βεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ, ανίζηεζ ακηαπυηνζζδ εκάκηζα ζε ηάπμζα παεμβυκα ιυκμ.
ηυπμξ, θμζπυκ, είκαζ δ ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ μθμηθδνςιέκδξ πνμζηαζίαξ, βζα κα ιεζςεμφκ μζ
ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ηςκ ακελέθεβηηςκ δυζεςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ ηαζ κα
απμηναπμφκ πενζπηχζεζξ ακεεηηζηυηδηαξ ηςκ παεμβυκςκ (Meynard et al. 2003).
Οζ βεςπυκμζ πνδζζιμπμζμφκ ημκ υνμ «ζφζηδια ηαθθζένβεζα» (cropping system), βζα κα
ακαθενεμφκ ζε υθεξ ηζξ ηαηάθθδθεξ ηεπκζηέξ πμο επζζηναηεφεζ μ παναβςβυξ ζημ πςνάθζ ημο. Αοηυ
πενζθαιαάκεζ ηδκ επζθμβή ηαηάθθδθςκ –ακεεηηζηχκ- πμζηζθζχκ, εφνμξ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ -ηαζ
υπζ επζθμβή ιμκμηαθθζένβεζαξ-, άνμζδ ημο εδάθμοξ, δζαθμνμπμίδζδ διενμιδκζχκ θφηεοζδξ,
ηθαδέιαημξ, αναίςζδξ, ζοβημιζδήξ, άνδεοζδξ, επζθμβή ζζμννμπδιέκςκ δυζεςκ θζπαζιάηςκ,
θοημπνμζηαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ, γζγακζμηηυκςκ ηαζ νοειζζηχκ ακάπηολδξ. Ζ θέλδ «ζφζηδια»
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ακαθένεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ υθμζ μζ παναπάκς θυβμζ είκαζ αθθδθέκδεημζ ηαζ αθθδθμελανηχιεκμζ απυ
ημοξ άθθμοξ (Meynard et al. 2001). Γζα πανάδεζβια, ιεηαλφ 1975 ηαζ 1985, μζ Γάθθμζ παναβςβμί
ζίημο ιεηαηυπζζακ ηδκ διενμιδκία ζπμνάξ ηνείξ αδμιάδεξ κςνίηενα βζα δφμ ηονίςξ θυβμοξ: βζα κα
αολήζμοκ ηδκ πενίμδμ έηεεζδξ ημο θοημφ ζηδ δθζαηή αηηζκμαμθία, αθθά ηαζ βζα κα ιεζχζμοκ ημ
νίζημ ζςιαημπμίδζδξ ημοξ εδάθμοξ απυ ημ υνβςια ζε οβνέξ ζοκεήηεξ ζημ ηέθμξ ημο θεζκμπχνμο.
Χζηυζμ, δ πνχζιδ ζπμνά αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ιυθοκζδξ απυ παεμβυκα ημ θεζκυπςνμ ηαζ αοηυ
δζηαζμθμβεί ηδκ αολδιέκδ πνήζδ ηςκ ιοηδημηηυκςκ (Chevalier-Gérard et al. 1994). Αηυια, ζπμνά
ζηδκ ανπή ημο Οηηχανδ ακηζζημζπεί ζε ιία πενίμδμ πμο μζ αθίδεξ είκαζ αηυια εκενβέξ ηαζ ιπμνμφκ
κα ιεηαθένμοκ ζμφξ, υπςξ μ «Barley Yellow Dwarf Virus», ηαεζζηχκηαξ απαναίηδηδ ιία αηυια
εθανιμβή εκημιμηηυκμο ημ θεζκυπςνμ. Άνα, δ πνχζιδ ζπμνά δεκ ήηακ δοκαηή πνζκ ηδκ ζπμοδαία
ακάπηολδ ηςκ πδιζηχκ ζηεοαζιάηςκ (Meynard 2000). Με ηδκ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ημο ζζηανζμφ ηδκ
δεηαεηία ημο „80, δ «πθμφζζα» ζμδεζά βνήβμνα ακηζζηαειζγυηακ απυ ημ επζπθέμκ ηυζημξ εθανιμβήξ
ηςκ πδιζηχκ επειαάζεςκ. Έηζζ, δ πνχζιδ ζπμνά απμηέθεζε έκακ απυ ημοξ ηφνζμοξ θυβμοξ ιείςζδξ
ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ γχκδξ ζίημο έκακηζ ημο ανααυζζημο, μ μπμίμξ ζοβημιίγεηαζ πμθφ ανβά βζα κα
ηαθθζενβδεεί πνζκ απυ ηδκ ζπμνά ημο ζζηανζμφ. Σμ ηαθαιπυηζ ακηζηαηαζηάεδηε απυ θαζυθζα ηαζ
εθαζμηνάιαδ, ηα μπμία ζοθθέβμκηαζ κςνίηενα. Δπμιέκςξ, θαίκεηαζ ιία άιεζδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ
διενμιδκίαξ ζπμνάξ ημο ζζηανζμφ, ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ παναβςβήξ αθθά ηαζ ηδξ ηαθθζένβεζαξ πμο
ζοθθέπηδηε πνμδβμοιέκςξ, οπμβναιιίγμκηαξ ηδκ ζοκμπή ημο ζοζηήιαημξ ηαθθζένβεζαξ (Meynard et
al. 2003).
Ακηίεεηα ιε ηζξ πδιζηέξ ιεευδμοξ, μζ μπμίεξ ααζζηά επζπεζνμφκ κα δζαηυρμοκ ζηάδζα ημο
ηφηθμο γςήξ ημο παεμβυκμο υηακ αοηά είκαζ ζηακά κα αθάρμοκ ηδκ ηαθθζένβεζα, δ μθμηθδνςιέκδ
θοημπνμζηαζία δζαπεζνίγεηαζ ιεευδμοξ πμο ζημπεφμοκ ζε υθμ ημκ ηφηθμ γςήξ ημο παναζίημο (Lucas
and Meynard 2000). Ανπζηά, ηα ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ έπμοκ ζδιακηζηή επίδναζδ ζημ ανπζηυ
ιυθοζια (ημ μπμίμ ζοκήεςξ πνμένπεηαζ απυ πδβέξ εηηυξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ακηίεεηα ιε ηα
δεοηενμβεκή ιμθφζιαηα) ηαζ ημκ εκημπζζιυ ημοξ, υπςξ π.π. ηδκ απυζηαζδ ηςκ θοηχκ ηα μπμία είκαζ
εοαίζεδηα ζηδκ ιυθοκζδ. Γζα ηα παεμβυκα πμο ιπμνμφκ κα δζαζπείνμκηαζ ζε ιεβάθεξ ηαζ πμθφ
ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ιέζς ημο αένα, μ πανάβμκηαξ ηθεζδί είκαζ δ ποηκυηδηα ηςκ εοαίζεδηςκ θοηχκ
ζηδκ πενζμπή. Οζ αζεέκεζεξ πμο ιπμνμφκ κα επζαζχζμοκ ζημ έδαθμξ ηαζ κα «ηαλζδέρμοκ» ζε ιζηνέξ
απμζηάζεζξ ηαζ ηα πνςηανπζηά ιμθφζιαηα ελανηχκηαζ απυ ημ ζζημνζηυ πνμζαμθχκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ
ημο αβνμφ. Σμ πανάδεζβια ηδξ ζοκδοαζιέκδξ επίδναζδξ ηδξ εκαθθαβήξ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηδξ
ηαηενβαζίαξ ημο εδάθμοξ, ζηδκ αζεέκεζα «παναζζηζηυ πθάβζαζια» (eyespot) ημο ζζηανζμφ,
πανμοζζάγεζ αηνζαχξ ημ παναπάκς. Ζ πανμφζα αζεέκεζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ημκ ιφηδηα
Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton, μδδβεί ζηδκ κέηνςζδ ηςκ αάζεςκ ηςκ
ζηεθεπχκ ημο ζζηανζμφ, ημ ιυθοζια παναιέκεζ ζηα πνμζαεαθδιέκα ζηεθέπδ, δ ιυθοκζδ
πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ημο αένα υηακ αοηά ηα ζηεθέπδ παναιέκμοκ ζηδκ επζθάκεζα, ημκηά ζε κεανά
θοηά ζίημο. Ζ επίδναζδ ηδξ ηαηενβαζίαξ ημο εδάθμοξ, ακ ηαζ βζα πμθθμφξ είκαζ αιθζθεβυιεκδ,
θαίκεηαζ κα είκαζ εδχ ζδιακηζηή (Colbach and Meynard 1995). ηδκ εζηυκα 2 ζοβηνίκμκηαζ ηέζζενζξ
ηαθθζένβεζεξ ζίημο. ηζξ πνχηεξ δφμ πενζπηχζεζξ, πνζκ ημ ζζηάνζ, ζημκ αβνυ ηαθθζενβμφκηακ
εθαζμηνάιαδ (δ μπμία δεκ είκαζ λεκζζηήξ ηδξ αζεέκεζαξ). Ακ μ αβνυξ μνβςεεί ιεηά ηδκ ζοβημιζδή ηδξ
εθαζμηνάιαδξ, δ ιμθοζιέκδ ηαθαιζά ημο ζηανζμφ, ημ μπμίμ θφμκηακ δφμ πνυκζα πνζκ ηαζ εάθηδηε βζα
έκακ πνυκμ, επακένπεηαζ ζηδκ επζθάκεζα, ηάηζ ημ μπμίμ δδιζμονβεί αηυια πζμ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ βζα
ηδκ αζεέκεζα. Χζηυζμ, ακ δ πνμδβμφιεκδ ηαθθζένβεζα είκαζ ζζηάνζ, δ μπμία εκαθθάπηδηε ιε
ηαθθζένβεζα-ιδ λεκζζηή, υπςξ δθίακεμξ, δ απμοζία μνβχιαημξ εα επζθένεζ οπμθείιιαηα «θνέζημο»
ιμθφζιαημξ ζηδκ επζθάκεζα, ηάηζ ημ μπμίμ εα απμθεοπεεί ακ πναβιαημπμζδεεί άνμζδ. Αοηά ηα
απμηεθέζιαηα μδδβμφκ ζηδκ εζζαβςβή παναιέηνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ
ζηα επζδδιζμθμβζηά ιμκηέθα (Meynard et al. 2003).
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Δικόνα 2: Δπζδνάζεζξ ηςκ εκαθθαβχκ ηαθθζένβεζαξ ηαζ άνμζδξ ημο εδάθμοξ ζημκ εκημπζζιυ ημο ιμθφζιαημξ
ηδξ αζεέκεζαξ «eyespot» ηαζ ζηδκ ακάπηολδ επζδδιίαξ ζε ηαθθζένβεζα ζζηανζμφ. [Meynard et al. 2003/ C. R.
Biologies 326:37–46]

Σμ ζφζηδια ηαθθζένβεζαξ επίζδξ επδνεάγεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ δζάδμζδ ηςκ επζδδιζχκ.
Μεθέηεξ πάκς ζηδκ ηεθνά ζήρδ ηδξ αιπέθμο, θυβς ημο ιφηδηα Botrytis cinerea Pers:Fr, θακενχκεζ
ημ παναπάκς. Έηζζ, δ εθανιμβή εκημιμηηυκςκ ιεζχκμοκ ημοξ πθδεοζιμφξ ημο θεπζδμπηένμο Lobesia
botrana Denis & Schiffermülmler, ημ μπμίμ ιε ηα κφβιαηα πμο πνμηαθεί ζηζξ νάβεξ ηάκεζ ηδκ είζμδμ
ημο αμηνφηδ πζμ εφημθδ (Dubos 1999). Γέζζιμ, αναίςζδ θφθθςκ ηαζ θφηεοια βναζζδζμφ εκδζάιεζα
ηςκ ζεζνχκ, επδνεάγμοκ ηδκ θοθθζηή επζθάκεζα ηαζ ημ ιζηνμηθίια ιέζα ζημκ αιπεθχκα, ηα μπμία,
ηδκ πνμκζηή δζάνηεζα πμο ηα αένζα υνβακα παναιέκμοκ οβνά ηαζ έηζζ πναβιαημπμζείηαζ δ
ζπμνζμπμίδζδ ημο παεμβυκμο. πςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 3, ημ δέζζιμ ηαζ ημ αναίςια δζεοημθφκμοκ
ηδκ είζμδμ ημο ρεηαζηζημφ οβνμφ (English et al. 1993). Αηυια, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ ημ
βναζίδζ «ηνμπμπμζεί» ηζξ ναδζεκενβέξ ζδζυηδηεξ ημο εδάθμοξ, υπςξ ηαζ ηζξ δζαεέζζιεξ πμζυηδηεξ
κενμφ ηαζ αγχημο ζημ αιπέθζ, ηα μπμία ιε ηδκ ζεζνά ημοξ επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο θοθθχιαημξ,
ηδκ δζάηαλή ημο, ημ πάπμξ ηδξ επζδενιίδαξ, ημκ ηίκδοκμ «ζηαζίιαημξ» ηδξ νάβαξ ηαζ πζεακυκ δζεβείνεζ
θοζζημφξ ιδπακζζιμφξ άιοκαξ, αημθμοεμφιεκμζ απυ ηζξ ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ (Elad and Evensen
1995). Σα ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ επίζδξ επζδνμφκ ζημκ ζοκημκζζιυ ημο ηφηθμο γςήξ ηςκ
ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ ηαζ αοημφ ηςκ παναζίηςκ ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ αζεεκεζχκ ημο
ζζηανζμφ (βζα πανάδεζβια «παναζζηζηυ πθάβζαζια» ηαζ ζεπηυνζα), υπμο πναβιαημπμζχκηαξ ηδκ
ζπμνά κςνίηενα, αολάκεηαζ δ ζοπκυηδηα ηδξ θεζκμπςνζκήξ ιυθοκζδξ, αθμφ παναηείκεηαζ μ πνυκμξ
ακάπηολδξ ημο παναζίημο ζηα εοαίζεδηα υνβακα ημο θοημφ. Ακηίζηνμθα, «μδδβχκηαξ» ηδκ ζπμνά
ηδξ εθαζμηνάιαδξ ζηδκ ανπή ημο Αοβμφζημο ακηί βζα ηα ηέθδ ημο, επζηνέπεζξ ζημ θοηυ κα θηάζεζ έκα
θζβυηενμ εοαίζεδημ ζηάδζμ ηδκ πενίμδμ υπμηε ηα ζπυνζα ημο Leptosphaeria maculans, είκαζ πμθφ
πζεακυ κα απεθεοεενςεμφκ (Aubertot et al. 2002). Σέθμξ, ηα ζοζηήιαηα ηαθθζένβεζαξ ιπμνμφκ κα
δζαηανάλμοκ ηδκ μζημθμβζηή ζζμννμπία (βζα πανάδεζβια ηδκ ιζηνμπθςνίδα ημο εδάθμοξ), είηε
αμδεχκηαξ είηε απμηνέπμκηαξ ηδκ ακάπηολδ ημο παεμβυκμο.
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Δικόνα 3: πεηζηέξ ιεζχζεζξ δζαθυνςκ παναβυκηςκ ημο ζοζηήιαημξ ηαθθζένβεζαξ ζε αυηνεζξ ζηαθοθζχκ
ιμθοζιέκα απυ ηεθνά ζήρδ (αημθμοεεί εθανιμβή ιοηδημηηυκμο). [Meynard et al. 2003/ C. R. Biologies
326:37–46]

Σμ 1996 ζε ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε ζημοξ μπςνμπαναβςβμφξ ηδξ πμθζηείαξ «Utah» ηςκ
Ζ.Π.Α, βζα ημ ηαηά πυζμ δζαηεεεζιέκμζ είκαζ μζ παναβςβμί κα εθανιυζμοκ ηζξ IPM ηεπκζηέξ (εζη. 4),
ημ 100% απάκηδζε υηζ πνμέαθεπε ορδθυηενμ ηυζημξ παναβςβήξ, ημ 98% πνμέαθεπε ορδθυηενμ
νίζημ ζηδκ απυδμζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ημ 98% πίζηεοε υηζ δ πνμζηαζία εα ήηακ, ηεθζηά, ηαηχηενδ
απυ ακ πνδζζιμπμζμφκηακ μζ πδιζηέξ επειαάζεζξ, υπςξ ζοκδεζγυηακ (Alston and Reding 1998).
Χζηυζμ, υζμ μζ ενεοκδηέξ ακέπηοζζακ ηαζ ηεηιδνίςκακ ηζξ IPM ηεπκζηέξ, αθθά ηαζ υζμ ηζξ
πανμοζίαγακ ηαζ ηζξ δίδαζηακ ζημοξ παναβςβμφξ, δ βκχιδ ηςκ ηεθεοηαίςκ βζα αοηέξ άθθαλε
δναιαηζηά. Έηζζ, μζ μπoνςπαναβςβμφξ ηδξ «Utah» λακανςηήεδηακ βζα ημ ίδζμ εέια ημ 2009 ηαζ ιυκμ
ημ 23% πνμέαθεπε ορδθυηενμ ηυζημξ παναβςβήξ, ημ 8% ορδθυηενμ νίζημ ζηδκ απυδμζδ ηαζ έκα
ιυθζξ 10% πίζηεοε υηζ δ πνμζηαζία εα ήηακ, ηεθζηά, ηαηχηενδ απυ ακ πνδζζιμπμζμφκηακ μζ πδιζηέξ
επειαάζεζξ. Χζηυζμ, ημ ιεβαθφηενμ ειπυδζμ βζα ηδκ οζμεέηδζδ αοηχκ ηςκ ηαηηζηχκ, ήηακ δ έθθεζρδ
υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ βφνς απυ αοηέξ, υπςξ οπμβνάιιζζε ημ 62% ηςκ παναβςβχκ
(Murray and Alston 2011). Οζ IPM ππακηικέρ, ζοπκά ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ εκκμζμθμβζηά ζε ηέζζενζξ
ηαηδβμνίεξ: ππόλητη, αποθςγή, παπακολούθηζη ηαζ καηαζηολή (Coble 2003).

Δικόνα 4: IPM πναηηζηέξ. (scpesticides.org)


ΠΡΟΛΖΦΖ: Απμηεθεί πναηηζηή ηαηά ηδκ μπμία δζαθοθάζζεηαζ ιία πενζμπή απυ ηδκ είζμδμ
εκυξ εκηυιμο-επενμφ. ε ηναηζηυ επίπεδμ, αοηυ ιεηαθνάγεηαζ ςξ δ οζμεέηδζδ ηεπκζηχκ ηανακηίκαξ
ηαζ ηακμκζζιμί βζα ηδκ πζζημπμίδζδ οβζχκ πμθθαπθαζζαζηζηχκ οθζηχκ ηαζ ενβαθείςκ. Ζ πνχηδ
πενίπηςζδ είκαζ βεκζηά πμθφ απμδμηζηή ιέεμδμξ ακηζιεηχπζζδξ επενχκ, εθυζμκ ημ ηεθεοηαίμ δεκ
ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ λεκζζηή. Έκαξ ηνυπμξ βζα κα οπμθμβζζημφκ ηα μζημκμιζηά μθέθδ ηδξ
ιεευδμο, είκαζ κα εθεβπεμφκ μζ απμηοπδιέκεξ πνμζπάεεζεξ εθανιμβήξ ηδξ. Αοηυ ζοκέαδ ιε ηδκ
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είζμδμ ημο Homalodisca vitripennis (Hemiptera: Cicadellidae) ζηδκ πενζμπή ηδξ «California» ζηα
ηέθδ ημο 1990. Σμ παναπάκς διίπηενμ είκαζ απμηεθεζιαηζηυξ θμνέαξ ηδξ αζεέκεζαξ ημο «Pierce» ζηα
ζηαθφθζα, ήνεε απυ ηζξ κμηζμακαημθζηέξ πμθζηείεξ ηςκ Ζ.Π.Α, εκχ οπμηζιήεδηε αζζεδηά απυ ημοξ
παναβςβμφξ ςξ έκα απυ ηα ιζηνυηενα «πνμαθήιαηα» επενχκ πμο ακηζιεηχπζγακ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ
πμθζηεία. Έπεζηα, λμδεφηδηακ πμθθά εηαημιιφνζα δμθάνζα απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζδζςηζημφξ
θμνείξ βζα κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ επέθαζή ημο, ηαεχξ μζ αιπεθμπαναβςβμί οπέθενακ ημκηά ζηα $56.1
εηαημιιφνζα ςξ απχθεζεξ παναβςβήξ. ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, ζοβηαηαθέβεηαζ μπμζαδήπμηε
ηεπκζηή απμηθείεζ ημ ιμθοζιέκμ πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ ηαζ ενβαθεία απυ ημκ αβνυ, επίζδξ,
ηαηάθθδθεξ ηεπκζηέξ άνδεοζδξ βζα κα απμθεφβεηαζ δ επζηνάηδζδ γζγακίςκ, ζζμννμπδιέκδ άνδεοζδ
πςνίξ δδιζμονβία ζοκεδηχκ οπεναμθζηήξ οβναζίαξ βζα ακάπηολδ αζεεκεζχκ, ηαεανζζιυξ ηαζ άνμζδ
ημο εδάθμοξ, απαθθαβή απυ δεοηενμβεκείξ λεκζζηέξ εκηυιςκ ηαζ άθθςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ βεκζηά
ηήνδζδ υθςκ ηςκ πναηηζηχκ οβζεζκήξ (Farrar 2016). Σα μθέθδ πμο απμθαιαάκμοκ μζ
αιπεθμπαναβςβμί απυ ηδ πνήζδ οθζημφ απαθθαβιέκμο απυ ημκ «Grapevine Leafroll-3 virus» ζυ ζηδκ
πενζμπή «North Coast» ηδξ Καθζθυνκζα, οπμθμβίγεηαζ ζηα $52.7 εηαημιιφνζα ακά έημξ (Fuller et al.
2013).

 ΑΠΟΦΤΓΖ: Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκζηή ακαθένεηαζ ζηδκ απμθοβή ιζηνχκ πθδεοζιχκ,
«εβηαηεζηδιέκςκ» ζηδκ ηαθθζένβεζα, επενμφ, ιε ηδ πνήζδ ηαθθζενβδηζηχκ πναηηζηχκ. Δκαθθαβή
ηαθθζένβεζαξ-ιε λεκζζηή ημο επζαθααμφξ εκηυιμο, επζθμβή πμζηζθζχκ ιε βεκεηζηή ακεεηηζηυηδηα ζημκ
ζοβηεηνζιέκμ επενυ, ηνμπμπμίδζδ ή ιεηαηυπζζδ ηαθθζενβδηζηχκ πναηηζηχκ ηαζ ζοβημιζδήξ ακάθμβα
ηδκ πενίμδμ πανμοζίαξ ημο εκηυιμο, εθανιμβή πνμβναιιάηςκ θίπακζδξ ηαζ άνδεοζδξ βζα ηδκ
πνμχεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ηαθθζένβεζα αθθά υπζ ημο εκηυιμο, απμηνμπή θφηεοζδξ ζε πενζμπέξ
υπμο εκδδιμφκ επζαθααείξ επενμί ή ηαζ ζοκδοαζιυξ πμθθχκ ή υθςκ ηςκ παναπάκς, απμηεθμφκ
πναηηζηέξ απμθοβήξ ηςκ εκηυιςκ-επενχκ (Farrar 2016).
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Ζ ζςζηή ηαοημπμίδζδ ηςκ εκηυιςκ ιέζα απυ πνμβνάιιαηα
παναημθμφεδζδξ, υπςξ παβίδεοζδ, ηαζνζηή πνυβκςζδ, ιμκηέθα πνυαθερδξ αζεεκεζχκ,
παναημθμφεδζδ διενμααειχκ ημο εκηυιμο ηαζ εδαθζηέξ ακαθφζεζξ, απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζαθααχκ επενχκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ. Γεδμιέκα απυ ηζξ ειθακίζεζξ ηςκ εκηυιςκ,
ημοξ πθδεοζιμφξ ημοξ ηαζ ηδκ πςνζηή ηαηακμιή ημοξ ζημκ αβνυ, πνέπεζ κα απμηεθμφκ ηα ηνζηήνζα
επζθμβήξ εκαθθαβήξ ηαθθζενβεζχκ, επζθμβήξ πμζηζθζχκ, μζημκμιζηχκ μνίςκ επειαάζεςκ
ηαηαζηαθηζηχκ ηζκήζεςκ. ηδκ πενζμπή «Milton-Freewater» ημο νεβημκ ηςκ Ζ.Π.Α, μζ ιήθμπαναβςβμί λεηίκδζακ ηδκ παβίδεοζδ παναημθμφεδζδξ ηδξ Cydia pomonella (Lepidoptera:
Tortricidae) ήδδ απυ ημ 2007 ηαζ ιέπνζ ζήιενα ηαζ μζ 55 ιήθμ-παναβςβμί ηδξ πενζμπήξ ζοιιεηέπμοκ
ζε πνυβναιια απμηνμπήξ ζφγεολδξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ θεπζδυπηενμ. Έηζζ, ηαηάθενακ κα ιεζχζμοκ
ηζξ ζοκμθζηέξ επειαάζεζξ ιε εκημιμηηυκα απυ ηζξ 22,145 θίανεξ ημ 2007 ζηζξ 6,054 ημ 2010 ηαζ ζε
αοηυ ημ υνζμ είπε δζαηδνδεεί δ εθανιμβή ημοξ ηα επυιεκα ηνία πνυκζα. Σδκ ίδζα πενίμδμ, μζ ιέβζζηεξ
ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ δναζηζηήξ μοζίαξ «chlorpyrifos» ζημοξ οδάηζκμοξ μνίγμκηεξ ιεζχεδηε ηαηά 90%
ζε ζφβηνζζδ ιε αοηέξ ημο 2006 (Kaiser et al. 2013). Αηυια, πενζζζυηενμζ απυ ημ 80% ηςκ ιήθμπαναβςβχκ ηδξ πμθζηείαξ «Washington», πνδζζιμπμζμφκ ιμκηέθα διενμααειχκ βζα κα πνμαθέρμοκ
ηδκ ελέθζλδ ηςκ εκηυιςκ αθθά ηαζ θενμιμκζηέξ παβίδεξ βζα ηδκ ηανπυηαρα (Goldberger et al. 2013).
 ΚΑΣΑΣΟΛΖ: Οζ ηεπκζηέξ ηαηαζημθήξ επειααίκμοκ ζηζξ ιμθφκζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ
απυ ημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ εκηυιςκ πμο είκαζ ζηακμί κα πνμηαθέζμοκ μζημκμιζηή γδιζά. Οζ ηεθεοηαίεξ
πενζθαιαάκμοκ αζμθμβζηά ή πδιζηά ζηεοάζιαηα, δζαηήνδζδ ή απεθεοεένςζδ θοζζηχκ επενχκ ηαζ
πνήζδ θενμιμκχκ βζα ηδκ δζαηάναλδ ηδξ ζφγεολδξ. Χξ πνμξ ηα ζοκήεδ εθανιμγυιεκα
θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα, ημ 91.7% ηςκ απθαδμπαναβςβχκ ηδξ Καθζθυνκζα, ακαθένεζ επίδναζδ
αοηχκ ζηα οδνυαζα αζπυκδοθα, ημ 87.5% επίδναζδ ζημοξ θοζζημφξ επενμφ ηαζ έκα 83.3% ζημοξ
οδνμθυνμοξ μνίγμκηεξ (SureHarvest 2013), μιμίςξ ηαζ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία. Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε
ένεοκα, ηαθθζενβδηέξ ιήθςκ ζηδκ «Washington» είκαζ πνυεοιμζ κα πθδνχζμοκ απυ US$26.03 ιέπνζ
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US$26.60 ακά ζηνέιια βζα θοημθάνιαηα ιε παιδθυηενδ ημλζηυηδηα ζηδκ πνχηδ βεκζά ηδξ
ηανπυηαραξ. Σέθμξ, ζηδκ κυηζα πενζμπή ηδξ «San Joaquin Valley of California», μζ παναβςβμί
επζηναπέγζςκ ζηαθοθζχκ πμο εθάνιμζακ ηζξ IPM πναηηζηέξ, μδδβήεδηακ ζε ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο
42% ζηδ πνήζδ μνβακμθςζθμνζηχκ ηαζ ηανααιζδζηχκ εκημιμηηυκςκ απυ ημ 1999 ιέπνζ ημ 2007
(Bentley 2009).

1.1.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ
ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ & ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΗΡΜ ΣΖΝ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ
Ζ αηνζαήξ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ πδιζηχκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα, δεκ είκαζ δζαεέζζιδ, εκχ μζ πμζυηδηεξ είκαζ ζδζαίηενα
εοιεηάαθδηεξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ, πάκηα ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ζπεηζηή
ζδιακηζηυηδηα ημο ηάεε εκηυιμο-επενμφ ηαζ πανάβμκηα αζεέκεζαξ. Ήδδ απυ ημκ 19μ αζχκα, υηακ ηα
παεμβυκα Plasmopara viticola (ημ παεμβυκμ ημο πενμκμζπυνμο) ηαζ Erysiphe necator (ημο ςζδίμο
ακηίζημζπα), εζζήθεακ ζηδκ Δονχπδ απυ ηδκ Αιενζηή, ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ ηονζυηενεξ αζεέκεζεξ ηδξ
αιπέθμο ηαζ ιαγί ιε ημκ ιφηδηα Botrytis cinerea, απμηεθμφκ ηα πζμ ζδιακηζηά πανάζζηα βζα ηα μπμία
εθανιυγεηαζ έκα οπένμβημ πμζυ ρεηαζηζημφ οβνμφ ζηα αιπέθζα. Οζ αζεέκεζεξ ημο λφθμο (Grapevine
trunk diseases-GTDs) απμηεθμφκ ζδιακηζηή απεζθή βζα ηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα. Οζ θυβμζ ηδξ
ειθάκζζδξ ηαζ επζδδιίαξ ημοξ ζηα αιπέθζα θαίκεηαζ κα πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ
ακαιθίαμθα απυ ημκ ηνυπμ πμο ηαθθζενβμφκηαζ ηα αιπέθζα ημκ ηεθεοηαίμ αζχκα (Surico et al. 2004).
Ζ πζμ ημζκή ηαζ ηαηαζηνμθζηή GTD ζηδκ Δονχπδ είκαζ ημ ζφιπθμημ ηδξ ίζηαξ πμο πενζθαιαάκεζ
πμθθά παεμβυκα λδθχιαημξ ηαζ πανάβμκηεξ θεμνάξ, ιε ηζξ ζπεηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ αοηχκ (ιε ημοξ
πανάβμκηεξ παεμβέκεζάξ ημοξ ηαζ ηδ θοζζμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο λφθμο), κα απμθένμοκ
ηαηαζηνμθζηά απμηεθέζιαηα (Fontaine et al. 2016).
Πνυζεεηα, δ εηηεηαιέκδ πνήζδ εκημιμηηυκςκ, ζοπκά ζπεηίγεηαζ ιε ημλζημθμβζηά ηαζ
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, εκχ ηα εκημιμηηυκα ιε ζηυπμ δνάζδξ ημ κεονζηυ ζφζηδια ή ημοξ
ακαζημθείξ αφλδζδξ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, εεςνμφκηαζ οπεφεοκα βζα ηδκ πνυηθδζδ αζεεκεζχκ ζημκ
άκενςπμ (Fantke et al. 2012). Ζ έλανζδ μνζζιέκςκ εκηυιςκ αθθά ηαζ δ πανμοζία άθθςκ θυβς ηδξ
αθυβζζηδξ πνήζδξ εκημιμηηυκςκ, έπμοκ πνμηαθέζεζ επζπθέμκ πνμαθήιαηα ηαζ άνα πδιζηέξ
επειαάζεζξ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα (McMurtry et al. 1970). Οζ θανιαηεοηζηέξ εηαζνίεξ ακαπηφζζμοκ
κέεξ δναζηζηέξ μοζίεξ ιε εοκμσηυ πνμθίθ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ιδπακζζιμφξ
δνάζεζξ ιε ιεζςιέκμ νίζημ ζηδκ ακάπηολδ ακεεηηζηυηδηαξ. Δπζπνυζεεηα, ηεπκζηέξ υπςξ ελαπυθοζδ
ανπαηηζηχκ ή παναζζημεζδχκ απέκακηζ ζε έκημια πμο πνμζαάθθμοκ ηα αιπέθζα, δεκ ζοκδείγμκηαζ
ζακ ηεπκζηέξ μθμηθδνςιέκδξ ηαηαπμθέιδζδξ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα.
Αβνμκμιζηέξ ηεπκζηέξ, υπςξ ιείςζδ ημο ιμθφζιαημξ ή ηνμπμπμίδζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ ημο
θοημφ βζα κα απμθεοπεμφκ ζοκεήηεξ εοκμσηέξ βζα έκημια ηαζ αζεέκεζεξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά
ηυνςκ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ αιπεθμπαναβςβμφξ. Οζ ακεεηηζηέξ ή ακεηηζηέξ πμζηζθίεξ ιπμνεί κα
ακηζπνμζςπεφμοκ ιία απμηεθεζιαηζηή θφζδ ζηδκ ιείςζδ ηςκ ιοηδημηηυκςκ, ςζηυζμ δ αλζμπμίδζή
ημοξ ζηδκ αβμνά είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ. Αηυια, ηα αζμπαναζζημηηυκα πμο ααζίγμκηαζ ζε
ιζηνμμνβακζζιμφξ ή θοζζηά ιυνζα, ακηζπνμζςπεφμοκ ιία εκαθθαηηζηή ζηα ζοκεεηζηά πδιζηά, ακ ηαζ
δζάθμνα απυ αοηά δζαηδνμφκ μνζζιέκεξ αδοκαιίεξ, απμηνέπμκηαξ, έηζζ, (ιενζηχξ) ημοξ παναβςβμφξ
(Lamichhane and Venturi 2015).
οκμπηζηά, ηα δζάθμνα IPM ενβαθεία πενζθαιαάκμοκ: ηδ πνήζδ, υπμηε είκαζ δοκαηή,
ακεεηηζηχκ/ακεηηζηχκ πμζηζθζχκ, ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ πδιζηχκ ζηεοαζιάηςκ ιε
πανάβμκηεξ μθμηθδνςιέκδξ αζμθμβζηήξ ηαηαπμθέιδζδξ εκακηίμκ παεμβυκςκ, εκηυιςκ ηαζ
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θμνέςκ/παναβυκηςκ αζεεκεζχκ ηαζ/ή ηδ πνήζδ διζπδιζηχκ ηαζ ιεευδςκ πανειπυδζζδξ ζφγεολδξ βζα
ημοξ επενμφξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ. ηακ, πάθζ, δ ακηζηαηάζηαζδ ιε ηζξ εκαθθαηηζηέξ ιεευδμοξ δεκ είκαζ
δοκαηή, ηα ιαεδιαηζηά ιμκηέθα παναημθμφεδζδξ ηαζ πνυαθερδξ αζεεκεζχκ, εα ιπμνέζμοκ κα
δχζμοκ αλζυπζζηδ αμήεεζα ζημκ πενζμνζζιυ, υπμο είκαζ δοκαηυξ, ηςκ θοημθανιάηςκ. Σέθμξ, μζ
εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζηδ πνήζδ ηςκ γζγακζμηηυκςκ είκαζ δ πνήζδ θοηχκ ηάθορδξ ηαζ δ άνμζδ ημο
εδάθμοξ (Pertot et al. 2017).

1.1.3 ΠΗΘΑΝΔ ΛΤΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΧΝ/ΑΝΔΚΣΗΚΧΝ ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ
διακηζηέξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακάπηολδ κέςκ ακεεηηζηχκ ζηζξ αζεέκεζεξ πμζηζθζχκ,
πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ πενζμπή «Alsace» ηδξ Γαθθίαξ, δζαζηαονχκμκηαξ ακεεηηζηά Αιενζηακζηά
είδδ ημο βέκμοξ Vitis ιε παναδμζζαηυ Δονςπασηυ είδμξ V. vinifera, έδςζακ ανηεηά ακεεηηζηά
οανίδζα, ηα μπμία ζοπκά πανήβαβακ ιία ακεπζεφιδηδ ανςιαηζηή μοζία ζημ ηναζί. Πανυιμζεξ ηαζ
ιάθζζηα ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ πναβιαημπμζμφκηαζ νζγζηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα (Töpfer 2011). Ο θυβμξ
είκαζ υηζ αοημί μζ βμκυηοπμζ απαζημφκ θίβεξ εθανιμβέξ αβνμπδιζηχκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ
παναδμζζαηέξ, ηαζ, έηζζ, δ ηαθθζένβεζά ημοξ δοκδηζηά ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηζξ εθανιμβέξ ζηδκ
αιπεθμηαθθζένβεζα. Χζηυζμ, δ θοημπνμζηαζία είκαζ ζε ζηεκή αθθδθεπίδναζδ ιε ηζξ εηάζημηε
ημπζηέξ ηαζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ ημκ ααειυ ακεεηηζηυηδηαξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ βμκμηφπμοξ
ηαζ ιμθφζιαηα παεμβυκςκ. Έηζζ, ημ φρμξ ηδξ ζπεηζηήξ ιείςζδξ ηςκ επειαάζεςκ, βζα ηζξ
ακαπηοζζυιεκεξ ακεεηηζηέξ πμζηζθίεξ, αηυια δεκ έπεζ εηηζιδεεί. Ακεεηηζηυηδηα εκάκηζα ζημκ
πενμκυζπμνμ ηαζ ημ ςίδζμ, έπεζ πενζβναθεεί ζε δζάθμνεξ πμζηζθίεξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ακεεηηζηυηδηα
αθθά ηαζ εοαζζεδζία ζημκ B. cinerea (Alonso-Villaverde et al. 2008). Ζ ιμκμβμκζηή ακεεηηζηυηδηα
ιπμνεί κα λεπεναζηεί απυ «πνμζανιμζιέκα» ηαζ πενζζζυηενμ παεμβυκα ζηεθέπδ, υπςξ θάκδηε ζηδκ
πενίπηςζδ ηδξ πμζηζθίαξ «Bianca», εκάκηζα ζηδκ αζεέκεζα ημο πενμκμζπυνμο (Peressotti et al. 2010).
Γζ‟ αοηυ, μ ζφβπνμκμξ ζημπυξ ζηδκ ακάπηολδ ακεεηηζηυηδηαξ πμζηζθζχκ είκαζ δ «ποναιζδμεζδήξ»
ακεεηηζηυηδηα βμκζδίςκ απυ δζαθμνεηζηέξ πνμεθεφζεζξ (π.π απυ V. rotundifolia ηαζ V. amurensis) ζε
έκακ βμκυηοπμ (Töpfer 2011) ηαζ δ δζαζηαφνςζή ημοξ ιε είδδ V. vinifera, ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ
ορδθήξ ακεεηηζηυηδηαξ βμκμηφπμοξ ηαζ πμζηζθίεξ ηαθήξ πμζυηδηαξ μίκμο. Μάθζζηα, μζ κέεξ αοηέξ
πμζηζθίεξ ιπμνμφκ κα δχζμοκ ηναζί πμζυηδηαξ ζοβηνζκυιεκδξ ιε αοηήξ ηςκ πμζηζθζχκ V. vinifera
(Pedneault and Provost 2016).

1.1.4 ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΧΝ ΠΑΘΟΓΟΝΧΝ
Γζα κα πνμθάαεζξ ιία αζεέκεζα, είκαζ δοκαηυ κα πανέιαεζξ ζε έκακ ή υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ μζ
μπμίμζ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ ακάπηολή ηδξ, υπςξ ημ ίδζμ ημ παεμβυκμ, ημ θοηυ, αθθά ηαζ ηζξ
πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. ε ζπέζδ ιε ημκ πανάβμκηα θοημφ ηαζ ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ ηεπκζηέξ, δ
ιείςζδ ηδξ θοθθζηήξ ποηκυηδηαξ, ιπμνεί κα ηνμπμπμζήζεζ ημ ιζηνμηθίια, ιεηαηνέπμκηάξ ημ ζε
θζβυηενμ εοκμσηυ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο παεμβυκμο. Πνυζεεηα, ηναηχκηαξ ημ φρμξ ημο ανπζημφ
ιμθφζιαημξ παιδθά, απμηεθεί πμθφ ζδιακηζηή εκένβεζα εθέβπμο ημο παναζίημο. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ
πμο μζ ενεοκδηέξ έπμοκ εζηζάζεζ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ ζηδκ ακάπηολδ ηεπκζηχκ πμο εθαπζζημπμζμφκ
ημ δζαπεζιάγμκ ιυθοζια ή ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ ηαζ/ή
ηςκ ανπζηχκ ιμθφκζεςκ ηδξ επζδδιίαξ (Caffi et al. 2013a). Σμ ηεθεοηαίμ απμηηά αηυια πζμ ζδζαίηενδ
ζδιαζία, αθμφ ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πενμκμζπυνμο υζμ ηαζ ζε αοηή ημο ςζδίμο, ηα πζμ
εοαίζεδηα ζηάδζα είκαζ ιεηαλφ ηδξ άκεζζδξ ηαζ ηςκ ζηαδίςκ υπμο μζ νάβεξ απμηημφκ ακεεηηζηυηδηα.
Ζ ζοβηεηνζιέκδ ακηίζηαζδ απμηηάηαζ υηακ ηα ζημιάηζα πάκμοκ ηδκ θεζημονβζηυηδηά ημοξ πενίπμο
ηνεζξ αδμιάδεξ ιεηά ηδκ άκεζζδ (Gadoury et al. 2003). Ζ ιείςζδ ημο ανπζημφ ιμθφζιαημξ είκαζ
ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ βζα ημκ P. viticola μ μπμίμξ δζαπεζιάγεζ ζε πνμζαεαθδιέκμοξ
αθαζημφξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ιείςζδ ημο ιμθφζιαημξ ζε παεμβυκα υπςξ μ B. cinerea ή ςξ πνμξ ηδκ
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ζοκημκζζιέκδ δνάζδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο πνμηαθμφκ ηδκ υλζκδ ζήρδ ζηζξ νάβεξ, δεκ έπεζ
πναηηζηή ζδιαζία, θυβς ημο ιεβάθμο εφνμοξ ηςκ οπμζηνςιάηςκ πμο ιπμνμφκ κα απμζηίζμοκ ιέζα
ζημκ αιπεθχκα (ζημ έδαθμξ, ζε ιμθοζιέκμ οθζηυ, κεηνέξ νάβεξ ηαζ θφθθα, οπμθείιιαηα ακεέςκ,
άθθμοξ λεκζζηέξ η.ά.). Έηζζ, δ πνυθδρδ ηδξ γδιζάξ ζηζξ νάβεξ, δ ζςζηή απυθαζδ βζα ηδκ
πμζηζθία/ηθχκμ, δ έηεεζδ ημο αιπεθχκα ζε ζοβηεηνζιέκεξ «επζαανοκηζηέξ» πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, είκαζ μζ πζμ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ζηδ ιείςζδ ημο
νίζημο ηδξ ιυθοκζδξ (Jacometti et al. 2010).
Δπζπνυζεεηα, άιεζμξ έθεβπμξ ηςκ αζεεκεζχκ ζημ αιπέθζ, επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ
ιοηδημηηυκςκ. Μία εκαθθαηηζηή ζηδ πνήζδ ζοκεεηζηχκ πδιζηχκ ιοηδημηηυκςκ είκαζ ηα αζμιοηδημηηυκα, ιε εκενβά ζοζηαηζηά ή αμηακζηά εηποθίζιαηα, ιε ημκ ανζειυ αοηχκ πμο έπμοκ
ελεηαζηεί, βζα ηζξ ζδιακηζηέξ αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο, κα είκαζ πμθφ ορδθυξ (Jacometti et al. 2010).
Γοζηοπχξ, ηα πενζζζυηενα απυ αοηά δεκ έπμοκ αηυια ηοηθμθμνήζεζ ζε ειπμνζηή ηθίιαηα, θυβς ηδξ
ιεζςιέκδξ επζαίςζήξ ημοξ ζηδκ θοθθυζθαζνα ή ηδκ ηανπυζθαζνα, ηδξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ γςήξ ημοξ,
ηδξ παναβςβήξ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ, ηςκ πζεακχκ επζπηχζεςκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ
άκενςπμ, ηαεχξ ηαζ ημο αολδιέκμο ηυζημξ ακάπηολήξ ημοξ ζηδκ αβμνά. Κάπμζα απυ αοηά πμο έπμοκ
ελεηαζηεί ή ζοζηδεεί εκάκηζα ζε αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο ακήημοκ ζηα παναηάης είδδ: Bacillus
subtilis, B. amyloliquefaciens, Ampelomyces quisqualis, Aureobasidium pullulans, δζάθμνα είδδ ημο
βέκμοξ Trichoderma (π.π. T. asperellum, T. atroviride, T. gamsii, T. harzianum). Δηηυξ ημο είδμοξ A.
quisqualis, ημ μπμίμ είκαζ οπενπανάζζημ ημο ςζδίμο, βζα ημοξ οπυθμζπμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ έπεζ
εβηνζεεί ζπεηζηή άδεζα πνήζδξ ζε Δονςπασηέξ πχνεξ εκακηίμκ ημο B. cinerea, ή ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ
εζδχκ Trichoderma, απέκακηζ ζε αζεέκεζεξ ημο λφθμο. Οζ ιδπακζζιμί δνάζδξ ηςκ ιζηνμαζαηχκ
παναβυκηςκ αζμθμβζηήξ ακηζιεηχπζζδξ, πμο ειπενζέπμκηαζ ιέζα ζηα αζμ-ιοηδημηηυκα, είκαζ
πενίπθμημζ, αθθδθμελανηχιεκμζ, πμζηίθμοκ ηαζ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ ελήξ (Benítez et al. 2004): I)
ακηζαίςζδ, II) επαβςβή ζοζηδιαηζηήξ ακημπήξ ημο θοημφ, III) οπενπαναζζηζζιυξ ηαζ IV)
ακηαβςκζζιυξ βζα εέζδ ηαζ ενεπηζηά ζημζπεία. Πανά ηζξ ιεβάθεξ πνμζπάεεζεξ πμο έπμοκ βίκεζ
ηεθεοηαία ζηδκ ένεοκα εκαθθαηηζηχκ ιεευδςκ ακηζιεηχπζζδξ ακηί ηδξ πνήζδξ ζοκεεηζηχκ πδιζηχκ
ηαζ παθημφ, δεκ έπεζ ανεεεί ηίπμηα μοζζαζηζηυ εκάκηζα ζημκ P. viticola (Dagostin et al. 2011). Ο θυβμξ
ηςκ απμηοπδιέκςκ πνμζπαεεζχκ έβηεζηαζ ζηδκ ίδζα ηδ θφζδ ημο παεμβυκμο ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ζηζξ
μπμίεξ ζοιααίκμοκ μζ ιμθφκζεζξ, ηαεχξ βζα κα απμηναπεί δ δζείζδοζδ ημο παεμβυκμο ζηα ζημιάηζα,
πνέπεζ κα οπάνπεζ έκα ζζπονά απμηνεπηζηυ «εκαθθαηηζηυ υπθμ», εκχ άπαλ εζζπςνήζεζ, ιεηά ιυκμ
δζαζοζηδιαηζηά εκενβά ζοζηαηζηά ιπμνμφκ ιενζηχξ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ αζεέκεζα. Δπζπνυζεεηα, ζε
πενζυδμοξ αολδιέκδξ ζοπκυηδηαξ ανμπμπηχζεςκ, υηακ μζ δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ ζοιααίκμοκ
ζπεδυκ ηαεδιενζκά, ηα αζμ-ιοηδημηηυκα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοκεεηζηά, ιπμνεί κα είκαζ αηαηάθθδθα
κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ αζεέκεζα, επεζδή ιπμνεί κα λεπθοεμφκ εφημθα ιε ηαείγδζδ ηαζ κα έπμοκ
παιδθή ακημπή (Pertot et al. 2017).
Πενζζζυηενεξ επζθμβέξ είκαζ δζαεέζζιεξ βζα ηδκ αζεέκεζα ημο ςζδίμο. Γζα πανάδεζβια, ημ
δζηηακεναηζηυ ηάθζμ, ακηζπνμζςπεφεζ ιία εκαθθαηηζηή ζηα ζοκεεηζηά ιοηδημηηυκα ή ημ εεζάθζ
(Crisp et al. 2006) ακ ηαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηυ απυ ηα ηεθεοηαία. Άθθα παναδείβιαηα είκαζ
εηποθίζιαηα θοηχκ, θφηζ (laminarin), COS-OGA, η.ά (Iriti, M. et al., 2011). Αοηέξ μζ εκχζεζξ,
ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηα θοηά ςξ «ζήιαηα», ηα μπμία ακηζδνμφκ ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ εζδζηχκ
ιμκμπαηζχκ αοημπνμζηαζίαξ (ηα μπμία αμδεζμφκηαζ απυ ηα ιμκμπάηζα ημο ζαθζηοθζημφ ηαζ/ή ημο
ζαζιμκζημφ μλέμξ/ αζεοθεκίμο). Σμ είδμξ A. quisqualis, ιπμνεί κα απμδεζπηεί πνήζζιμ ενβαθείμ ζηδ
ιείςζδ ημο δζαπεζιάγμκημξ ιμθφζιαημξ ημο E. necator, υηακ εθανιυγεηαζ ηδκ πενίμδμ πμο
ζπδιαηίγμκηαζ ηα ηθεζζημεήηζα. Γζάθμνα αζμ-ιοηδημηηυκα είκαζ δζαεέζζια απέκακηζ ζηδκ ηεθνά
ζήρδ ηαζ ακ αοηά ζοκδοαζημφκ ιε απμιάηνοκζδ θφθθςκ βφνς απυ ημοξ αυηνεζξ ηαζ άθθεξ πανυιμζεξ
ηαθθζενβδηζηέξ πναηηζηέξ, ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ αζεέκεζα ζε πμζμζηά ζοβηνίζζια ιε αοηά
ηδξ εθανιμβήξ ζοκεεηζηχκ ιοηδημηηυκςκ. Δηηυξ απυ ηα είδδ ημο βέκμοξ Bacillus, ηα μπμία έπμοκ
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έκακ πζμ άιεζμ ιδπακζζιυ δνάζδξ, ηα είδδ A. pullulans ηαζ Trichoderma sp., δνμοκ ςξ ακηαβςκζζηέξ
πχνμο ηαζ ενεπηζηχκ, είηε ζε οπμθείιιαηα ακεέςκ πμο «παβζδεφμκηαζ» ζημ εζςηενζημφ ημο αυηνο
ιεηά ημ ηθείζζιμ αοημφ, είηε ζε πθδβέξ ηαζ νςβιέξ πμο ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ
ηςκ ναβχκ (Elmer and Reglinski 2006). Οζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ πμθφ
ζμαανά οπυρδ υηακ εθανιυγμκηαζ ηα αζμ-ιοηδημηηυκα, δζυηζ, ςξ έιαζα υκηα, ζε πμθφ
ορδθέξ/παιδθέξ εενιμηναζίεξ, λήνακζδ ηαζ αηηζκμαμθία UV ιπμνμφκ κα ημοξ ηαηαζηνέρμοκ (Elmer
and Reglinski 2006). Μενζηά απυ ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ αζμ-ιοηδημηηυκςκ απμηεθμφκ επίζδξ
πενζμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ. Γζα πανάδεζβια, δ έθθεζρδ ημλζηυηδηαξ ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ ηαζ δ ηαπεία απμδυιδζή ημοξ, ηα ηαεζζημφκ παιδθήξ επζννμήξ ζημ μζημζφζηδια. Απυ ηδκ
άθθδ, βνήβμνδ απμδυιδζδ επίζδξ ζδιαίκεζ παιδθή απμηεθεζιαηζηυηδηα, εηηυξ ηαζ ακ εθανιυγμκηαζ
πμθφ ζοπκά. Σέθμξ, παναηδνείηαζ υθμ ηαζ αολακυιεκδ γήηδζδ αζμθμβζηχκ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ
ακηζιεηχπζζδξ αζεεκεζχκ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα, ακηί ηςκ ζοκεεηζηχκ πδιζηχκ (Pertot et al. 2017).
Σα ηεθεοηαία πνυκζα, ελεηάγεηαζ ημ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ ιζηνμαίςια ημο θοημφ, μζ
αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ δοκδηζηά μ νυθμξ ηςκ εκδμθφηςκ ζηδκ ελέθζλδ
ηδξ αζεέκεζαξ (Lamichhane and Venturi 2015). Σα εκδυθοηα είκαζ γςκηακμί ιζηνμμνβακζζιμί,
ημοθάπζζημκ έκα ιένμξ ημο ηφηθμο γςήξ ημοξ, ηαζ ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ ζζημφξ ημο θοημφ
πνμηαθχκηαξ αζεέκεζα. ηα αιπέθζα, ακηζδνμφκ ζηδκ θοζζμθμβία ημο θοημφ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ,
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζοζηήιαημξ ηαθθζένβεζαξ, ηαζ ιάθθμκ παίγμοκ νυθμ ζηδκ ακεεηηζηυηδηα
ημο θοημφ ή ςξ πδβή παναβςβήξ αζμεκενβχκ ιεηααμθζηχκ (Pancher et al. 2012).

1.1.5 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΥΘΡΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΧΝ
ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΟ ΑΜΠΔΛΗ
Ακάιεζα ζηα ανενυπμδα-επενμφξ ημο αιπεθζμφ ζηδκ Δονχπδ, ηα θεπζδυπηενα Lobesia botrana
ηαζ Eupoecilia ambiguella είκαζ απυ ηα πζμ μζημκμιζηχξ ζδιακηζηά έκημια βζα ηζξ πενζζζυηενεξ
πενζμπέξ. Οζ επενμί ηδξ μζημβέκεζαξ Tortricidae, θυβς ηδξ πμθφ ιεβάθδξ άιεζδξ ή έιιεζδξ γδιζάξ πμο
πνμηαθμφκ, πνμτπμεέημοκ εκημιμηηυκα εονέμοξ θάζιαημξ (π.π. μνβακμθςζθμνζηά, ηανααιζδζηά ηαζ
πονεενμεζδή). Ο ιζηνμαζαηυξ πανάβμκηαξ Bacillus thuringiensis (Bt) είκαζ πμθφ βκςζηυ αζμθμβζηυ
ζηεφαζια απέκακηζ ζηδκ εοδειίδα, ςζηυζμ ημ πενζμνζζιέκμ θάζια δνάζδξ ημο, απμηεθεί έκα αηυια
ιεζμκέηηδια ζε ζφβηνζζδ ιε ηα μνβακμθςζθμνζηά εκημιμηηυκα. Μάθζζηα, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα
ημο Bt ελανηάηαζ απυ ημ ζηέθεπμξ, ηδκ ηοπμπμίδζδ, ημκ πνυκμ ηαζ ηδκ ζοπκυηδηα εθανιμβήξ ημο, ηδκ
έκηαζδ ημο ρεηαζηζημφ οβνμφ, ηδκ ποηκυηδηα ημο εκηυιμο ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πμζηζθίαξ. Ζ
ααεφηενδ βκχζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο Bt έπεζ αεθηζχζεζ ηδκ πνήζδ ημο, ηαεχξ ηα ηςνζκά ζηεοάζιαηα
ημο Bt (subsp. Kurstaki ή aizawai) ανίζημοκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζοβηνίζζιδ ιε ηα ζοκεεηζηά
εκημιμηηυκα απέκακηζ ζηδκ L. botrana (Shahini et al. 2010).
Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ εκημιμθάβςκ ιοηήηςκ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ηαζ ημο
Beauveria bassiana, ςξ πανάβμκηα αζμθμβζηήξ ακηζιεηχπζζδξ, είκαζ αηυια οπυ ζογήηδζδ. Ακάιεζα
ζηα εκημιμηηυκα πμο ααζίγμκηαζ ζε ιζηνμαζαημφξ ιεηααμθίηεξ, ημ «spinosad» απμδείπηδηε ημ πζμ
ζδιακηζηυ ζημκ έθεβπμ ηδξ εοδειίδαξ ηαζ ηςκ ενζπχκ (Vassiliou 2011). Οζ πονεενίκεξ
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα πμθφ ηαζνυ εκάκηζα ζηδκ εοδειίδα ηαζ άθθα έκημια-επενμφξ, αθθά δ
απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ αιθζζαδηείηαζ υπςξ ηαζ δ επίδναζή ημοξ ζε ςθέθζιμοξ μνβακζζιμφξ. Ζ
αγακηζναπηίκδ (azadirachtin), δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ημ δέκηνμ Azadirachta indica (Sapindales,
Meliaceae), υηακ πμνδβήεδηε δζα ζηυιαημξ ηδξ κφιθδξ ηδξ L. botrana, επέθενε ιδ θοζζμθμβζηή
έηδοζδ, παναιμνθχζεζξ ηαζ πενζμνζζιέκδ βμκζιυηδηα, εζδζηά ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ιεζςιέκδ
εηηυθαρδ ηςκ αοβχκ (Irigaray et al. 2010).
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Πανά ηζξ πμθφ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιοηδημηηυκςκ ηαζ εκημιμηηυκςκ πμο δέπμκηαζ επί δεηαεηίεξ
μζ αιπεθχκεξ, ζοκεπίγμοκ κα ανίεμοκ ιεβάθμο ανζειμφ παναζζημεζδχκ (Barbaro et al. 2016).
Βζμθμβζηή ακηζιεηχπζζδ εκακηίμκ επενχκ ή/ηαζ θμνέςκ αζεεκεζχκ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί είηε
δζαηδνχκηαξ ημοξ θοζζημφξ πθδεοζιμφξ ηςκ ανπαηηζηχκ ηαζ παναζζημεζδχκ (Rusch et al. 2015), είηε
ιε ελαπυθοζδ θοζζηχκ επενχκ. Ζ πνήζδ ηςκ ανπαηηζηχκ αηάνεςκ πμο ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα
«Phytoseiidae», εκάκηζα ζε θοημθάβα αηάνεα, είκαζ ιάθθμκ δ πζμ επζηοπδιέκδ πενίπηςζδ αζμθμβζηήξ
ακηζιεηχπζζδξ ζε Δονςπασηυ αιπεθχκα (Duso et al. 2012). Πενζζζυηενα απυ 20 ανπαηηζηά είδδ
αηάνεςκ απμζηίγμοκ Δονςπασημφξ αιπεθχκεξ (Tixier et al. 2013), αθθά ηα Typhlodromus pyri ηαζ
Kampimodromus aberrans απμδείπεδηακ ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά. Γζάθμνεξ πνμζπάεεζεξ έβζκακ βζα
ηδκ απεθεοεένςζδ εζδχκ ημο Trichogramma, π.π. T. brassicae Bezdenko, T. cacoeciae Marchal, T.
dendrolimi Matsumura ή T. minutum Riley (El-Wakeil et al. 2010), εκάκηζα ζηδκ εοδειίδα, ηζξ
ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζε δζάθμνεξ Δονςπασηέξ πχνεξ, ιε πμζηίθα απμηεθέζιαηα. Χζηυζμ, δ
απμηεθεζιαηζηυηδηα αοηχκ ηςκ εζδχκ πενζμνίγεηαζ απυ ζοκεήηεξ γεζημφ ηαζ οβνμφ ηαθμηαζνζμφ ηαζ
απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ εοδειίδα αθήκεζ ηα αοβά ηδξ ιειμκςιέκα ηαζ υπζ ζε μιάδεξ υπςξ ανέζημκηαζ
ζηα είδδ Trichogramma.
1.1.6 Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΖΜΗΥΖΜΗΚΧΝ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ ΤΕΔΤΞΖ
Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ διζπδιζηχκ εκακηίμκ ηςκ εκηυιςκ, πμο έπεζ οζμεεηδεεί ειπμνζηά ηαζ
πενζθαιαάκεηαζ ζηα IPM πνμβνάιιαηα, είκαζ ζελμοαθζηέξ θενμιυκεξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα
δζαθμνεηζημφξ ζημπμφξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηδκ πανειπυδζζδ ζφγεολδξ
(mating disruption-MD). Ζ ιέεμδμξ MD πμο πνδζζιμπμζήεδηε, δζα πεζνυξ, ιε ελαηιζζηήνα είκαζ δ πζμ
απμηεθεζιαηζηή ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ, ςξ ηεπκζηή ζημκ έθεβπμ εκηυιςκ ηδξ μζημβέκεζαξ
Tortricidae παβημζιίςξ (Ioriatti and Lucchi 2016). Αοηή δ ζηναηδβζηή ααζίγεηαζ ζηδκ οπυεεζδ υηζ μ
αιπεθχκαξ «ηαηαηθφγεηαζ» απυ ιζηνήξ πμζυηδηαξ ζοκεεηζηήξ ζελμοαθζηήξ θενμιυκδξ ηαζ έηζζ
πνμηαθείηαζ ζφβποζδ ζηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ βεκχκ ηςκ αηυιςκ, ιε απμηέθεζια ηδκ απμηνμπή
ηδξ ζφγεολδξ (Sanders 1997) (εζη. 5). Μέζα ζημκ αιπεθχκα, μζ πανάβμκηεξ, υπςξ δ ζοβηέκηνςζδ, δ
μιμζμβέκεζα, δ αηιμζθαζνζηή δζάποζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ θενμιυκδξ, επδνεάγμοκ ημοξ ιδπακζζιμφξ
ζοιπενζθμνάξ ηδξ MD ιεευδμο. Δπζπθέμκ, πανάβμκηεξ υπςξ δ ποηκυηδηα ηςκ θοηχκ ιέζα ζημκ
αιπεθχκα, ηα ζοζηήιαηα δζαιυνθςζδξ, δ ηυιδ, δ ποηκυηδηα ηςκ θφθθςκ, επδνεάγμοκ ηδκ
πνμακαθενεείζα ιέεμδμ. Δπζπνυζεεηα, δ ποηκυηδηα ημο πθδεοζιμφ είκαζ έκα αηυια πανάβμκηαξηθεζδί βζα ηδκ επζηοπία ηδξ MD, αθμφ πάκς απυ έκα μνζζιέκμ ζδιείμ ποηκυηδηαξ πθδεοζιμφ, δ
ζφγεολδ δεκ δζαηανάζζεηαζ, ακελάνηδηα απυ ηζξ πενζαάθθμοζεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Έκαξ ανζειυξ ιεηαλφ
250 ηαζ 1000 ακά εηηάνζμ ελαηιζζηήνςκ ζημκ αιπεθχκα, θαίκεηαζ κα είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ βζα
θεπζδυπηενα, δ ημπμεέηδζδ ηςκ μπμίςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ πηήζεςκ εηδζίςξ
(Pertot et al. 2017).

Δικόνα 5: Μέεμδμξ πανειπυδζζδξ ζφγεολδξ, ιε ζημπυ ηδκ ζφβποζδ ζηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ βεκχκ ηςκ
αηυιςκ. (abim.ch)
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1.2 ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ

1.2.1 ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΑΠΟ
ΑΠΛΑ ΜΟΝΣΔΛΑ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
Έκα ιμκηέθμ αζεέκεζαξ ημο θοημφ, είκαζ μοζζαζηζηά ιία απθμπμίδζδ εκυξ πναβιαηζημφ
ζοζηήιαημξ πμο απμηεθείηαζ απυ ημ παεμβυκμ, ημ θοηυ-λεκζζηή ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Σα ιμκηέθα
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αμηακζηή επζδδιζμθμβία βζα κα πενζβνάρμοκ, κα ηαηακμήζμοκ, κα
πνμαθέρμοκ ηαζ κα ζοβηνίκμοκ επζδδιίεξ ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημοξ (Rossi et al. 2010). Γεκζηχξ,
δζαπςνίγμκηαζ ζε ειπεζνζηά ηαζ ακαθοηζηά, ζφιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζδ πμο αημθμοεείηαζ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ ακάπηολήξ ημοξ. Έπμοκ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα, αθθά ηαζ ιεζμκεηηήιαηα απυ ηδκ άπμρδ
ημο πνυκμο, ηδξ δμοθεζάξ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ πμο απαζημφκ βζα ηδκ ακάπηολή ημοξ, αθθά ηαζ απυ
άπμρδ αηνίαεζαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ πμο πανέπμοκ (De Wolf and Isard 2007). Με ηδκ
αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ οπμθμβζζηζηήξ ζζπφμξ απυ ημοξ επζηναπέγζμοξ ηαζ θμνδημφξ
οπμθμβζζηέξ, ηα ιμκηέθα αοηά έπμοκ εκζςιαηςεεί ζε ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ (decision
support systems-DSSs), ηα μπμία απμηεθμφκ πνήζζια ενβαθεία ζημοξ πνήζηεξ ημοξ, ςξ πνμξ ηδκ θήρδ
ηαηηζηχκ ηαζ επζπεζνδζζαηχκ απμθάζεςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηαθθζενβεζχκ (De Wolf and Isard
2007) (εζη. 6). Πνυζεεηα, ιπμνεί κα απμηεθμφκ ιένμξ ζοζηδιάηςκ βεςνβζηχκ πνμεζδμπμζήζεςκ βζα
αζεέκεζεξ ηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ (Rossi and Caffi 2012).

Δικόνα 6: Ακαπανάζηαζδ ζοζηήιαημξ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ, ιε ηδ πνήζδ επζηναπέγζςκ ηαζ θμνδηχκ
οπμθμβζζηχκ ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηαθθζενβεζχκ. (blog.farmacon.gr)

πεηζηά ιε ημκ ιφηδηα P. viticola, ζηδκ Γαθθία ημ ιμκηέθμ EPI ακαπηφπεδηε ααζζγυιεκμ ζηδκ
οπυεεζδ υηζ δ πανμοζία ημο πενμκμζπυνμο ζημκ αιπεθχκα, είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ μζημθμβζηήξ
πνμζανιμβήξ ημο ιφηδηα ζηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ υηζ αοηή δ εηήζζα απυηθζζδ απυ
ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ, ιπμνεί κα ελδβεί ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ. Οζ
Tran Manh Sung et al. (1990) ακέπηολακ ημ ιμκηέθμ POM βζα κα οπμθμβίζμοκ ηδκ διενμιδκία ζηδκ
μπμία ηα ςμζπυνζα εα είκαζ χνζια ηαζ ηδκ ζοκεπαηυθμοεδ ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ζημοξ
αιπεθχκεξ. Σμ ιμκηέθμ DMCAST πνδζζιμπμίδζε ημ ιμκηέθμ POM βζα κα πνμαθέρεζ ηδκ
διενμιδκία ηςκ πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ, υηακ πενίπμο ημ 3% ηςκ ςμζπμνίςκ είκαζ έημζιμ κα
αθαζηήζεζ ηαζ οπάνπμοκ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ βζα ιυθοκζδ (Park et al. 1997). Δπίζδξ, έπμοκ
ακαπηοπεεί ιμκηέθα βζα κα ακαπαναζηήζμοκ ηδκ ελέθζλδ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο P.
viticola, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ ζηζβιή πμο παναηδνμφκηαζ μζ πνχηεξ ιμθφκζεζξ απυ ημκ πενμκυζπμνμ,
ζημκ αιπεθχκα, ή απυ ηδκ πνυαθερδ ηςκ πνχηςκ εηήζζςκ ιμθοζιάηςκ. Σέημζα ιμκηέθα
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ακαπηφπηδηακ ζηζξ Δθαεηία (Blaise and Gessler 1992), Γαθθία (Magnien et al. 1991), Αοζηναθία
(Magarey et al. 2002), Γενιακία (Hill 1990) ηαζ Ηηαθία (Orlandini et al. 1993). Σα παναπάκς ιμκηέθα
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα οπμθμβίγμοκ ηδκ εθανιμβή ηςκ θοημθανιάηςκ, δοζηοπχξ υιςξ,
απμηοβπάκμοκ κα πνμαθέρμοκ ηδκ πναβιαηζηή ακάπηολδ ηςκ επζδδιζχκ ηαζ δ πναηηζηή ημοξ
πνδζζιυηδηα είκαζ πενζμνζζιέκδ (Vercesi et al. 1999). Δπίζδξ, υθα ηα παναπάκς ιμκηέθα
ακαπηφπεδηακ οπυ ηδκ εεςνία υηζ ηα ςμζπυνζα πνμηαθμφκ ηζξ πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηαζ δεκ
ζοιαάθθμοκ πεναζηένς ζηδκ επζδδιζμθμβζηή ακάπηολδ, δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηζξ δεοηενμβεκείξ
ιμθφκζεζξ. Δπζπθέμκ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ηα ςμζπυνζα ακηζπνμζςπεφμοκ ιία πδβή ημο ιμθφζιαημξ
ημο P. viticola ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζεγυκ (Gobbin et al. 2006), εκχ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δ
ζοκεζζθμνά ημοξ ζε μθυηθδνδ ηδκ επζδδιία, είκαζ ορδθυηενδ απυ υηζ μζ δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ,
θυβς ηςκ ζπμνζαββείςκ. Ζ ηεθεοηαία εεςνία βζα ημκ ηφηθμ γςήξ ημο P. viticola, πνυζθαηα
εκζςιαηχεδηε ζε ιδπακζζηζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ δοκαιζηή πνμζμιμίςζδ ηςκ πνςηανπζηχκ
ιμθφκζεςκ ημο ιφηδηα (Rossi et al. 2008) ζοκδεδειέκμ ιε ιμκηέθμ ηφηθμο γςήξ (Rossi et al. 2009).
Σμ ιμκηέθμ ηςκ Rossi et al. (2008) αλζμθμβήεδηε ζε πάκς απυ 100 αιπεθχκεξ ζηδκ αυνζα, κυηζα ηαζ
ηδκ κδζζςηζηή Ηηαθία (απυ ημ 1995 ιέπνζ ημ 2007), υπςξ επίζδξ ηαζ ζε αιπέθζα ζε βθάζηνεξ πμο
εηηέεδηακ ζε ιυθοζια (απυ ημ 2006 ιέπνζ ημ 2008) (Caffi et al. 2009), αθθά ηαζ ζε ζοκεήηεξ
πενζαάθθμκημξ ζηα πνμάζηζα ημο «Quebec» ημο Ακαημθζημφ Κακαδά, ζοβηνίκμκηαξ ημκ πνυκμ
ειθάκζζδξ ηδξ ιυθοκζδξ πμο πνμαθεπυηακ απυ ημ ιμκηέθμ ιε ηζξ μπηζηέξ επζζημπήζεζξ ζημκ
αιπεθχκα (Caffi et al. 2011a). Σμ ιμκηέθμ πανμοζίαζε ορδθή αηνίαεζα (Caffi et al. 2009) ηαζ έηημηε
πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα πνμβναιιαηίγεζ ηζξ επειαάζεζξ ιε ιοηδημηηυκα εκακηίμκ ημο πενμκμζπυνμο,
επζηνέπμκηαξ ιία ζπεηζηή ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 50 ιε 66% ζηζξ εθανιμβέξ θοημθανιάηςκ, ηάηζ πμο
ακηζζημζπεί ζε ιία ιέζδ απμηαιίεοζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 174 ιε 224 €/ha, ακηίζημζπα (Caffi et al. 2010).
Οζ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ ζηδκ «ιμκηεθμπμίδζδ» ηδξ ακάπηολδξ ημο E. necator
πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ Καθζθυνκζα (Sall 1980). Άθθα ιμκηέθα πμο ακαπηφπεδηακ ηζξ επυιεκεξ δφμ
δεηαεηίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζμιμίςζδ ηδξ πθδεοζιζαηήξ αφλδζδξ ημο E. necator ζηδκ πμζηζθία
«Carignan» (Chellemi and Marois 1992), ιε ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πνχηδξ επέιααζδξ ηςκ
θοημθανιάηςκ ζηδκ Γενιακία (Kast 1997), ιε ηδκ πνμζμιμίςζδ ηςκ εθαπίζηςκ ζοκεδηχκ πμο
απαζημφκηαζ βζα ηδκ έλμδμ ηςκ αζημζπμνίςκ απυ ηα ηθεζζημεήηζα (Gadoury and Pearson 1990) ή
οπμθμβίγμκηαξ ηα ζηάδζα ηςκ αζημζπμνίςκ ηαζ ηςκ ημκζδίςκ ζοβπνυκςξ (Thomas et al. 1994). Πζμ
πνυζθαηα, μζ Carisse et al. (2009a) ακέπηολακ ιία ιέεμδμ αλζμθυβδζδξ ηζκδφκμο ααζζζιέκμ ζηδκ
ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πανμοζίαξ ημο ςζδίμο ζηα θφθθα ηςκ δζαθυνςκ πμζηζθζχκ ηαζ ζηδκ αενμζζηζηή
ζοβηέκηνςζδ αενμιεηαθενυιεκςκ ημκζδίςκ ζηδκ μζκμπαναβςβζηή πενζμπή ημο «Quebec». Σέθμξ, ιία
μθζζηζηή πνμζέββζζδ πμζμηζηήξ ιμκηεθμπμίδζδξ ημο ηφηθμο γςήξ ημο E. necator, πανμοζζάζηδηε
απυ ημοξ Legler et al. (2010). Σμ ηεθεοηαίμ ιμκηέθμ δζεοημθφκεζ ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ηδξ
πνμζηαζίαξ ηςκ αιπεθζχκ, εκάκηζα ζημ ςίδζμ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υθεξ ηζξ επζθμβέξ θοημπνμζηαζίαξ,
απυ ηδκ ιείςζδ ημο δζαπεζιάγμκημξ ιμθφζιαημξ ιε πναηηζηέξ οβζεζκήξ, ιέπνζ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ
θφθθςκ ηαζ ηςκ ηζαιπζχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επζδδιίαξ (Caffi et al. 2013a).
Μυκμ θίβεξ ένεοκεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί βζα ηδκ ιμκηεθμπμίδζδ ημο B. cinerea, ημο θμνέα
ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ ζηα αιπέθζα. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ιυκμ ηνία ειπεζνζηά ιμκηέθα
ακαπηφπεδηακ, δφμ εη ηςκ μπμίςκ εηθνάγμοκ ηδκ ζμαανυηδηα ηδξ ιυθοκζδξ ζηα άκεδ ή/ηαζ ηζξ
νάβεξ, ιε αάζδ ηδ δζάνηεζα ηδξ οβναζίαξ ηαζ ηδ εενιμηναζία ζηδκ Αοζηναθία ηαζ Καθζθυνκζα
(Broome et al. 1995). Σμ ηνίημ ιμκηέθμ ακαπηφπεδηε πζμ πνυζθαηα ζηδκ Ηζπακία, πανημβναθχκηαξ
μοζζαζηζηά ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ζπμνίςκ ημο B. cinerea, ααζζγυιεκμ ζημ αθαζηζηυ ζηάδζμ
ακάπηολδξ ημο αιπεθχκα (Rodriguez-Rajo et al. 2010). Σεθεοηαία, ακαπηφπεδηε, ζηδκ Αοζηναθία,
έκα DSS βζα ηδκ δζαπείνζζδ ημο αμηνφηδ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζνζηά δεδμιέκα, ηα αθαζηζηά ζηάδζα
ακάπηολδξ ηδξ αιπέθμο, υπςξ ηαζ δεδμιέκα δζαπείνζζδξ αζεεκεζχκ ιεηαλφ ηδξ άκεζζδξ ηαζ ηδξ ανπήξ
ηδξ ςνίιακζδξ, ιε ζημπυ ηδκ απεζηυκζζδ ημο επζπέδμο ηζκδφκμο, ιέζα ζηδκ ηαθθζενβδηζηή ζεγυκ, βζα
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ημκ αμηνφηδ. Σμ ηεθεοηαίμ πνμαθέπεζ ηδκ πανμοζία ημο ιφηδηα ζπεηζηά ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ
ζαηπάνςκ ζηδ νάβα (μBrix) ιεηαλφ πενηαζιμφ ηαζ ζοβημιζδήξ. Σέθμξ, έκα ηαζκμφνζμ ιμκηέθμ βζα ημκ
B. cinerea ημο αιπεθζμφ, πανμοζζάζηδηε ειθακχξ αεθηζςιέκμ έκακηζ ηςκ πνμδβμφιεκςκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα (Gonzalez et al. 2015). Σμ ιμκηέθμ οπμθμβίγεζ, ιε ορδθή
απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηδκ ζμαανυηδηα ηδξ ιυθοκζδξ ηαζ ηαηδβμνζμπμζεί ηδκ επζδδιία ςξ ήπζα,
εκδζάιεζδ ή ζμαανή.
Μία απυ ηζξ πζμ δζαηεηνζιέκεξ IPM ηεπκζηέξ πμο ακαπηφπεδηε ημκ πεναζιέκμ αζχκα (Oliva et
al. 1999) είκαζ δ παναημθμφεδζδ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ μπηζηή εηηίιδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ αζεέκεζαξ.
Ζ ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ είκαζ ημ πμζμζηυ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ θφθθςκ ή ηςκ αμηνφςκ πμο
πανμοζζάγμοκ ζοιπηχιαηα αζεέκεζαξ. Μία ηθίιαηα αζεέκεζαξ είκαζ ζοκήεςξ ιία βναθζηή
απεζηυκζζδ ηςκ επζθεβιέκςκ επζπέδςκ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ υνβακμ.
Γζ‟ αοηυ, έκα ιμκηέθμ πμζμηζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηδξ πανμοζίαξ ηαζ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηδξ
αζεέκεζαξ, ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ αζζεδηά ηδκ εηηίιδζδ ηδξ αζεέκεζαξ υηακ δεκ είκαζ δοκαηή δ
αηνζαή παναημθμφεδζδ ηδξ αζεέκεζαξ (Seem 1984). Δπίζδξ, μζ μπηζηέξ παναημθμοεήζεζξ είκαζ
πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ αζεεκεζχκ ζε αιπεθχκα, ιε ζηυπμ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ
ζςζηχκ επειαάζεςκ ιε ιοηδημηηυκα εκάκηζα ζηα P. viticola, E. necator ηαζ B. cinerea. Δπζπνυζεεηα,
εζδζηά θμβζζηζηά πνμβνάιιαηα ακάθοζδξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηζξ θςημβναθίεξ ηςκ
πνμζαεαθδιέκςκ μνβάκςκ ηαζ κα απμηεθέζμοκ έκα αηυια ενβαθείμ οπμθμβζζιμφ ηδξ ζμαανυηδηαξ
ηδξ αζεέκεζαξ (Caffi et al. 2012b). Πζμ πνυζθαηα, δ εηηίιδζδ ηδξ αζεέκεζαξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε
δείβιαηα ζπμνίςκ (Lapchin and Shtienberg 2002). Ζ δεζβιαημθδρία ζπμνίςκ ακαπηφπεδηε ζδζαίηενα
ιε ηδ πνήζδ ηςκ ιμνζαηχκ ενβαθείςκ βζα κα επζηαποκεεί δ δζαδζηαζία ιέηνδζδξ, βζα κα
πναβιαημπμζδεεί, έηζζ, ιία πμζμηζημπμίδζδ πναβιαηζημφ πνυκμο ηςκ αενμιεηαθενυιεκςκ ημκζδίςκ
ημο B. cinerea (Carisse et al. 2009a).

1.2.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ – DSSs
Σα ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ απμηεθμφκ ελεζδζηεοιέκδ ηαηδβμνία οπμθμβζζηζηχκ
πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ οπμζηήνζλδξ εκενβεζχκ. Σα DSSs ζοθθέβμοκ, μνβακχκμοκ ηαζ
εκζςιαηχκμοκ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ιζα ηαθθζένβεζαξ (εζη. 7).
Αηυια, ακαθφμοκ ηαζ ενιδκεφμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ, ηέθμξ, πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ακάθοζδ βζα κα
ζοζηήζμοκ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή επζθμβή ή ζοκδοαζιυ επζθμβχκ. Σα DSSs ιπμνμφκ δοκδηζηά κα
ζοιπενζθάαμοκ υθεξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πναηηζηή εθανιμβή ηςκ IPM ηεπκζηχκ (Rossi and Caffi
2012). Παναδείβιαηα ηέημζςκ ιμκηέθςκ είκαζ ηα: VitiMeteo (Bleyer et al. 2011), Agrometeo.ch (Viret
et al. 2011), Mildium® (Naud et al. 2010) ή EPICure (Raynal et al. 2010). Άθθα DSS, υπςξ ημ
Coptimizer (Kuflik et al. 2010), είκαζ ελεζδζηεοιέκα ζημ κα δζαηδνμφκ ιία πμζυηδηα θοημθανιάηςκ
ηάης απυ ημ ζοκδεζζιέκμ υνζμ, νοειίγμκηαξ ηδ δυζδ ημο παθημφ ιε αάζδ ημ αθαζηζηυ ζηάδζμ
ακάπηολδξ ημο αιπεθζμφ, ημ φρμξ ηδξ ανμπήξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο αθαζημφ. Άθθδ μιάδα DSS
ακαπηφπεδηε ιε ζημπυ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ δυζδξ ημο ιοηδημηηυκμο ζηα παναηηδνζζηζηά ημο
αιπεθχκα, υπςξ ηα: Dosavina (Gil et al. 2011), LAI (Siegfried et al. 2007) ηαζ Optidose® (Davy et al.
2010). ε πεναζιέκεξ δεηαεηίεξ, ακελάνηδηα απυ ηζξ ιεβάθεξ πνμδζαβναθέξ ημοξ, ηα πενζζζυηενα
DSS ειθάκζγακ μνζζιέκα ιεζμκεηηήιαηα πμο πενζυνζγακ ηδκ άιεζδ οζμεέηδζή ημοξ ζηδκ
αιπεθμηαθθζένβεζα, υπςξ: i) δ ελεζδίηεοζή ημοξ ζε έκακ ή θίβμοξ πανάβμκηεξ, ii) ζημ βεβμκυξ υηζ
ηάπμζεξ θμνέξ ήηακ ζδζαίηενα απθμπμζδιέκα ή άθθεξ έθοκακ πνμαθήιαηα ηα μπμία δεκ απαζπμθμφζακ
μοζζαζηζηά ημοξ παναβςβμφξ, iii) μζ παιδθήξ πμζυηδηαξ πθδνμθμνίεξ πμο πανήβαβακ θυβς ηδξ ηαηήξ
ζοκενβαζίαξ αοηχκ πμο ακαπηφζζμοκ ηα DSS ηαζ εηείκςκ πμο ηα πνδζζιμπμζμφζακ, iv) έθθεζρδ
θζθζηήξ πνμξ ημ πνήζηδ δζεπαθήξ, v) μ πνυκμξ πμο απαζημφκηακ βζα κα θεζημονβήζεζ έκα DSS, vi) δ
πζεακή έθθεζρδ ζοπκχκ ακακεχζεςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ, υπςξ ηαζ δ ιενζηή ζοκηήνδζδ (Magarey et
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al. 2002). Σμ 1970, μ Little, δήθςζε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ιε ηα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα
δζαπείνζζδξ ήηακ υηζ μζ παναβςβμί, πναηηζηά, δεκ ηα πνδζζιμπμζμφκ πμηέ. Δπζπνυζεεηα, ζηζξ
δεηαεηίεξ ημο ‟80 ηαζ ημο ‟90, ηα DSSs έηοπακ ακαβκχνζζδξ, υιςξ πανά ημκ ιεβάθμ ανζειυ ημοξ, ηδκ
πμζηζθία ημοξ, ηαζ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ, μζ πενζζζυηενμζ παναβςβμί δεκ ηα θάιαακακ
οπυρδ ημοξ ςξ ιένμξ ηςκ IPM πνμβναιιάηςκ ημοξ (Knight 1997).
Χζηυζμ, θηάκμκηαξ ζημ πανυκ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ DSS vite.net®, μ πνμιδεεοηήξ αθθδθεπζδνά
άιεζα ιε ημοξ πνήζηεξ βζα κα: i) ζπεδζάζμοκ ημ ηαθφηενμ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ βζα ηάεε
λεπςνζζηή πενίπηςζδ ηαζ ιεηά κα εέζμοκ ζε εθανιμβή ημ δίηηομ αζζεδηήνςκ βζα ηδκ
παναημθμφεδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ημο αιπεθχκα (ηαζνυξ, έδαθμξ, θοηά), ii) πνμιδεεοηεί μ πνήζηδξ
ηζξ απαναίηδηεξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ημο αιπεθχκα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
ζεγυκ ηαζ iii) εηπαζδεοηεί μ πνήζηδξ ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ζοζηεοχκ ηαζ ηςκ DSS, υηακ ηα ηεθεοηαία
είκαζ ζοκδεδειέκα ζημ δζαδίηηομ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο, ημ DSS ακαθφεζ ηα
δεδμιέκα πμο θαιαάκεζ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ιέζς GPRS ηαζ δίκεζ ζοιαμοθέξ, υπμηε είκαζ ακαβηαίμ.
Έηζζ μ πνήζηδξ δζεοημθφκεηαζ ςξ πνμξ ηδκ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ βζα ηδκ δζαπείνζζδ δζαθυνςκ
ηαηαζηάζεςκ, υπςξ πμθθαπθέξ επζδνμιέξ εκηυιςκ, ηίκδοκμζ αζεεκεζχκ, μζ πζμ αηνζαείξ δοκαηέξ
δυζεζξ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ βζα ηζξ επειαάζεζξ, δζαηήνδζδ ηδξ αζθαθμφξ απυζηαζδξ απυ
ηδκ ηεθεοηαία εθανιμβή ιέπνζ ηδκ ζοβημιζδή ηαζ ηζξ ααζμηζηέξ ζοκεήηεξ ηαηαπυκδζδξ. Δθυζμκ ημ
ζοβηεηνζιέκμ DSS είκαζ ζοκδεδειέκμ ζημ δζαδίηηομ, επζδέπεηαζ ζοκεπχκ ακακεχζεςκ αθθά ηαζ
πνμζανιμβχκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ. Σμ vite.net® εθέβπεδηε ζε 21 μνβακζημφξ αβνμφξ ηαζ
επέθενε ιείςζδ ηςκ θοημθανιάηςκ ηδξ ηάλδξ ημο 24% ηαηά ιέζμ υνμ, ιε ιέζδ απμηαιίεοζδ 195
€/ha/έημξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ζοκδεζζιέκδ εθανιμβή (Rossi et al. 2014).

Δικόνα 7: Σα DSS ζοθθέβμοκ, μνβακχκμοκ ηαζ εκζςιαηχκμοκ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
παναβςβή ιζα ηαθθζένβεζαξ. (blog.farmacon.gr)

1.2.3 PRECISION AGRICULTURE: ΔΤΦΤΖ ΓΔΧΡΓΗΑ Ή ΓΔΧΡΓΗΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ
Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ένεοκα βφνς απυ ηδκ «Γεςνβία Αηνζαείαξ» (ΓΑ) ελεθίζζεηαζ ιε πμθφ
βμνβμφξ νοειμφξ. Απχηενμξ ζημπυξ ηδξ ΓA είκαζ δ θμβζηή πνήζδ ηςκ βεςνβζηχκ εζζνμχκ. Γζα
πανάδεζβια, ζε ιία «ηεπκμπμζδιέκδ» ηαζ ιμκηένκα βεςνβζηή πνάλδ, ηα θζπάζιαηα εθανιυγμκηαζ
μιμζυιμνθα δζακέιμκηαξ ηαοηυζδιεξ ιμκάδεξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ ημπμεεζία ιέζα ζημκ αιπεθχκα.
Οζ απμδυζεζξ, υιςξ, δεκ είκαζ μιμζυιμνθεξ, είηε ιέζα ζημκ ίδζμ αβνυ είηε ηάεε ζεγυκ, πανά ηδκ
μιαθή δζακμιή ηςκ εζζνμχκ ηαζ έηζζ ιία πςνζηή ή πνμκζηή δζαηφιακζδ πνέπεζ κα ακαιέκεηαζ. Γζ‟
αοηυ ηάπμζμζ παναβςβμί εθανιυγμοκ δζαθμνεηζηέξ ιμκάδεξ ζε δζαθμνεηζηά ιένδ, ακάθμβα ιε ηδκ
ακαιεκυιεκδ παναβςβή βζα κα ηαηαζηήζμοκ έηζζ ηδκ θίπακζδ πζμ απμηεθεζιαηζηή ηαζ κα ιεζχζμοκ
ηζξ απχθεζεξ θζπάζιαημξ. Αοηυ, απμηεθεί πανάδεζβια ηδξ ΓΑ. Οζ ζφβπνμκμζ δζακμιείξ, ιε ζοζηήιαηα
εφνεζδξ ημπμεεζίαξ ηαζ δθεηηνμκζηυ έθεβπμ ζηδκ ηζιή ηαζ ηδκ ηαπφηδηα, ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ
ζηδκ εθανιμβή αοημφ ημο είδμοξ ηςκ εκενβεζχκ. Χζηυζμ, απυ ιυκα ημοξ ηα ιδπακήιαηα δεκ εα
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θφζμοκ ημ πνυαθδια. Θα είκαζ απαναίηδηδ δ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ ηυζμ απυ ημ έδαθμξ υζμ ηαζ απυ
ημ πςνάθζ, πνήζζια, δδθαδή, ζημζπεία, πμο εα απμηεθέζμοκ αηνζαή μδδβυ βζα ημ ηαθφηενμ πθάκμ
θίπακζδξ. Αοηέξ μζ ηαθθζενβδηζηέξ πναηηζηέξ ιπμνμφκ κα επεηηαεμφκ ζηζξ ενβαζίεξ βζα ηδκ ζπμνά,
ηδκ εθανιμβή θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ ή ηδκ άνδεοζδ, αθθά ηαζ βζα άθθεξ. οκμπηζηά, δ ΓΑ,
λεηζκάεζ κα εθανιυγεηαζ υηακ δ ηαθθζένβεζα δμηζιάγεηαζ απυ πςνζηή ή πνμκζηή δζαθμνμπμίδζδ ζε
μπμζμδήπμηε πανάβμκηα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ηςκ παναβςβχκ
απμζημπμφκ ζηδκ δζυνεςζή ημοξ ή ζηδκ πνμζανιμβή ζε αοηέξ.

Δικόνα 8: Ο ηφηθμξ ηδξ Γεςνβίαξ Αηνζαείαξ. (www.newaginternational.com/THE PRECISION AG CORNER)

ηδκ εζηυκα 8 θαίκεηαζ μ ηφηθμξ ηδξ Γεςνβίαξ Αηνζαείαξ. Ζ ΓΑ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί ζε 4
ζηάδζα. Σμ 1μ (πνάζζκμ ημιιάηζ) πενζθαιαάκεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ υζςκ πενζζζυηενςκ πθδνμθμνζχκ
βίκεηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα, ημ έδαθμξ, ηδ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ ηαζ υθμ ημ πενζαάθθμκ
βεκζηυηενα. Ζ έλμδμξ απυ αοηυ ημ ζηάδζμ είκαζ ηα δεδμιέκα πμο πνέπεζ κα οπμαθδεμφκ ζε
επελενβαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ ελαβςβήξ πθδνμθμνζχκ (πμνημηαθί ημιιάηζ). Μυθζξ
ιεηαηναπμφκ ηα δεδμιέκα ζε πθδνμθμνίεξ, είκαζ ηαζνυξ κα θδθεμφκ μζ απμθάζεζξ δζαπείνζζδξ (ιπθε).
Σμ «πνμσυκ» αοημφ ημο ζηαδίμο είκαζ μζ εκημθέξ πμο πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζημ ηεθεοηαίμ
ζηάδζμ (ηίηνζκδ πενζμπή). Σα αέθδ βφνς απυ ημκ ηφηθμ, είκαζ πζεακέξ εζζνμέξ πμο απαζημφκηαζ ζε
ηάεε ζηάδζμ. ηακ, μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ εκημθέξ πανμοζζάγμκηαζ ζακ πάνηεξ ηαζ μ ηφηθμξ
πνεζάγεηαζ ηάπμζεξ ιένεξ βζα κα μθμηθδνςεεί, ηυηε απεοεοκυιαζηε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΓΑ
ααζζγυιεκδξ ζε πάνηδ, εκχ υηακ μζ πθδνμθμνίεξ δεκ θαίκμκηαζ ζε πάνηδ ηαζ μ ηφηθμξ μθμηθδνχκεηαζ
ζε πζθζμζηά ημο δεοηενμθέπημο, ηυηε ιζθάιε βζα ΓΑ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ααζζγυιεκδ ζε αζζεδηήνεξ
(www.newaginternational.com, «THE PRECISION AG CORNER»).
Δίκαζ βκςζηυ υηζ ημ έδαθμξ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζείηαζ ιέζα ζημκ ίδζμ αβνυ ηαζ βζα κα
ελαηνζαςεμφκ υθμζ μζ πανάβμκηεξ βφνς απυ αοηυ ημ θαζκυιεκμ, δ δεζβιαημθδρία ηαζ δ
πανημβνάθδζδ εδάθμοξ, απμηεθμφκ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ. Μία εκαθθαηηζηή ηδξ παναδμζζαηήξ
δεζβιαημθδρίαξ είκαζ δ «on-the-go» πνήζδ ηςκ εδαθζηχκ αζζεδηήνςκ. Ζ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα
(ΖΑ) είκαζ δ πζμ ημζκή ιέηνδζδ ηδξ εδαθζηήξ ακαθμβίαξ. Αοηυ δζυηζ, δ ΖΑ ζοζπεηίγεηαζ ανιμκζηά ιε
ζημζπεία ημο εδάθμοξ, υπςξ οθή (άνβζθμξ), πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία ή αθαηυηδηα. Δπεζδή ηα
ηεθεοηαία επδνεάγμοκ ηδκ ακαιεκυιεκδ παναβςβή, μζ πθδνμθμνίεξ πμο θαιαάκμκηαζ απυ ημοξ
αζζεδηήνεξ ημο εδάθμοξ, ιπμνμφκ κα εηηεεμφκ ζε πάνηεξ δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ βζα ηδκ
ζηζαβνάθδζδ πενζμπχκ πμο απαζημφκ δζαθμνεηζηέξ δζαπεζνίζεζξ. Δπίζδξ, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, βίκεηαζ
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δοκαηή δ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο ηζ πναβιαηζηά ζοιααίκεζ ζημκ αβνυ ηαζ δ αζηζμθυβδζδ ηδξ
πςνζηήξ ιεηααθδηυηδηαξ.

Δικόνα 9: Κμνοθή (ανζζηενά πνμξ ηα δελζά): Υάνηδξ απυδμζδξ ζζηδνχκ πμο πνμένπεηαζ απυ ιζα
ζοζηεοή παναημθμφεδζδξ απυδμζδξ, Υάνηδξ απεζηυκζζδξ δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ εδάθμοξ απυ
δεδμιέκα πμο απμηηήεδηακ ιε αζζεδηήνα δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ, Κακμκζημπμζδιέκμξ δείηηδξ
δζαθμνάξ αθάζηδζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ πμθοθαζιαηζηή εζηυκα Sentinel-2A. Κάης ανζζηενά εζηυκα:
Φδθζαηυ ιμκηέθμ ορμιεηνζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ. Κάης δελζά εζηυκεξ 2,3 potential management classes:
Οζ δζάθμνεξ πενζμπέξ εκηυξ εκυξ πεδίμο, πμο είκαζ πζεακυ κα θάαμοκ δζαθμνεηζηέξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ
ή πμζμζηά δυζδξ (www.newaginternational.com/THE PRECISION AG CORNER).

ηδκ εζηυκα 9 θαίκμκηαζ μζ δοκδηζηέξ ηάλεζξ δζαπείνζζδξ ιέζα ζημκ αβνυ ιε αάζδ ηδκ ακάθοζδ
ηςκ απμηηδεέκηςκ δεδμιέκςκ απυ ημοξ ημκηζκμφξ ηαζ απμιαηνοζιέκμοξ αζζεδηήνεξ. Οζ πάκς
εζηυκεξ (ανζζηενά πνμξ δελζά): Υάνηδξ απυδμζδξ ζζηδνχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ αζζεδηήνα αβνμφ
(Ceres 8000i, RDS Precision Farming System), εδαθζηή δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα απυ αζζεδηήνα
δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ (Veris 3100, Veris Technologies), ηακμκζημπμζδιέκμξ δείηηδξ αθάζηδζδξ
(Normalized Difference Vegetation Index) απυ πμθοθαζιαηζηή «Sentinel-2A» εζηυκα. Ζ ηάης
εζηυκα: Φδθζαηυ ιμκηέθμ ορμιεηνζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ. ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ εζηυκεξ, ηάης δελζά,
θαίκμκηαζ μζ δζάθμνεξ πενζμπέξ εκηυξ εκυξ πεδίμο, πμο είκαζ πζεακυ κα θάαμοκ δζαθμνεηζηέξ
πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ή πμζμζηά δυζεςκ, επεζδή έπμοκ δζαθμνεηζηυ δοκαιζηυ απυδμζδξ ή
πενζααθθμκηζηέξ απαζηήζεζξ. Γφμ, ηνεζξ ή ηέζζενζξ ηθάζεζξ μνίγμκηαζ βεκζηά, ακ ηαζ δ ίδζα ηθάζδ
ιπμνεί κα ηαηαηενιαηζζηεί ζε ανηεηέξ γχκεξ δζαπείνζζδξ ζε υθμ ημ πεδίμ
(www.newaginternational.com, «THE PRECISION AG CORNER»).
Έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ βζα κα λεηζκήζεζ κα οθμπμζείηαζ δ ΓΑ, είκαζ ιέζς ηςκ πανηχκ
παναβςβήξ. Ζ πανημβνάθδζδ ηδξ παναβςβήξ είκαζ πθέμκ δοκαηή ζε πμθθέξ ηαθθζένβεζεξ, υπςξ ηα
δδιδηνζαηά, θεζιχκζα είδδ, αιπέθζα ηαζ ηάπμζα άθθα πμχδδ είδδ. Οζ παναβςβμί ιπμνμφκ κα πάνμοκ
δεδμιέκα ηδξ παναβςβήξ ηαηά ηδκ ζοβημιζδή ηαζ κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδκ πανημβνάθδζδ, ιε
ζημπυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ πςνζηήξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ αβνχκ. Τπάνπεζ πθδεχνα θμβζζιζηχκ βζα ηδκ
παναβςβή ηαζ ηδκ απεζηυκζζδ ηςκ πανηχκ, υπςξ ηα πνμβνάιιαηα ηςκ βεςβναθζηχκ ζοζηδιάηςκ
πθδνμθμνζχκ (Geographic Information Systems-GIS ή GIS-based programs). ηακ απμηηδεμφκ
ηέημζμζ πάνηεξ, μζ παναβςβμί ηαζ μζ βεςπυκμζ πνέπεζ κα ιεηαηνέρμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζε απμθάζεζξ
δζαπείνζζδξ βζα κα εθέβλμοκ ηζξ πςνμπνμκζηέξ ιεηααμθέξ ημο αβνμφ. Σέθμξ, μζ πάνηεξ παναβςβήξ,
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πανμοζζάγμοκ ηδκ επίδναζδ ηςκ ανζειχκ ηςκ παναιέηνςκ ζηδκ παναβςβή, ιαγί, θοζζηά, ηαζ ηζξ
ακηίζημζπεξ απμθάζεζξ δζαπείνζζδξ αοηχκ («THE PRECISION AG CORNER»).
ηδ ΓΑ οπάνπμοκ δφμ πανάβμκηεξ-ηθεζδζά πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ πνζκ απυ ηδκ
απυθαζδ: ημ ιέβεεμξ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηαζ ημ πςνζηυ ιμηίαμ. ηακ δ πςνζηή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ
παναβςβήξ έπεζ ελαηνζαςεεί ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ιέζα ζημκ αβνυ έπμοκ λεηαεανζζηεί, μ
παναβςβυξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ηδκ δφζημθδ απυθαζδ πενί ηδξ ζςζηήξ δυζδξ πμο πνέπεζ κα
εθανιυζεζ ζε ηάεε γχκδ. Ζ θίπακζδ ιπμνεί κα αεθηζςεεί, ααζζγυιεκδ ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ
ζημπμεεηδιέκςκ δεζβιάηςκ εδάθμοξ. Ακ δ ιεηααθδηυηδηα ηδξ παναβςβήξ ελδβείηαζ απυ ηδκ έθθεζρδ
ζοβηεηνζιέκςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ, μζ δζαθμνεηζηέξ ιμκάδεξ θίπακζδξ πνέπεζ κα ζημπεφμοκ ζηδκ
δζυνεςζδ αοηήξ ηδξ ακζζμννμπίαξ, βζα ηδκ απυηηδζδ ζηαεενήξ παναβςβήξ ζε υθα ηα ιήηδ ηαζ ηα
πθάηδ ημο αβνμφ («THE PRECISION AG CORNER»).
Δίκαζ, πθέμκ, ζεζνά ηςκ εηαζνζχκ παναβςβήξ/πνμιδεεζχκ κα ηαθφρμοκ ημ ηεπκμθμβζηυ ηεκυ ιε
ιέζα παναβςβήξ πμο εα επζηνέπμοκ ζημκ παναβςβυ κα δζαπεζνίγεηαζ ηαηαζηάζεζξ ιεηααθδηυηδηαξ
ηδξ ζμδεζάξ ημο. Αοηυ είκαζ ιία απυ ηζξ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ οζμεέηδζδξ ηδξ ΓΑ. Σέθμξ, δ
απμεήηεοζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ζοθθέβμκηαζ απυ ημοξ αζζεδηήνεξ, ηζξ πμθοθαζιαηζηέξ ηάιενεξ,
ηαζ άθθςκ ενβαθείςκ εοθομφξ βεςνβίαξ, δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ παναβςβυ κα εθέβλεζ ηδκ
πμζυηδηα ηαζ ηδκ ζπκδθαζζιυηδηα ημο αβνμφ. Έηζζ, εα ιπμνεί κα ηναηάεζ έκα «ανπείμ» βζα ηζξ
επυιεκεξ ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ («THE PRECISION AG CORNER»).
Ο Dr. Nicolas Tremblay, πνυεδνμξ ηδξ «International Society of Precision Agriculture (ISPA)»,
ζε ενχηδζδ βζα ημ πμίμζ είκαζ μζ θυβμζ πμο δ ΓΑ δεκ εθανιυγεηαζ εονέςξ ζηδκ βεςνβζηή πνάλδ, ακ
ηαζ δ ζδέα ηδξ ακαπηφπεδηε ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 1990, εηείκμξ απάκηδζε υηζ ηάπμζεξ ηεπκμθμβίεξ
έπμοκ οζμεεηδεεί εηηεηαιέκα απυ ημοξ παναβςβμφξ, εκχ άθθεξ δεκ έπμοκ εηπθδνχζεζ ηζξ πνμζδμηίεξ
πμο ηζξ ζοκυδεοακ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ακήημοκ ηα παναδείβιαηα ηδξ αοηυιαηδξ ηαεμδήβδζδξ
(auto-steering) ηαζ ηδξ παναημθμφεδζδξ ηδξ παναβςβήξ. οκεπίγεζ θέβμκηαξ υηζ, μζ ηεπκμθμβίεξ ηδξ
ΓΑ πμο έπμοκ εθανιμζηεί επζηοπχξ, θφκμοκ πνμαθήιαηα πμο απαζημφκ ιζηνυ ηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ,
ςζηυζμ υζμ ηαζ ακ ελεθίζζεηαζ δ ηεπκμθμβία, υηακ ακηζιεηςπίγεζ ημοξ δφζημθμοξ ηαζ
πμθοπαναβμκηζημφξ ζοκδοαζιμφξ ημο εδάθμοξ, ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, πάκηα μζ
πενζπηχζεζξ επζεοιδηχκ απμηεθεζιάηςκ εα είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Οζ ηεθεοηαίεξ εα ένεμοκ υηακ
ηαηαθάαμοιε ηζ άθθμοξ πανάβμκηεξ δφζημθα πνμζαάζζιμοξ αθθά ζδζαίηενα ζδιακηζημφξ. Έπεζηα, ζε
ενχηδζδ ζπεηζηά ιε ηζ έπεζ κα απακηήζεζ ζημοξ ιζηνμιεζαίμοξ παναβςβμφξ πμο πζζηεφμοκ υηζ δ ΓΑ
δεκ είκαζ βζ αοημφξ, ηυκζζε υηζ, δ ΓΑ δεκ πνμηφπηεζ ιυκμ απυ ηδκ απυηηδζδ ημο πζμ αηνζαμφ
αζζεδηήνα ή ηδξ ηεθεοηαίαξ θέλδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Ακαθένεζ υηζ, δ ηεπκδηή κμδιμζφκδ ή άθθα
ηαηάθθδθα ιμκηέθα, εα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πνμηείκμοκ ηζξ ελοπκυηενεξ απμθάζεζξ ζημοξ
παναβςβμφξ, ααζζγυιεκα ζημκ δζηυ ημοξ αβνυ ή ζηζξ δζηέξ ημοξ επμπζηέξ ακάβηεξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ,
έηζζ, μζ εηαζνείεξ εα πεηφπμοκ ιεβάθδ παναβςβζηυηδηα ακ απεοεοκεμφκ ζε ιζηνέξ ηαζ ιεζαίεξ
βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ. Αηυια ακαθένεζ υηζ, μζ ηοαενκήζεζξ πνέπεζ κα δχζμοκ ιεβάθδ πνμζμπή
ζηδκ ΓΑ ζε ιζηνμπαναβςβμφξ, βζα κα ακαπηοπεεί βνήβμνα δ παναβςβζηυηδηα ηαζ δ ηενδμθμνία ηςκ
βεςνβζηχκ ημοξ ημιέςκ ηαζ οπενημκίγεζ υηζ δ ΓΑ έπεζ πμθφ ιέθθμκ, ηαεχξ απμηεθεί ημ ιέθμξ ηδξ
βεςνβζηήξ παναβςβήξ. οκεπίγεζ δδθχκμκηαξ υηζ, δ ρδθζαηή επακάζηαζδ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ
βκςνίγεζ ηενάζηζα άκεδζδ ηαζ δεκ αθέπεζ ημκ θυβμ δ βεςνβζηέξ πναηηζηέξ κα οζηενήζμοκ, εκχ ημο
ανέζεζ δ ζδέα υηζ δ ΓΑ έπεζ ζηυπμ ηδκ ζςζηή δζαπείνζζδ ημο ηνζπηφπμο ηδξ αθθδθεπίδναζδξ
«βεκεηζηή-πενζαάθθμκ-δζαπείνζζδ» («THE PRECISION AG CORNER»).
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1.2.4 ύζηημα Λήτηρ Αποθάζευν - Decision-support-system (DSS)
Σμ φζηδια Λήρδξ Απμθάζεςκ (ηδθειεηνζηυξ ζηαειυξ DSS, εζη. 10), απμηεθεί έκα
δζαδναζηζηυ οπμθμβζζηζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ δζεοημθφκεζ αοημφξ πμο θαιαάκμοκ ηζξ απμθάζεζξ, κα
δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα ιμκηέθα, βζα κα θφζμοκ πνμαθήιαηα, πςνίξ ζςζηή δμιή, ηάης
απυ δοζπενείξ ηαζ αυνζζηεξ ζοκεήηεξ. Σα DSSs ιζιμφκηαζ ηδκ θμβζηή ηα ηδκ ελεζδίηεοζδ ζημ κα
θφκμοκ πνμαθήιαηα, υπςξ έκαξ ακενχπζκμξ κμοξ, ηαζ είκαζ (άηνςξ) επζηοπδιέκα ζημ κα
ακηζιεηςπίγμοκ ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα ζε ηαεμνζζιέκεξ πενζμπέξ, υπμο μζ εζδζημί ιπμνμφκ κα
εθανιυζμοκ ηδκ βκχζδ πμο πνεζάγεηαζ (McCown 2002). Αηυια, απμηεθμφκ εθανιμζιέκα ενβαθεία
δζαπείνζζδξ ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ενιδκεφζμοκ πενίπθμηεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα
αμδεήζμοκ ημ πνήζηδ κα πάνεζ ζςζηέξ απμθάζεζξ. Έηζζ, δ πνήζδ ημοξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζημ κα
απμηνέπμκηαζ μζ θήρεζξ απμθάζεςκ πμο δεκ ζηδνίγμκηαζ ζε επανηή δεδμιέκα (McCown 2002).
ημπυξ αοηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ εηείκςκ πμο θαιαάκμοκ ηζξ
απμθάζεζξ, ιεζχκμκηαξ πανάθθδθα ημ πνυκμ ηαζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ πμο απαζηείηαζ βζα κα θοεμφκ
ηυζμ πενίπθμηεξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ ααζζηή ζδέα ηςκ DSSs είκαζ δ πνήζδ εκυξ ημιρμφ, εφημθμο ζηδ
θεζημονβία, θμβζζιζημφ ζε έκακ οπμθμβζζηή ζαθχξ πνμζαάζζιμ ζημκ δζαπεζνζζηή, βζα κα ημο
πνμζθένεζ δζαδναζηζηή αμήεεζα ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ θήρδξ ηςκ απμθάζεςκ. Χζηυζμ, δ επζηοπία
ζηδ πνήζδ ημοξ έβηεζηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ πνυζααζδξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ οζμεεζία ημοξ, υπςξ βζα
πανάδεζβια μζ ζοκεπείξ εκδιενχζεζξ ηςκ θμβζζιζηχκ εκδιένςζδξ δεδμιέκςκ ή ηα εηπαζδεοηζηά
πνμβνάιιαηα πνήζδξ ηέημζςκ θμβζζιζηχκ ή/ηαζ αηυια ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζηχκ ζοζηεοχκ
(Shtienberg 2013).

Δικόνα 10: Σδθειεηνζηυξ ζηαειυξ ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ, Ηακμοάνζμξ 2018.

1.2.5 ΣΑ DSSs ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ
Σα ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ θοημπνμζηαζίαξ, έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα απμεδηεφμοκ
πθδνμθμνίεξ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ, ηναηχκηαξ έηζζ ζζημνζηυ πενζμπχκ, αζεεκεζχκ ηαζ άθθςκ
ζημζπείςκ άηνςξ ζδιακηζηχκ βζα ηδκ ελέθζλδ επζδδιζχκ ζε ηαθθζένβεζεξ. Αηυια, αμδεμφκ ημοξ
δζαπεζνζζηέξ κα θφζμοκ πνμαθήιαηα πμο πςνίξ αοηά εα ήηακ πμθφ δοζημθυηενα ηαζ πνμκμαυνα ζηδκ
δζεηπεναίςζδ ημοξ, αθθά, επίζδξ, δίκμοκ ιία ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα ηδξ ηαηάζηαζδξ αηυια ηαζ ζε
ακενχπμοξ ιε πενζμνζζιέκεξ βκχζεζξ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ.
Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ δεκ είκαζ ηαζκμφνζα ζηδκ επζζηήιδ ηδξ
θοημπαεμθμβίαξ. Ήδδ απυ ηδκ δεηαεηία ημο ΄70, ηα DSSs πμο ααζίγμκηακ ζηδκ πνυβκςζδ ηςκ
ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ, απμδείηκοακ ηδκ ακάβηδ βζα αλζμπμίδζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πνμξ υθεθμξ ηδξ
θοημπνμζηαζίαξ. Σα «BLITECAST» (McKenzie 1981), «FAST» (Madden et al. 1978), ηαζ ημ
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πνμβκςζηζηυ ιμκηέθμ (Jones et al. 1980) βζα ημ θμογζηθάδζμ ηδξ ιδθζάξ, απμηεθμφκ παναδείβιαηα
ζοζηδιάηςκ πμο αμδεμφκ ζηδκ δζαπείνζζδ ηδξ αθηενκάνζα ηδξ ημιάηαξ, ημο πενμκμζπυνμο ηδξ
παηάηαξ ηαζ ημο ιφηδηα Venturia inaequalis ζηδκ ιδθζά. Σα παναπάκς είκαζ παναπθήζζα ζηα
ζδιενζκά DSSs ςξ πνμξ ηδκ εηηέθεζδ μζημκμιζηχκ ηαζ θζθζηχκ πναηηζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ βζα
ηδκ ακηζιεηχπζζδ ιζαξ αζεέκεζαξ (Travis and Latin 1991). Σμ «EPIPRE», ημ μπμίμ ακαπηφπεδηε ζηδκ
Οθθακδία, ήηακ ημ πνχημ δθεηηνμκζηυ ζοιαμοθεοηζηυ ιμκηέθμ βζα μθμηθδνςιέκδ θοημπνμζηαζία
ζηδκ Δονχπδ. Αλζμπμζμφκηακ ζοβηεηνζιέκα δεδμιέκα αβνμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πανμοζίαξ
ηδξ αζεέκεζαξ ηαηαβεβναιιέκδξ απυ ημοξ παναβςβμφξ, ζε ζπέζδ ιε ηα μζημκμιζηά υνζα αοηήξ, βζα
ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πνδζζιυηδηαξ ρεηαζιχκ (Zadoks 1989). ζμ ηα πνυκζα πενκμφζακ, ηυζμ δ
ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ επδνέαγε ηαζ ηα ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ, ιε ηδ πνήζδ ηςκ ζηαεενχκ
ηαζ ηζκδηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηδκ εονεία ελάπθςζδ ημο δζαδζηηφμο. ηδκ Οθθακδία, βζα πανάδεζβια,
ηα ζοζηήιαηα «BETA» (βζα ηα γαπανυηεοηθα), «CERA» (βζα ζζηάνζ ηαζ ηνζεάνζ) ηαζ ημ «KOBAS»
(βζα θάπακμ), επζηεκηνχεδηακ ζε εζδζηέξ ζοζηεοέξ αβνμφ βζα επζθμβή πμζηζθίαξ, θίπακζδξ,
θοημπνμζηαζίαξ ηαζ εθέβπμο γζγακίςκ (Meijer and Kamp 1991). Ήδδ απυ ηδκ δεηαεηία ημο ‟90 έπμοκ
ακαπηοπεεί πνμβνάιιαηα βζα ηδκ δζάβκςζδ δζάθμνςκ αζεεκεζχκ ηςκ θοηχκ ζε πάνα πμθθέξ πχνεξ
υπςξ Ζ.Π.Α, Αοζηναθία, Νμναδβία, Γακία, Ηζπακία, Αββθία, Γενιακία, Οθθακδία, Ηηαθία, Γαθθία,
μοδδία ηαζ Ηζναήθ (Bouma 2007). Σα πενζζζυηενα απυ αοηά έπμοκ ακαπηοπεεί βζα αζεέκεζεξ πμο
ιπμνμφκ κα ελαπθςεμφκ πμθφ βνήβμνα ή πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ζε ζοπκέξ πενζυδμοξ
(αθηενκάνζα ζηδκ ημιάηα, θοηυθεμνα ζηδκ παηάηα, θμογζηθάδζμ ιδθζάξ, αζεέκεζεξ θφθθςκ ζζηδνχκ,
πενμκυζπμνμξ αιπεθζμφ η.ά.). Γεδμιέκςκ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ ηςκ πνμμπηζηχκ πμο πνμζθένμοκ
ηα ζοζηήιαηα οπμαμήεδζδξ απμθάζεςκ, δεκ απμηεθεί έηπθδλδ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα
εηαημκηάδεξ ηέημζα έπμοκ ακαπηοπεεί βζα ημκ αβνμηζηυ ημιέα ηαζ ιάθζζηα είκαζ άιεζα δζαεέζζια ηαζ
μζημκμιζηχξ ακεηηά (McCown 2002). Γζα πανάδεζβια, ιία θίζηα απυ 16 DSSs βζα ηδκ δζαπείνζζδ ημο
ςμιφηδηα Phytopthora, πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Καθζθυνκζα (UCIPM Online, ipm.ucdavis.edu/DESEASE/DATABASE/ potatolateblight.html), ζε ηαθθζένβεζεξ υπςξ
ηδξ παηάηαξ ηαζ ηδξ ημιάηαξ. Ζ πεζναιαηζηή πνήζδ ηςκ DSSs επέθενε ιείςζδ ηδξ αζεέκεζαξ, ιείςζδ
ημο ηζκδφκμο γδιζάξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ιεζςιέκεξ εθανιμβέξ ή/ηαζ δυζεζξ
δναζηζηχκ μοζζχκ απυ αοηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πςνίξ αοηά (Shtienberg 2000). Σμ παναπάκς
επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή-θμβζηή δυζδ θοημπνμζηαηεοηζημφ πνμσυκημξ βζα ηδκ εηάζημηε
ηαθθζένβεζα ηαζ αζεέκεζα, ιε αάζδ ηδ πναβιαηζηή πανμοζία ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
(Bouma 2003).

1.2.6 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ DSSs Δ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΥΑΜΖΛΖ, ΜΔΑΗΑ ΚΑΗ ΤΦΖΛΖ
ΠΡΟΟΓΟΤ
Ζ ηαθθζένβεζα ζζηανζμφ ζημ Ηζναήθ, ηαθφπηεζ ηζξ πενζζζυηενεξ εηηάζεζξ ηαθθζενβήζζιδξ βδξ
ζηδ πχνα (πενίπμο 120.000 ha). Σμ ζζηάνζ εεςνείηαζ πνμσυκ εηηεηαιέκδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ παιδθήξ
πνμζυδμο, ηαεχξ δ αλία ηδξ εηήζζαξ ζοβημιζδήξ ακά εηηάνζμ ακένπεηαζ ζε ιενζηέξ πζθζάδεξ δμθάνζα.
Χζηυζμ, οπάνπεζ αζοκέπεζα ζηδκ επζηνάηδζδ ηαζ ηδ ζμαανυηδηα ηςκ αζεεκεζχκ ημο θφθθμο ηαζ έηζζ,
δ έκηαζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζείηαζ υπζ ιυκμ ιεηαλφ ηςκ εηχκ αθθά ηαζ ιεηαλφ
ηςκ ζηνειιάηςκ ηδξ ίδζαξ έηηαζδξ (Dinoor 1986). Σμ DSS «Wheat Disease Control Advisory
(WDCA)» ακαπηφπεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1984, ιε ζημπυ κα ζοιαμοθέρεζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ζδιακηζηχκ αζεεκεζχκ ζημ ζζηάνζ ζημ Ηζναήθ: αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημοξ ιφηδηεξ
Mycosphaerella graminicola, Puccinia triticana ηαζ Puccinia striiformis. ηυπμξ ημο ιμκηέθμο ήηακ
κα απμηνέρεζ απνείαζηεξ εθανιμβέξ αβνμπδιζηχκ. Οζ ζοζηάζεζξ πμο έηακε ήηακ αηνζαείξ ζημ
πενίπμο 80% ηςκ πενζπηχζεςκ ηαζ ημ ιέζμ ηένδμξ, πνδζζιμπμζχκηαξ αοηυ ημ ζφζηδια, ακενπυηακ
ζηα 122 δμθάνζα/εηηάνζμ (Shtienberg and Dinoor 1995). Σέθμξ, μζ D. Shtienberg & Shahal, ακέθενακ
υηζ μζ παναβςβμί ηαθθζενβεζχκ παιδθήξ πνμζυδμο οζμεεημφκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ DSSs ηαζ ηακυκεξ
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απμθάζεςκ πμο πνμηείκμοκ ηα ιμκηέθα βζα ηδκ θοημπνμζηαζία ηςκ ηαθθζενβεζχκ ημοξ. Αοηυ βίκεηαζ
επεζδή αοηά ηα ζοζηήιαηα ημοξ επζηνέπμοκ κα ιεζχζμοκ ημκ ηίκδοκμ πναβιαημπμίδζδξ «ρεοδχξ
εεηζηχκ» εκενβεζχκ (εθανιμβέξ επειαάζεςκ πμο ηεθζηά δεκ πνεζάγμκηακ).
Ζ παναβςβή απθαδζχκ ζημ Ηζναήθ ηαθφπηεζ πενίπμο 1.500 εηηάνζα ηαζ απμηεθεί ηαθθζένβεζα
ιεζαίαξ πνμζυδμο, ιε ηδκ εηήζζα ζμδεζά ακά εηηάνζμ κα ακένπεηαζ ζηα 10.000 $. Σμ ααηηδνζαηυ
ηάρζιμ, πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ ααηηήνζμ Erwinia amylovora, είκαζ ημ πζμ ηαηαζηνμθζηυ παεμβυκμ
ηςκ απθαδζχκ ζηδ πχνα ηαζ παβημζιίςξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ιμθφκζεςκ είκαζ ηαηαζηνμθζηά ηαζ
ιάθζζηα, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηα πμθφ ζμαανά πνμζαεαθδιέκα δέκηνα, ηεθζηχξ ηαηαζηνέθμκηαζ
μθμζπενχξ. Ζ πνυθδρδ ηδξ αζεέκεζαξ ηαηά ηδκ ακεμθμνία, απμηεθεί ζδιείμ ηθεζδί βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο παεμβυκμο. Σα ααηηδνζμηηυκα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα αοηυ ημ ζημπυ,
ιυκμ ακ εθανιμζημφκ ζε έκα ζηεκυ πνμκζηυ δζάζηδια: απυ ιία ιένα πνζκ έςξ δφμ ιεηά ηδκ ιυθοκζδ
(Shtienberg et al. 2003). Σμ 1997 ακαπηφπεδηε ημ DSS Fire Blight Control Advisory (FBCA), βζα κα
αμδεήζεζ ημοξ απθαδμπαναβςβμφξ κα πνμαθέρμοκ ηδκ αηνζαή διενμιδκία ηςκ επειαάζεςκ. Οζ
ζοζηάζεζξ ημο ιμκηέθμο εεςνμφκηακ αηνζαείξ εάκ ακίπκεοακ ζςζηά ηδκ φπανλδ ηςκ ιμθφκζεςκ.
Μάθζζηα, μζ πνμαθέρεζξ ημο FBCA απμδείπηδηακ ζςζηέξ ζημ 98% ηςκ πενζπηχζεςκ. Έηζζ, μζ
απθαδμπαναβςβμί ημο Ηζναήθ, βνήβμνα απμδέπηδηακ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ ηαζ ιέπνζ ημ 2001, μζ
πενζζζυηενμζ μπςνχκεξ ηδξ πχναξ ακηζιεηχπζγακ ημ πνυαθδια ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ημο
ιμκηέθμο. Γεκζηά, ζε ηέημζεξ ηαθθζένβεζεξ μζ παναβςβμί πνμζπαεμφκ κα εθαπζζημπμζήζμοκ ημ ηυζημξ
ημο ηζκδφκμο επέιααζδξ ζε θάεμξ πνυκμ, ςζηυζμ, δεκ ιπμνμφκ πάκηα κα πνμαθέρμοκ ηδκ αηνζαή
πνμκζηή πενίμδμ. Γζ‟ αοηυ ηείκμοκ κα οζμεεημφκ βνήβμνα ηέημζα ιμκηέθα, βζα κα πνμζηαηεφζμοκ ηζξ
ηαθθζένβεζέξ ημοξ απυ ηζξ αζεέκεζεξ, ηάηζ πμο ημοξ επζηνέπεζ, έηζζ, κα εηιδδεκίγμοκ ηζξ θακεαζιέκμο
πνυκμο επειαάζεζξ ηαζ υθεξ ηζξ δοζάνεζηεξ ζοκέπεζεξ αοηχκ.
Σέθμξ, δ ηφνζα παναβςβή θαπακμημιζηχκ εζδχκ ζημ Ηζναήθ, είκαζ αοηή ηδξ ημιάηαξ. Οζ
πενζζζυηενεξ ηαθθζένβεζεξ ακαπηφζζμκηαζ ζε εενιμηήπζα οπυ ηάθορδ πμθοαζεοθεκίμο, βζα κα
απμθεοπεμφκ μζ επζδνμιέξ απυ ημκ ενίπα Bemisia tabaci, θμνέα ημο ζμφ TYLCV. Ζ παναβςβή
ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 150-400 ηυκμοξ/εηηάνζμ ηαζ εεςνείηαζ ορδθήξ πνμζυδμο ηαθθζένβεζα, ιε ηα μθέθδ
κα λεπενκμφκ ηα 100.000 $/εηηάνζμ. Ζ ηεθνά ζήρδ απμηεθεί ηενάζηζμ ηίκδοκμ βζα ηζξ ημιάηεξ ημο
Ηζναήθ ηαζ υθςκ ηςκ Μεζμβεζαηχκ πςνχκ. Σμ παεμβυκμ (Botrytis cinerea) ιμθφκεζ πνςηανπζηά
θφθθα ηαζ ηανπμφξ ηαζ απυ εηεί ζημοξ ιίζπμοξ ηαζ ηα ζηεθέπδ, εκχ ηεθζηά ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε
εάκαημ ημο θοημφ ηαζ ηαηαζηνμθή ζδιακηζημφ πμζμζημφ παναβςβήξ. Ηζημνζηά, επεζδή μζ παναβςβμί
δεκ ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ ημ νοειυ ακάπηολδξ ηδξ αζεέκεζαξ, μζ ηαθθζένβεζεξ ημιάηαξ ζημ Ηζναήθ,
ρεηάγμκηαζ ζοζηδιαηζηά αάζδ αζθαθμφξ ζηναηδβζηήξ ηαηαπμθέιδζδξ ημο παεμβυκμο. Σμ DSS
BOTMAN (Botrytis Manager) ακαπηφπεδηε ημ 1995 ηαζ ζηυπμ είπε ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ πενζυδςκ πμο
μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ εα ήηακ δοζπενείξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο παεμβυκμο. Σμ εκ θυβς ιμκηέθμ
εκζςιάηςκε πδιζηά ηαζ αζμθμβζηά ιέηνα ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ αζεέκεζαξ, αάζδ μζημθμβζηχκ
ζοκεδηχκ ηυζμ ημο παεμβυκμο υζμ ηαζ ημο αζμθμβζημφ πανάβμκηα, επζηαθμφιεκμ ηζξ ηαζνζηέξ
πνμαθέρεζξ ηδξ Μεηεςνμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ ημο Ηζναήθ. ηακ δ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ
πνμαθεπυηακ ιζηνή ή ιδδαιζκή, δεκ ζοκζζημφζε επέιααζδ. ηακ, πάθζ, πνμαθεπυηακ έλανζδ ηδξ
επζδδιίαξ, ζοκζζημφζε πδιζηή ηαηαπμθέιδζδ. ε υθεξ ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ, ημ ιμκηέθμ ζοκζζημφζε
εθανιμβή ιε ημ αζμθμβζηυ πανάβμκηα Trichoderma harzianum T39 (Shtienberg and Elad 1997).
Οζ ζοζηάζεζξ ημο ιμκηέθμο εεςνμφκηακ αηνζαείξ υηακ δ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ αζεέκεζαξ, δεκ
είκαζ ζδιακηζηά ηαηχηενδ απυ αοηή πμο πνμηφπηεζ ιε εαδμιαδζαίεξ πδιζηέξ επειαάζεζξ. ε υθα ηα
πεζνάιαηα δ έκηαζδ ηδξ αζεέκεζαξ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμηνμπέξ ημο BOTMAN δεκ δζέθενε ζδιακηζηά
απυ ηζξ ζοιααηζηέξ πδιζηέξ εθανιμβέξ ηαζ ιάθζζηα, επεηεφπεδ ιείςζδ ηαηά 60% ηςκ πδιζηχκ
πμζμηήηςκ (Shtienberg and Elad 1997). Πανυθα αοηά μζ παναβςβμί ημιάηαξ δεκ ημ απμδέπηδηακ ηαζ
δεκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ BOTMAN ειπμνζηά. θεξ μζ εηζηναηείεξ πνμχεδζδξ ημο ιμκηέθμο ηαζ
αλζμπμίδζήξ ημο απυ ημοξ παναβςβμφξ εενιμηδπζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ, απέηοπακ. Αηυια ηαζ εηείκμζ
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μζ μπμίμζ ζοκέααθακ ζηδκ πεζναιαηζηή εβηαηάζηαζδ ηαζ πνήζδ ημο, ζοκέπζζακ κα ρεηάγμοκ ηζξ
ηαθθζένβεζέξ ημο ζοζηδιαηζηά εαδμιαδζαία. Δκ ηαηαηθείδζ, ζε ηαθθζένβεζεξ ορδθήξ πνμζυδμο, μζ
παναβςβμί πνμζπαεμφκ κα εθαπζζημπμζήζμοκ ημ νίζημ πναβιαημπμίδζδξ ιζαξ «ρεοδμφξ ανκδηζηήξ»
εκένβεζαξ (απμθοβή ρεηαζιμφ πμο εκ ηέθεζ έπνεπε κα εθανιμζηεί ζηδκ ηαθθζένβεζα). ε ηέημζεξ
πενζπηχζεζξ, μζ παναβςβμί δεκ θαίκεηαζ κα οζμεεημφκ ζπεηζηά ιμκηέθα ηαζ ιάθθμκ μ θυβμξ ανίζηεηαζ
ζημκ πχξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημ νίζημ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ αοημφ.

1.2.7 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΣΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ DSSs
Δπζβναιιαηζηά εα θέβαιε υηζ, δ εθανιμβή ρεηαζιμφ ιυκμ υπμηε πνεζάγεηαζ, απμηεθεί ηδ
ααζζηή ζδέα ηδξ μθμηθδνςιέκδξ θοημπνμζηαζίαξ. Σα DSSs αλζμπμζμφκ ηα ηαζνζηά δεδμιέκα βζα κα
ακζπκεφζμοκ ηζξ ηνίζζιεξ πενζυδμοξ πμο απεζθμφκηαζ μζ ηαθθζένβεζεξ ιε ιμθφκζεζξ, απυ δζάθμνμοξ
ιφηδηεξ ή επζδνμιέξ εκηυιςκ. Ζ πνήζδ ηςκ ιμκηέθςκ απμζημπεί ζηδκ ακίπκεοζδ ημο ζςζημφ πνυκμο
επέιααζδξ εκακηίμκ ηςκ παεμβυκςκ ηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ εθανιμβχκ ζηζξ απμθφηςξ απαναίηδηεξ,
ηονίςξ ζηδκ ανπή ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο, υηακ επζηναηεί παιδθή πίεζδ αζεέκεζαξ.
Απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ DSS:
• Πμζμηζηά δεδμιέκα ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ ζε ημπζηυ επίπεδμ.
• οκεπή εκδιένςζή ημοξ απυ εζδζημφξ βεςπυκμοξ, βζα ηδκ πθήνδ ηαηακυδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ,
ηδξ επζδδιζμθμβίαξ ηαζ ηςκ θαζκμθμβζηχκ ζηαδίςκ ημο θοημφ.
• Δηπαίδεοζδ ηςκ παναβςβχκ ζηδ πνήζδ ημοξ, ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ελμζηείςζδ ιε ηα ιμκηέθα
ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ υζςκ πνμηείκμοκ.
• Αηνζαέξ ζφζηδια δμζμθμβίαξ, πνμζανιμζιέκμ ζηδκ θοθθζηή επζθάκεζα πμο ρεηάγεηαζ.
• ςζηή εβηαηάζηαζδ ημο ιμκηέθμο.
Βζμηζημί ηαζ ααζμηζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ DSSs:
• Ζ ηαθή πμζυηδηα ελμπθζζιμφ ρεηάζιαημξ, είκαζ ζδιακηζηή ζηδκ αιπεθμονβία αηνζαείαξ.
• Καηαζηεοαζηζημί ηαζ άθθμζ μνβακςηζημί πανάβμκηεξ, ελμπθζζιμί ηαζ ηεπκζηέξ, ζηακμί κα
ηάκμοκ πνάλδ ζε ζςζηυ ηαζ έβηαζνμ πνυκμ ηζξ ζοζηάζεζξ ηςκ ιμκηέθςκ.
• Αηναίεξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, πζεακχξ κα, ηαεζζημφκ ακαηνζαείξ ηζξ πνμαθέρεζξ ημο ιμκηέθμο.
Πανάβμκηεξ πμο εκεαννφκμοκ ημοξ παναβςβμφξ κα οζμεεημφκ ηα DSSs:
• Πνμζανιμβέξ ζηζξ παναιέηνμοξ πνυαθερδξ ημο ηαζνμφ, χζηε κα οπάνπεζ ελεζδίηεοζδ ζε
ημπζηυ επίπεδμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα πνμζανιμβέξ ηςκ ιμκηέθςκ, απυ ημοξ εζδζημφξ, βζα κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα ζδζαίηενα ιζηνμηθίιαηα δζαθυνςκ πενζμπχκ.
• Δκδιένςζδ ηςκ παναβςβχκ βζα ηα μζημκμιζηά μθέθδ, αθθά ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ, ηςκ DSSs, ιαγί
ιε ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζή ημοξ.
• Ζ δοκαηυηδηα εηπαίδεοζδξ ηςκ αβνμηχκ ζηα ζφβπνμκα ιμκηέθα, εα αμδεήζεζ ζημ κα
ακαπηοπεεί ιία ζπέζδ ελμζηείςζδξ ιε ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ θήρδ απμθάζεςκ ζηδκ αβνμηζηή
παναβςβήξ ημοξ.
Μεζμκεηηήιαηα ζηδ πνήζδ ηςκ DSSs, ζηζξ δζάθμνεξ Δονςπασηέξ πχνεξ:
• Πενζμνζζιέκδ βκχζδ ζε επζδδιζμθμβζηά ζημζπεία ή ζηάδζα ακάπηολδξ μνζζιέκςκ παεμβυκςκ,
βζα κα ιπμνμφκ κα εζζαπεμφκ ςξ πθδνμθμνίεξ ζηα ιμκηέθα ηαζ αοηά, ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα απμδχζμοκ
ηζξ ζπεηζηέξ ζοζηάζεζξ.
• Οζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ εβηαηάζηαζδ ιεηεςνμθμβζηχκ ζηαειχκ ή/ηαζ θήρδ
ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ βζα ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ.
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• Οζ ζοκεπείξ εκδιενχζεζξ ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ μζ παναηδνήζεζξ ζημκ αβνυ, απυ ημοξ εζδζημφξ,
είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηέξ πανάιεηνμζ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ εοθομφξ βεςνβίαξ.
• Ζ εηπαίδεοζδ ηαζ ελμζηείςζδ ηςκ παναβςβχκ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ οπμαμήεδζδξ θήρδξ
απμθάζεςκ, πνέπεζ κα απμηεθμφκ δζαδζηαζίεξ πνςηανπζηέξ ηαζ απαναίηδηεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ θμβζζιζηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ, ιε ηα μπμία εα αζπμθμφκηαζ μζ πνήζηεξ.
• Γζαεεζζιυηδηα απμηεθεζιαηζηχκ ιμκηέθςκ, ηα μπμία εα πανέπμοκ ζοκδοαζιέκδ πνμζηαζία
ηυζμ εκάκηζα ζημκ πενμκυζπμνμ υζμ ηαζ ζημ ςίδζμ, έηζζ χζηε κα πεηοπαίκμοκ μθμηθδνςιέκδ
ακηζιεηχπζζδ ζημ αιπέθζ.
Πςξ εα πνμςεδεεί δ δζάδμζδ ηςκ DSSs ζηδκ Δονχπδ:
• Με ηδκ αφλδζδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ πμζμηζηχκ ιεηεςνμθμβζηχκ πνμαθέρεςκ, αθθά ηαζ
εβηαηάζηαζδ ιεηεςνμθμβζηχκ ζηαειχκ βζα ημπζηήξ ηθίιαηαξ πνμαθέρεζξ.
• Με ζοκεπήξ εκδιένςζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ιμκηέθςκ.
• Με ηδκ ακάπηολδ -ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ- κέςκ DSSs, ζδζαίηενα θζθζηχκ πνμξ ημκ
πνήζηδ, αθθά ηαζ ηδκ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ αοηχκ, ιε ζημπυ κα βίκμοκ εονέςξ
αλζυπζζηα απυ ημοξ παναβςβμφξ.
• Με ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ιμκηέθςκ ζημοξ παναβςβμφξ, ηζξ δζαθυνςκ εζδχκ πνμηνμπέξ ηςκ
ειπυνςκ-δζαθδιζζηχκ βζα κα πείζμοκ ημοξ οπμρήθζμοξ αβμναζηέξ-πνήζηεξ, αθθά ηαζ ηδκ ελμζηείςζδ
ηςκ ηεθεοηαίςκ ζε αοηά, δίκμκηάξ ημοξ ηδκ εοηαζνία κα δζαπεζνζζημφκ ηδκ παναβςβή ημοξ ιε
ζφβπνμκα ιέζα μθμηθδνςιέκδξ θοημπνμζηαζίαξ ηαζ αζθάθεζαξ.
• Με ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ δζαδζηηφμο ζημοξ αβνυηεξ.
• Με ηδκ ιείςζδ ημο ημζημθμβίμο ηςκ DSSs, βζα κα πνμζεθηφζεζ ημοξ παναβςβμφξ-πνήζηεξ,
ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ νίζημ απυ ηα ιεβάθα πμζά επέκδοζδξ πμο απαζημφκηαζ.
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1.3 ΣΟ ΑΜΠΔΛΗ & ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ
ηδκ ανπή ημο Μεζμηαίκμο, ηδξ βεςθμβζηήξ πενζυδμο, πμο άνπζζε πνζκ απυ 25 εηαημιιφνζα
πνυκζα, ακαδφεδηε απυ ηα αάεδ ημο ζδιενζκμφ Αζβαίμο δ Αβαζίδα ζακ εκζαία ηαζ αδζαίνεηδ ιάγα
λδνάξ, δ μπμία ηάθοπηε ημ ζδιενζκυ εθθδκζηυ πχνμ απυ ημ Ηυκζμ πέθαβμξ ςξ ηδ Μζηνά Αζία ηαζ ηα
κυηζα ιένδ ηδξ Κνήηδξ ηαζ δζαιμνθχεδηε πενίπμο έηζζ, υπςξ ηχνα ηδκ λένμοιε, ηαηά ημ
Πθεζζηυηαζκμ, ηδκ πενίμδμ, πμο ηνάηδζε ηα ηεθεοηαία δφμ εηαημιιφνζα ςξ 10 πζθζάδεξ πνυκζα. Σδκ
ηεθεοηαία αοηή πενίμδμ ζπδιαηίζηδηε δ παθαζμπθςνίδα ηδξ Αζβαζίδαξ οπυ ηδκ επίδναζδ ημο ηθίιαημξ
(Παηνζανπέαξ 1956), πμο είκαζ ημ ιεζμβεζαηυ ηαζ εενιυ εφηναημ ηθίια, ημ βθοηφηενμ ηθίια ηδξ βδξ,
ημ «ηθίια ηδξ εθζάξ», υπςξ θέβεηαζ, ζημ μπμίμ εοδμηζιμφκ υπζ ιυκμ εθζέξ αθθά ηαζ αιπέθζα. Πάκς ζ‟
αοηυ ημ έδαθμξ ηαζ ηάης απ‟ αοηυ ημ ηθίια απυ ηδκ πενίμδμ ημο Πθεζζηυηαζκμο θοηνχκεζ,
ακαπηφζζεηαζ ηαζ ηανπμθμνεί δ άιπεθμξ, δ μπμία ςξ θέλδ είκαζ ιάθθμκ πνμεθθδκζηή – αζβαζαηή
(Hofmann 1989) ηαζ ςξ θοηυ ιαξ δίκεζ ημκ αυηνοκ (εζη. 12) (= ηδ ζηαθοθή), ηδ ζηαθίδα ηαζ ημκ μίκμκ
(= ημ ηναζί). Ζ ακηζζημζπία δε ηαζ ιυκμ ηςκ μκμιάηςκ ηδξ ζηαθοθήξ ηαζ ημο μίκμο ιε θέλεζξ άθθςκ
θαχκ (Hofmann 1989) πνμζδζμνίγμοκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ δζάδμζδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ηςκ
δφμ αοηχκ πνμσυκηςκ ηδξ αιπέθμο ηυζμ ζημκ ανπαίμ υζμ ηαζ ζημ ζφβπνμκμ ηυζιμ.
Ήδδ υιςξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ηοηθμθμνμφζακ ηάπμζμζ Μφεμζ ζπεηζημί ιε ηδκ ακαηάθορδ ηαζ
ηδ δζάδμζδ ηδξ αιπέθμο ηαζ ημο μίκμο : μ έκαξ αθμνμφζε ημκ Αζβφπηζμ εευ ζζνζ – Γζυκοζμ, υηζ
δδθαδή αοηυξ ακαηάθορε ημ ηθήια, έθηζαλε ημ ηναζί ηαζ δζέδςζε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ζηδκ
μζημοιέκδ (Γζυδςνμξ ζηεθζχηδξ), μ άθθμξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Υίμο, υηζ πνχημζ εηείκμζ θφηερακ ηαζ
ηαθθζένβδζακ ημ αιπέθζ ηζ έαβαθακ ημ ιαφνμ ηναζί, υπςξ είπακ ιάεεζ απυ ημκ Οζκμπίςκα, ημ βζμ ημο
Γζμκφζμο (Ἀεήκαζμξ 1975), ηαζ μ ηνίημξ ημκ Ονεζεέα, ημ βζμ ημο Γεοηαθίςκα, ημο μπμίμο δ ζηφθα
βέκκδζε έκα «ημφηζμονμ», ημ μπμίμ αοηυξ δζέηαλε κα θοηέρμοκ ζηδ βδ. Απ‟ αοηυ υιςξ θφηνςζε
«ἄιπεθμξ πμθοζηάθοθμξ» (Ἀεήκαζμξ 1975).

Δικόνα 11: Δθθδκζηυξ αιπεθχκαξ. (newwinesofgreece.com)

Αηυια, μ Θευθναζημξ ακαθένεηαζ ζηδκ «Ὣνακ ηῆξ ἀιπεθμονβίαξ» [= ζηδκ ηαηάθθδθδ επμπή
ηδξ πενζπμίδζδξ ηςκ αιπέθςκ] (Θευθναζημξ 1927) ηαζ ηονίςξ ζηδ «ῥζγμημιίακ» [= ζηδκ ημπή ηςκ
νζγχκ] ηδξ αιπέθμο (Θευθναζημξ 1927), ζηδκ «ημιήκ» [= ζημ ηθάδεια] αοηήξ (Θευθναζημξ 1927)
ηαζ ζηζξ «αζεέκεζέξ» ηδξ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ηαφιαηα ημο ήθζμο, απυ ημοξ ακέιμοξ πμο ηυαμοκ
ημοξ αθαζημφξ, απυ ηδ νίρδ ηςκ ζηαθοθζχκ ηαζ απυ ηα ηναφιαηα ηαζ ηζξ πθδβέξ, πμο ηδξ πνμηαθμφκ
αοημί πμο «ζηάαμοκ βφνς απ‟ αοηήκ» (Θευθναζημξ 1927).
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Πνυζεεηα, ηαζ ςξ θάνιαημ δ άιπεθμξ έπεζ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ. Πνχημξ μ Γζμζημονίδδξ
(1μξ αζ. ι. Υ.), «μ θανιαηεοηζηυξ», δίκεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ
«ἀβνίαξ ἀιπέθμο», ηδξ «θεοηῆξ», ηδξ «ιεθαίκδξ» ηαζ ηδξ «ἀβνίαξ δζηηῆξ» (Πεδάκζμξ Γζμζημονίδδξ
1958) ηαεχξ ηαζ ηδξ «μἰκμθυνμο» (Πεδάκζμξ Γζμζημονίδδξ 1958) ηαζ ημκ αημθμοεμφκ μ Γαθδκυξ
(129 – 201 ι. Υ.), μ δζάζδιμξ βζαηνυξ ηδξ ανπαζυηδηαξ, μ μπμίμξ ηάκεζ θυβμ «Πενὶ ἀιπέθμο ἀβνίαξ,
ἡιένμο, θεοηῆξ ηαὶ ιεθαίκδξ» (Γαθδκυξ 1965), μ Ον(ε)ζαάζζμξ, μιμίςξ «Πενὶ θεοηῆξ ηαὶ ιεθαίκδξ»
(Oribasius 1926), μ Αέηζμξ (6μξ αζ. ι. Υ.), επίζδξ βζαηνυξ, μ μπμίμξ μιζθεί «Πενὶ ηῆξ θεοηῆξ ηαὶ ηῆξ
ιεθαίκδξ» (Aёtius Amidenus 1935) ηαζ μ Παφθμξ μ Αζβζκίηδξ (πνχημ ιζζυ ημο 7μο αζ. ι. Υ.), βζαηνυξ,
πμο ηάκεζ ηζ αοηυξ θυβμ «Πενὶ ηῆξ ἀβνίαξ, ηῆξ ἡιένμο, ηῆξ θεοηῆξ ηαὶ ηῆξ ιεθαίκδξ» αιπέθμο
(Paulus Aegineta).
Αημθμοεμφκ : 1) δ «μἰκάκεδ, ὁ ηῆξ ἀβνίαξ ἀιπέθμο ηανπυξ, ὁπυηε [= υηακ αοηή] ἀκεεῖ»,
[Γζμζημονίδδξ (Πεδάκζμξ Γζμζημονίδδξ) ηαζ Παφθμξ], 2) ημ «ὀιθάηζμκ, πμο είκαζ μ ποθυξ «ὂιθαημξ»
[= άβμονδξ ζηαθοθήξ, ημζκχξ «αβμονίδαξ], ρζείαξ ζηαθοθήξ, πμο δεκ έπεζ αηυιδ «ιαονίζεζ»]»
[Γζμζημονίδδξ (Πεδάκζμξ Γζμζημονίδδξ 1958)], 3) δ «ζηαθίξ, ἡ ἀβνία [= Γζμζημονίδδξ (Πεδάκζμξ
Γζμζημονίδδξ 1958), Γαθδκυξ (Γαθδκυξ) ηαζ Ον(ε)ζαάζζμξ (Oribasius 1928)] ηαὶ ἡ ἣιενμξ [Γαθδκυξ
(Γαθδκυξ 1923) ηαζ Αθέλακδνμξ μ Σναθθζακυξ (525 – 605 ι. Υ.), βζαηνυξ ηζ αοηυξ (Ἀθέλακδνμξ μ
Σναθθζακυξ 1963)] ηαζ 4) μ «μἶκμξ», πμο πήνε ημ υκμιά ημο απυ ημκ «Οἰκέα», μ μπμίμξ, ζφιθςκα ιε
ημ ιφεμ, αθμφ ελέεθζρε ιέζα ζε ημίθα αββεία ημ ποιυ ημο ζηαθοθζμφ, μκυιαζε αοηυκ ημ ποιυ
«μἶκμκ» (Ἀεήκαζμξ 1975). Αοηυκ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ έπζκακ ζοκήεςξ «ηεηναιέκμκ» (ιε κενυ) ηαζ
ζπάκζα «ἂηναημκ» (πςνίξ αοηυ) (Ἀεήκαζμξ 1975). Γζαθένεζ δε μ μίκμξ ζαθχξ, ςξ πνμξ ηδ ζφζηαζδ
ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή, απυ ημ θεβυιεκμ «κέηηαν», ημ μπμίμ μ ιεκ ιδνμξ εεςνεί πμηυ ηςκ εεχκ, άθθμζ
υιςξ ηνμθή αοηχκ (Ἀεήκαζμξ 1975). Ακηίεεηα, μ μίκμξ είκαζ ημ πμηυ ηςκ ακενχπςκ, ημ μπμίμ εεςνμφκ
μ ςηνάηδξ, μ πθέμκ δζάζδιμξ ηςκ Δθθήκςκ θζθμζυθςκ (469 – 399 π. Υ.), ςξ ηαηαπνατκηζηυ ηδξ
θφπδξ ηαζ δζεβενηζηυ ηδξ εφεοιδξ δζάεεζδξ (Ξεκμθχκ 1975) ηαζ μ Ον(ε)ζαάζζμξ «ςξ ημ ηαθφηενμ
πνάβια βζα ηδκ οβεία» ηαζ ςξ «θάνιαημ ηαηά ηδξ θφπδξ» (Oribasius 1928), έζης ηζ ακ μ Γαθδκυξ
οπμζηδνίγεζ υηζ ηαζ μ μίκμξ είκαζ ηνμθή (Γαθδκυξ 1923).

Δικόνα 12: ηαθφθζ απυ εθθδκζηυ αιπεθχκα. (voicenews.gr)

Σέθμξ, μ μἶκμξ ιαγί ιε ηδκ ἂιπεθμκ απμηεθμφκ ηζ έκακ άλμκα, πμο ζδιαημδμηεί ηδκ ανπή ηαζ ημ
ηέθμξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο Ηδζμφ, αθμφ ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ δ ἂιπεθμξ ηαοηίγεηαζ ιε ημ
Υνζζηυ (: «Ἐβχ εἰιζ ἡ ἂιπεθμξ ἡ ἀθδεζκή») (Καηὰ Ἰςάκκδκ Δὐββέθζμκ 1962) ηαζ μ μἶκμξ ιε ημ αίια
Σμο (: «πίεηε ἐλ αὐημῦ πάκηεξ˙ ημῦημ βάν ἐζηζ ηὸ αἷια ιμο») (Καηὰ Μαηεαῖμκ Δὐαββέθζμκ 1962), εκχ
ημ πνχημ Σμο εαφια ζοκηεθέζηδηε ζηδκ Κακά ηδξ Γαθζθαίαξ (Καηὰ Ἰςάκκδκ Δὐαββέθζμκ 1962)
«ὃπμο ἐπμίδζε ηὸ ὕδςν μἶκμκ» (Καηὰ Ἰςάκκδκ Δὐαββέθζμκ 1962).
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1.4 ΑΘΔΝΔΗΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
1.4.1 ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ
Ο πενμκυζπμνμξ (εζη. 13), απμηεθεί ηδκ ζπμοδαζυηενδ ιοηδημθμβζηή αζεέκεζα ηδξ αιπέθμο βζα
ηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ ημο ηυζιμο. Απυ ημ 1900 ηαζ ηδκ πνχηδ ζμαανή επζδδιία πενμκμζπυνμο πμο
ζδιεζχεδηε ζηδ πχνα ιαξ, δ αζεέκεζα εκδδιεί ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ηαζ απεζθεί ζηαεενά ηδκ εηήζζα
παναβςβή ηονίςξ ζηζξ οβνέξ ηαζ ιε πμθθέξ ανμπμπηχζεζξ πενζμπέξ, ακηίεεηα ιε ηζξ λενζηέξ, πμο
ηζκδοκεφμοκ θζβυηενμ.

Δικόνα 13: Πνμζαεαθδιέκμ θφθθμ αιπέθμο απυ πενμκυζπμνμ. (ellinikigeorgia.gr)

1.4.1.1 Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ
Ζ παναπάκς αζεέκεζα μθείθεηαζ ζημκ ςμιφηδηα Plasmopara viticola (Chromista, Χμιφηδηεξ,
Peronosporales, Peronosporaceae). Ο ιφηδηαξ, μ μπμίμξ είκαζ οπμπνεςηζηυ πανάζζημ, ζπδιαηίγεζ δφμ
εζδχκ ακαπαναβςβζηά υνβακα: ηα ημκίδζα (γςμζπμνζάββεζα), υνβακα αβεκμφξ ακαπαναβςβήξ, ηαζ ηα
ςμζπυνζα, ςξ υνβακα εββεκμφξ ακαπαναβςβήξ.
Οζ ηανπμθμνίεξ αβεκμφξ ακαπαναβςβήξ απμηεθμφκηαζ απυ ζπμνζαββεζμθυνμοξ, πμο ζοπκά
μκμιάγμκηαζ ημκζδζμθυνμζ. Σα ημκίδζα έπμοκ θειμκμεζδέξ ζπήια έςξ ςμεζδή, οαθχδδ, ημηηχδδ, ιε
10-16*17-25 ιm. ηακ ανεεμφκ ιέζα ζε ζηαβυκα κενμφ ηαζ ιε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ,
αθαζηάκμοκ πανάβμκηαξ 5-6 γςμζπυνζα ζπήιαημξ ςμεζδμφξ ή απζδμεζδμφξ, πμο θένμοκ δφμ πθάβζα
ιαζηίβζα. Σα ςμζπυνζα απμηεθμφκ υνβακα δζαπείιακζδξ ημο ιφηδηα ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ ζηα κεηνά
πεζιέκα ζημ έδαθμξ θφθθα. Σδκ άκμζλδ ηα ςμζπυνζα αθαζηάκμοκ ηαζ πανάβμοκ ιοηδθζαηή οθή, ζημ
άηνμ ηδξ μπμίαξ ζπδιαηίγεηαζ απζδμεζδέξ ζπμνζάββεζμ, απυ ημ μπμίμ πανάβμκηαζ 30-56 γςμζπυνζα. Σμ
ημζκμηφηηανμ ιοηήθζμ ημο παεμβυκμο δζαηθαδίγεηαζ εονέςξ, εβηαείζηαηαζ ζημοξ ιεζμηοηηάνζμοξ
πχνμοξ ηςκ ζζηχκ πμο πνμζαθήεδηακ ηαζ ηνέθεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζθαζνζηχκ ή απζδμεζδχκ
ιογδηήνςκ πμο ελαπμζηέθθεζ ζηα βεζημκζηά θοηζηά ηφηηανα, μζ ιοηδθζαηέξ οθέξ ημο Plasmopara
viticola έπμοκ ζοκήεςξ ηοθζκδνζηυ ζπήια.
Ο παεμβυκμξ ιφηδηαξ είκαζ ζηακυξ κα πνμζαάθθεζ είδδ ημο βέκμοξ Vitis υπςξ ηαζ είδδ
ζοββεκχκ εζδχκ Ampelopsis ηαζ Parthenocissus. Ζ εονςπασηή άιπεθμξ (Vitis vinifera) είκαζ πμθφ
εοπαεήξ ζημ παεμβυκμ, εκχ άθθα είκαζ θζβυηενμ εοπαεή (π.π V. labrusa) ή πμθφ ακεεηηζηά (V.
riparia, V. rupestris).
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Δικόνα 14: Ο ηφηθμξ αζεέκεζαξ ημο πενμκμζπυνμο. (apsnet.org)

Παναηδνχκηαξ ημκ ηφηθμ αζεέκεζαξ ημο Plasmopara viticola (εζη. 14), θαίκεηαζ υηζ ζε πνχηδ
θάζδ, μ ιφηδηαξ δζαπεζιάγεζ ηονίςξ ιε ςμζπυνζα, ηα μπμία ζπδιαηίγμκηαζ ζηα θφθθα ηαζ απμηεθμφκ
μοζζαζηζηά ηζξ ζπμοδαζυηενεξ εζηίεξ ιμθοζιάηςκ βζα ηζξ πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ ηδξ αιπέθμο ηδκ
άκμζλδ. Χζηυζμ, ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ιε πμθφ ήπζμ πεζιχκα είκαζ δοκαηυκ μ ιφηδηαξ κα δζαπεζιάζεζ
οπυ ηδ ιμνθή ιοηδθίμο ζημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ζε μνζζιέκα θφθθα πμο δζαηδνμφκηαζ ζημ πνέικμ ηαηά
ημ πεζιχκα.
φιθςκα ιε ηα υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ ενεοκδηζηή ενβαζία ημο Εάπμο (1959), βζα ηζξ πενζμπέξ
ηδξ Κμνζκείαξ ηαζ ηδξ Απαΐαξ, ηα ςμζπυνζα ζπδιαηίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ανζειυ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο
θεζκμπχνμο, δζαπεζιάγμοκ εκηυξ ηςκ κεηνχκ ζζηχκ ηςκ θφθθςκ ζημ έδαθμξ ηαζ, βζα κα αθαζηήζμοκ,
πνέπεζ κα πενάζμοκ απυ ιία πενίμδμ «ςνίιακζδξ» δ μπμία ελανηάηαζ απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ ημο
πεζιχκα ηαζ εζζάβεζ ημ παεμβυκμ ζημ δεφηενμ ζηάδζμ ημο ηφηθμο. Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ δ ανμπή
ζοιαάθεζ απμθαζζζηζηά ζηδκ δζαημπή ημο θήεανβμο ηςκ ςμζπμνίςκ. οβηεηνζιέκα, εθυζμκ μ
ανζειυξ διενχκ ανμπήξ ακά ιήκα, ηαηά ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ, ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 0-5 διένεξ, ημ
πμζμζηυ ςνίιακζδξ ςμζπμνίςκ ηοιαίκεηαζ ακηίζημζπα 0-25%. Πνυζεεηα, 5-15 διένεξ ανμπήξ
ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ ςνίιακζδξ ςμζπμνίςκ 25-30% ηαζ ηέθμξ, μζ 15-30 διένεξ ανμπήξ εα
μδδβήζμοκ ζε πμζμζηυ ςνίιαζδξ 50-100%. Σα ςμζπυνζα ιεηά ηδκ ςνίιακζή ημοξ, βζα κα
αθαζηήζμοκ ηδκ άκμζλδ, πνέπεζ κα παναιείκμοκ δζαανεβιέκα βζα ιεβάθμ δζάζηδια διενχκ, δ
δζάνηεζα ημο μπμίμο ελανηάηαζ απυ ηδκ ηζιή ηδξ εενιμηναζίαξ. Ζ αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ βίκεηαζ
ζε εενιμηναζίεξ, πμο ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 11-32μC. Καηά ηδκ ιέζδ εενιμηναζία ηςκ 11μC ηα
ςμζπυνζα αθαζηάκμοκ ζε 10-20 ιένεξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ πνέπεζ κα παναιέκμοκ
ανεβιέκα, υηακ ζε εενιμηναζία 23μC αθαζηάκμοκ βνδβμνυηενα ζε 4-6 ιένεξ. Ακ ηα χνζια ςμζπυνζα
δεκ δζααναπμφκ, ιπμνμφκ κα δζαηδνμφκ ηδ αθαζηζηή ημοξ ζηακυηδηα βζα δζάζηδια έςξ ηαζ 45 διενχκ.
ε πενζμπέξ υπμο ιεηά ηδκ αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ, αημθμοεεί ιαηνά πενίμδμξ λδναζίαξ, δ
αθάζηδζδ αοηχκ παναηδνείηαζ ζε εέζεζξ πμο ζοβηναηείηαζ οβναζία.
ημ ηνίημ ζηάδζμ, ηα γςμζπυνζα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ αθάζηδζδ ημο ςμζπμνίμο ηαζ ηαηυπζκ
απυ εηείκδ ημο ιαηνμημκζδίμο, δζαζπείνμκηαζ ιε ημ πζηζίθζζια ημ μπμίμ πνμηαθείηαζ απυ ηζξ ζηαβυκεξ
ηδξ ανμπήξ, ιμθφκμοκ ηα οβνά θφθθα ηςκ ηθδιαηίδςκ, πμο ένπμοκ ζημ έδαθμξ ή θφθθα πμο
ζπδιαηίγμκηαζ ζε παιδθά ζδιεία ημο πνέικμο ηαζ έηζζ πνμηαθμφκ ηζξ πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ.
Αημθμφεςξ, ζημ ηέηανημ ζηάδζμ, δ είζμδμξ ημο ιφηδηα ζημ θοηυ βίκεηαζ απυ ηα ζηυιαηα ηςκ
θφθθςκ, ηα μπμία ηαζ πνέπεζ κα είκαζ ακμζπηά βζα κα είκαζ επζδεηηζηά ιυθοκζδξ. Κάηζ ηέημζμ
ζοιααίκεζ υηακ απμηηήζμοκ επζθάκεζα ημοθάπζζημκ 6-8 cm2 ή υηακ μζ ηθδιαηίδεξ απμηηήζμοκ ιήημξ
5-10 cm. Ζ εενιμηναζία, αθθά ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ υπςξ δ δθζηία, δ ηαπφηδηα ςνίιακζδξ ημο
θφθθμο ηαζ δ πμζηζθία, ηαεμνίγμοκ ημ πνυκμ επχαζδξ, δ δζάνηεζα ημο μπμίμο μνίγεηαζ ςξ ελήξ: ζημοξ
14μC είκαζ 8-9 διένεξ, ζημοξ 16μC είκαζ 7 διένεξ, ζημοξ 20-25μC είκαζ ιυθζξ 2,5-3, εκχ υηακ θηάζεζ
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ζημοξ 28μC είκαζ 5-6. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνυκμο επχαζδξ εα ειθακζζημφκ μζ ηδθίδεξ
«εθαίμο». Δάκ δ ζπεηζηή οβναζία ημο αένα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 85% ηαζ δ εενιμηναζία ηοιαίκεηαζ
ζημοξ 13-27μC, ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηςκ ηδθίδςκ εθαίμο ακαπηφζζμκηαζ μζ ελακεήζεζξ ημο ιφηδηα.
Δπίζδξ, μζ ημκζδζμθυνμζ δε ζπδιαηίγμκηαζ υηακ δ εενιμηναζία είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 13μC ηαζ
ιεβαθφηενδ ηςκ 32μC ή υηακ δ ζπεηζηή οβναζία είκαζ ηάης απυ 80%. Δπεζδή μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ
ημκζδζμθυνςκ βίκεηαζ ιυκμ ηαηά ηζξ αναδζκέξ χνεξ, δ ορδθή ζπεηζηή οβναζία πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ
βζα ημοθάπζζημκ 4 χνεξ ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ, χζηε κα παναπεμφκ μζ ημκζδζμθυνμζ. Σέθμξ, αλίγεζ
κα ζδιεζςεεί υηζ δ ηαπφηδηα ζπδιαηζζιμφ ηςκ ημκζδζμθυνςκ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμηναζία.
Κμκζδζμθυνμζ ζπδιαηίγμκηαζ ιέζα ζε 24-48 χνεξ ζε εενιμηναζίεξ 13-15μC, ζε 15 χνεξ ζημοξ 16μC,
ζε 8 ζημοξ 18μC ηαζ ηέθμξ ζηζξ 11-14 χνεξ ζημοξ 22-28μC. θα αοηά ηα ζημζπεία πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζηα πνμβκςζηζηά ιμκηέθα ημο πενμκμζπυνμο.
Σα ημκίδζα (γςμζπμνζάββεζα), ηα μπμία πανάβμκηαζ ζημοξ ημκζδζμθυνμοξ, ιεηαθένμκηαζ ιε ημκ
άκειμ, αηυια ηαζ ζε πμθφ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ απμηεθμφκ ηα αίηζα ηςκ δεοηενμβεκχκ
ιμθοζιάηςκ ημο πενμκμζπυνμο ζηδκ άιπεθμ, ζηδκ πέιπηδ, θάζδ ημο ηφηθμο επζαίςζδξ ημο ιφηδηα.
Πνμζαάθθμοκ κέα θφθθα ζημ ίδζμ ή ζε δζαθμνεηζηά πνέικα ηαζ υηακ ανεεμφκ ζε οβνά θφθθα,
αθαζηάκμοκ ηαζ απεθεοεενχκμοκ γςμζπυνζα. ηδ ζοκέπεζα ηα γςμζπυνζα πάκμοκ ηα ιαζηίβζά ημοξ,
αβηζζηνχκμκηαζ ημκηά ζε ηάπμζμ ζημιάηζμ ηαζ μ αθαζηζηυξ ζςθήκαξ πμο απεθεοεενχκμοκ εζζένπεηαζ
ζημ ζημιάηζμ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ δ ιυθοκζδ. Ο πνυκμξ απυ ηδ αθάζηδζδ ηςκ γςμζπμνίςκ ιέπνζ ηδ
ιυθοκζδ ελανηάηαζ πάθζ απυ ηδκ εενιμηναζία ςξ αηυθμοεα: ζημοξ 6,5-9μC είκαζ 18-4 χνεξ, ζημοξ
10-18μC είκαζ 3,45-1,30, ζημοξ 23-25μC είκαζ 1,10-1,40 ηαζ θηάκμκηαξ ζημοξ 29-30μC εα είκαζ 12,3021 χνεξ. Γζα κα ηαηαζηεί επζηοπήξ δ ιυθοκζδ, εα πνέπεζ ηα θφθθα κα παναιείκμοκ ανεβιέκα ηαηά ηζξ
πνμακαθενεείζεξ χνεξ ακηίζημζπα. Ακηίεεηα, ημ δθζαηυ θςξ ηαζ δ λενή αηιυζθαζνα επδνεάγεζ
ανκδηζηά ηδ γςηζηυηδηα ηςκ ημκζδίςκ ηαζ ακ ιάθζζηα αοηά εηηεεμφκ ζημ δθζαηυ θςξ βζα δζάζηδια
ιεβαθφηενμ ηςκ 60 θεπηχκ, εα πάζμοκ ηδ αθαζηζηή ημοξ ζηακυηδηα. Με ζπεηζηά ορδθή οβναζία ηαζ
εενιμηναζίεξ ζημοξ 17,5-22,5μC δ αθαζηζηή ημοξ ζηακυηδηα δζαηδνείηαζ βζα 6 διένεξ. Αηυια, ζε
πενίπμο ημνεζιέκδ αηιυζθαζνα ηαζ εενιμηναζία ζημοξ 23μC δζαηδνμφκ ηδκ αθαζηζηή ημοξ δφκαιδ
βζα 8 διένεξ, εκχ ζηδκ ίδζα εενιμηναζία, αθθά ζε λδνή αηιυζθαζνα, δζαηδνείηαζ ιυθζξ 24 χνεξ.
Σέθμξ, ζε εενιμηναζίεξ ηςκ 25μC ηαζ πάκς πνμηαθείηαζ βνήβμνδ απχθεζα ηδξ αθαζηζηήξ ζηακυηδηαξ
ηςκ ημκζδίςκ, αηυια ηαζ ζε ζοκεήηεξ ζπεηζηά ορδθήξ οβναζίαξ. Γζα ηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ
Δθθάδαξ, μζ ανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδκ άκμζλδ είκαζ πμθφ θίβεξ ηαζ έηζζ βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ αζεέκεζαξ
ηαζ ηδκ πνυηθδζδ επζδδιίαξ ημ παεμβυκμ πνέπεζ κα μθμηθδνχζεζ 3-4 βεκεέξ (δδθαδή 3-4
δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ), βζα κα αολδεμφκ ζδιακηζηά ηα δζαεέζζια ιμθφζιαηα. Γεδμιέκμο υηζ μζ
πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ανπέξ Απνίθδ ηαζ θυβς ηςκ παιδθχκ
εενιμηναζζχκ πμο επζηναημφκ εηείκδ ηδκ πενίμδμ, μ εθάπζζημξ πνυκμξ βζα κα ζοιπθδνχζεζ ημ
παεμβυκμ 3-4 βεκεέξ, είκαζ πενίπμο έκαξ ιήκαξ ηαζ θοζζηά ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ οπάνπμοκ ζοπκέξ
ανμπμπηχζεζξ ηαζ επζηναηεί ορδθή ζπεηζηή οβναζία. Έηζζ, μ Απνίθζμξ εεςνείηαζ
«πνμπαναζηεοαζηζηυξ» ιήκαξ ηδξ αζεέκεζαξ, υηακ μ Μάζμξ έςξ ηζξ ανπέξ Ημοκίμο εεςνμφκηαζ ςξ δ
ηνζζζιυηενδ πενίμδμξ βζα ηδκ αθιαηχδδ ακάπηολδ ημο πενμκμζπυνμο. Πανάθθδθα ηδκ ίδζα πενίμδμ
θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ, ημ παεμβυκμ μθμηθδνχκεζ ημ αζμθμβζηυ ημο ηφηθμ ζε πμθφ
ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πνμηαθεί πμθοάνζειεξ κέεξ ιμθφκζεζξ αημθμοεμφιεκεξ ηζξ ζφκημιεξ
ανμπέξ, ημ θζβμζηυ πνυκμ δζαανμπήξ ηςκ θφθθςκ ηαζ ηδκ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ορδθή ζπεηζηή οβναζία.
Άθθςζηε, ηδκ ίδζα επμπή δ άιπεθμξ θυβς ηδξ ηαπείαξ αθάζηδζδξ, ζπδιαηίγεζ δζανηχξ κέμοξ,
πμθφ εοπαεείξ ζηζξ ιμθφκζεζξ ζζημφξ. Ζ επζιήηοκζδ ηςκ αθαζηχκ ακά δεηαήιενμ είκαζ 20-25 cm
ηαηά ημκ ιήκα Μάζμ ηαζ 10-30 cm ηαηά ημκ Ημφκζμ. Οζ θεζκμπςνζκέξ ιμθφκζεζξ, ιεηά ηδ ζοπκά πμθφ
λδνή, ιε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ έκημκδ δθζμθάκεζα ηαθμηαζνζκή, πενίμδμ ηςκ 2-2,5 ιδκχκ,
πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ημκίδζα, πμο είηε πανάβμκηαζ ζε παθαζέξ ηδθίδεξ ηδξ άκμζλδξ ή ηςκ ανπχκ
ηαθμηαζνζμφ, είηε ιεηαθένμκηαζ ιε ημκ άκειμ απυ ηα αυνεζα ηαζ αμνεζμδοηζηά ιένδ ηδξ πχναξ ιαξ.
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Δικόνα 15: Κδθίδεξ εθαίμο. (kalliergo.gr)

1.4.1.2 ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ
θα ηα πνάζζκα υνβακα ημοξ θοημφ πνμζαάθθμκηαζ απυ ημκ ιφηδηα ημο πενμκμζπυνμο ζε
ακηίεεζδ ιε ηα λοθμπμζδιέκα. ηα κεανά θφθθα ζπδιαηίγμκηαζ ηοηθζηέξ ηδθίδεξ, ιε πνχια ακμζπηυ
πνάζζκμ ή ηζηνζκμπνάζζκμ, δζαιέηνμο 0,5-3 cm. Αοηέξ μκμιάγμκηαζ «ηδθίδεξ εθαίμο» (εζη. 15) δζυηζ
δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ «θαδζάξ» ηαζ ειθακίγμκηαζ ζοπκυηενα ζηδκ πενζθένεζα ημο εθάζιαημξ, εκχ ζε
πμθθέξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφκ ηαζ κα ηαηαθάαμοκ ιεβαθφηενδ ή ηαζ μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα ημο
θφθθμο. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ημ ηέκηνμ ηδξ ηδθίδαξ βίκεηαζ ηαζηακυ, κεηνχκεηαζ ηαζ ζοπκά
ζπίγεηαζ, εκχ ηα έκημκα πνμζαεαθδιέκα θφθθα απμλδναίκμκηαζ ηαζ ηεθζηά πέθημοκ. Δθυζμκ οπάνπεζ
ορδθή αηιμζθαζνζηή οβναζία, ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο θφθθμο ειθακίγμκηαζ μζ ημκζδζμθυνμζ (ή
γςμζπμνζαββεζμθυνμζ, υπςξ ακαθφεδηε παναπάκς), ιε ηδ ιμνθή θεοηχκ, πζμκςδχκ ελακεήζεςκ, πμο
αβαίκμοκ απυ ηα ζημιάηζα ημο εθάζιαημξ. Ανπζηά, υηακ αηυια μζ ζζημί ηδξ ηδθίδαξ είκαζ πνάζζκμζ, μζ
ελακεήζεζξ ηαθφπημοκ μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ηδθίδαξ, εκχ ιε ηδ κέηνςζδ ημο ηέκηνμο ηδξ
ηδθίδαξ, μζ ελακεήζεζξ ζπδιαηίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ πενζθένεζα ηδξ ηδθίδαξ (εζη. 16). Δπζπνυζεεηα ζηα
χνζια ηαζ δθζηζςιέκα θφθθα ή ζε εηείκα ηςκ ακεεηηζηχκ πμζηζθζχκ, δ ελάπθςζδ ημο παεμβυκμο
ιέζα ζημοξ ζζημφξ ειπμδίγεηαζ απυ ηζξ κεονχζεζξ ημο εθάζιαημξ, ιε απμηέθεζια κα ζπδιαηίγμκηαζ
ιζηνέξ πμθοβςκζηέξ ηδθίδεξ ιε δζάιεηνμ 1-7 mm ηαζ ιε πνχια ακμζπηυ πνάζζκμ, ηίηνζκμ, ηαζηακυ ή
εκδζάιεζςκ απμπνχζεςκ. οκήεςξ μζ ηδθίδεξ αοηέξ είκαζ πμθοάνζειεξ, δζαιμνθχκμκηαζ δ ιία δίπθα
ζηδκ άθθδ, ζοπκά ηαηά ιήημξ ηςκ ηεκηνζηχκ κεονχζεςκ ηαζ δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ ιςζασημφ ή
αθθζχξ «ζηαονμαεθμκζάξ». Ο πμθφ οβνυξ ηαζνυξ είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζεζ ηδκ ειθάκζζδ θεοηχκ
ελακεήζεςκ ημο παναζίημο ζηα θφθθα, πςνίξ ηδκ πανμοζία ηδθίδςκ επί ημο εθάζιαημξ.
Οζ ηδθίδεξ «εθαίμο» ημο πενμκμζπυνμο ζηα ανπζηά ημοξ ζηάδζα είκαζ δοκαηυ κα ζοβποεμφκ ιε
ηζξ πνμζαμθέξ ημο ςζδίμο. ιςξ, μζ ηδθίδεξ ηδξ ηεθεοηαίαξ αζεέκεζαξ έπμοκ θζβυηενμ έκημκμ πνχια,
αζαθέξ πενζεχνζμ ηαζ ηαθφπημκηαζ απυ αναζή, οπυθεοηδ, πκμχδδ ελάκεδζδ, πμο ζπδιαηίγεηαζ
ζοκήεςξ ηυζμ ζηδκ πάκς υζμ ηαζ ζηδκ ηάης ημο εθάζιαημξ επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ. Οζ ελακεήζεζξ
ημο πενμκμζπυνμο απμηεθμφκηαζ απυ ποηκέξ δέζιεξ ημκζδζμθυνςκ, μζ μπμίμζ αβαίκμοκ απυ ηα
ζηυιαηα, έπμκηαξ θεοηή πζμκχδδ ειθάκζζδ ηαζ ανίζημκηαζ ιυκμ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο εθάζιαημξ.
Μία αηυια ζφβποζδ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ιε ηδκ πνμζαμθή απυ ημ άηανζ Eriophyes vitis
(ενίκςζδ), θυβς ημο ζπδιαηζζιμφ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο εθάζιαημξ ηςκ θφθθςκ θεοηχκ ηνζπχκ,
ηα μπμία ηαζ θαίκεηαζ κα ιμζάγμοκ ιε ηζξ ελακεήζεζξ ημο ιφηδηα. Ζ δζάηνζζδ, ςζηυζμ, είκαζ ζπεηζηά
εφημθδ, δζυηζ ημ άηανζ ζημ ζδιείμ ηδξ πνμζαμθήξ πνμηαθεί ελυβηςζδ ημο εθάζιαημξ ζηδκ άκς
επζθάκεζα ηαζ ημίθακζδ ζηδκ ηάης. Ακηίεεηα, μ πενμκυζπμνμξ δεκ πνμηαθεί παναιυνθςζδ ηςκ
θφθθςκ.
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Οζ πνμζαμθέξ ηςκ ακεέςκ ηαζ ηςκ ζηαθοθζχκ εηδδθχκμκηαζ ιε δζάθμνα ζοιπηχιαηα, ακάθμβα
ηδκ επμπή ιυθοκζδξ ηαζ θοζζηά ημ πνμζαεαθδιέκμ ιένμξ. Ζ πνμζαμθή ιπμνεί κα βίκεζ ζε
μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ηεκηνζημφ ή ηςκ πθάβζςκ αλυκςκ ηδξ ηαλζακείαξ. Ξεηζκχκηαξ απυ ημ ζδιείμ
εζζυδμο, ημ παεμβυκμ ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ ζε ιεβάθμ ιήημξ ημο άλμκα ή κα ζπδιαηίζεζ
πενζμνζζιέκδ ηδθίδα. Οζ πνμζαεαθδιέκμζ ζζημί πανμοζζάγμοκ πνχια ζημηεζκυ εθαζχδεξ, ακάθμβμ
εηείκμο ηςκ «αναζιέκςκ πυνηςκ», εκχ ανβυηενα κεηνχκμκηαζ ηα παίνκμοκ ηαζηακυ πνχια. Μενζηή
ή μθζηή απμλήνακζδ ημο αυηνομξ, παναηδνείηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ελάπθςζδ ηδξ πνμζαμθήξ. ε
πενίπηςζδ πμο ηα άκεδ ιμθοκεμφκ πνζκ ηδκ άκεζζδ, αοηά ιαναίκμκηαζ ηαζ πέθημοκ, εκχ δ πνμζαμθή
βίκεηαζ είηε ιε απεοεείαξ δζάηνδζδ είηε έιιεζα απυ ημκ πμδίζημ ημοξ. Με οβνυ ηαζνυ, μ ηάθοηαξ ηαζ
δ ζηεθάκδ ηαθφπημκηαζ απυ θεοηέξ ελακεήζεζξ ημο παεμβυκμο ιφηδηα. Αηυια, ιεηά ηδκ
βμκζιμπμίδζδ, μζ νάβεξ ιμθφκμκηαζ ιυκμ ειιέζςξ απυ ημκ πμδίζημ. Οζ κεανέξ πνμζαεαθδιέκεξ νάβεξ
πνςιαηίγμκηαζ ηαζηακμπνάζζκεξ, αθθά υπμηε ηαθφπημκηαζ απυ ελακεήζεζξ πμο αβαίκμοκ απυ ζπζζιέξ
ηδξ επζδενιίδαξ ή ηα θαηίδζα, παίνκμοκ ηεθνά απυπνςζδ ηαζ δ αζεέκεζα ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ
απμηαθείηαζ «ηεθνά ζήρδ». Καεχξ ςνζιάγμοκ ηα ζηαθφθζα, βίκμκηαζ πενζζζυηενμ ακεεηηζηά ζηδ
ιυθοκζδ. Έηζζ, μζ νάβεξ πμο ιμθφκμκηαζ ιεηαβεκέζηενα ηαζ ιέπνζ ηδκ επμπή ημο «βοαθίζιαημξ», δ
ελάπθςζδ ημο παναζίημο βίκεηαζ ιυκμ ζημοξ εζςηενζημφξ ζζημφξ, μζ μπμίμζ ηαζ απμηημφκ ηαζηακυ
πνχια ηαζ δζαηνίκμκηαζ ελςηενζηά απυ ηδκ δζαθάκεζα ηδξ οβζμφξ ζάνηαξ. Αοηέξ μζ νάβεξ βίκμκηαζ
δενιαηχδεζξ, γαπανχκμοκ, απμηημφκ πνχια ηαζηακυ ιε πνάζζκεξ απμπνχζεζξ πμο ζοπκά πέθημοκ ηαζ
αοηή δ ηαηάζηαζδ ηαθείηαζ «ηαζηακή ζήρδ», εκχ πάκς ζηζξ νάβεξ δε ζπδιαηίγμκηαζ ελακεήζεζξ ημο
ιφηδηα. Χζηυζμ, αοηυ ημ ζφιπηςια ιπμνεί κα ζοβποεεί ιε γδιζέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ
δθζμηαφιαηα ζηζξ νάβεξ.
Οζ αθαζημί πνμζαάθθμκηαζ, υηακ είκαζ κέμζ ηαζ ηνοθενμί ηαζ ηαηά ηα πνυκζα πμο επζηναημφκ
ζδζαίηενα εοκμσηέξ- δδθαδή πμθφ ανμπενά έηδ- βζα ηδκ αζεέκεζα πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. δ
ιυθοκζδ εηδδθχκεηαζ οπυ ηδ ιμνθή επζιδηχκ, ηαζηακχκ ή ηαζηακυιαονςκ ηδθίδςκ, ζδζαίηενα ζηδκ
ημνοθή ημο αθαζημφ, εκχ πανμοζζάγμοκ ηοιαημεζδή παναιυνθςζδ.

Δικόνα 16: Πνμπςνδιέκδ πνμζαμθή θφθθςκ απυ πενμκυζπμνμ αιπέθμο. (froutonea.gr)

1.4.1.3 Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ
Ζ εηηέθεζδ πνμθδπηζηχκ ρεηαζιχκ ιε ηα ηαηάθθδθα ιοηδημηηυκα, απμηεθεί ηδ ζςζηή αάζδ
ακηζιεηχπζζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο παεμβυκμο. Χζηυζμ, βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί μζ ρεηαζιμί εα
πνέπεζ κα είκαζ είηε πμθφ ζοπκμί, έηζζ χζηε υζμ ειθακίγμκηαζ εοπαεείξ ζζημί ζημ αιπέθζ, ηυζμ κα
ιέκμοκ πάκημηε ηαθοιιέκμζ ιε ηδκ δναζηζηή μοζία, είηε κα ααζίγμκηαζ ζέκα ζφζηδια πνμβκχζεςκ
ηαζ πνμεζδμπμζήζεςκ. Σμ ζφζηδια αοηυ πνμαθέπεζ ηζξ πενζυδμοξ πμο είκαζ εοκμσηέξ βζα ηδκ ειθάκζζδ
ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηαεμδδβεί ημοξ αιπεθμονβμφξ βζα ηδκ έβηαζνδ εθανιμβή ρεηαζιχκ. Καθφηενα δ
πνχηδ ιέεμδμξ κα ιδκ αημθμοεείηαζ, βζαηί επζαάθθεζ πμθθμφξ ηαζ ζοπκά άζημπμοξ ρεηαζιμφξ, ιε
ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ ζηαθοθζχκ, ημο μίκμο, ημο πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ ζημ
εζζυδδια ημο παναβςβμφ. Απυ ηδκ άθθδ ημ ζφζηδια πνυβκςζδξ ηδξ αζεέκεζαξ απμηεθεί ημ πζμ
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εκδεδεζβιέκμ ζφζηδια, ιαηνζά απυ πμθθμφξ ακχθεθμοξ ρεηαζιμφξ, ημ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηαζ
μζημκμιζηυ, ηαεχξ επζηνέπεζ πδιζηέξ επειαάζεζξ ιυκμ υπμηε πνεζάγμκηαζ, ζημ ζςζηυ πάκηα πνυκμ
(πενζζζυηενεξ ακαθμνέξ αημθμοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ).
ηδκ Δθθάδα, δ ακηζιεηχπζζδ ημο πενμκμζπυνμο βίκεηαζ ιε πνυβναιια πνμθδπηζηχκ
ρεηαζιχκ, ααζζγυιεκμ ζηα ζηάδζα αθάζηδζδξ ηδξ αιπέθμο, ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ (φρμξ
ανμπυπηςζδξ, ζπεηζηή οβναζία, δζάνηεζα δζφβνακζδξ ηςκ θφθθςκ) πμο επζηναημφκ ζηζξ δζάθμνεξ
αιπεθμονβζηέξ πενζμπέξ ηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ αζεέκεζαξ. οκεπχξ, ζηζξ πενζμπέξ πμο δεκ οθίζηαηαζ
ζοκήεςξ πνυαθδια πενμκμζπυνμο (π.π. Αηηζηή) ζοκζζηάηαζ έκαξ ρεηαζιυξ «αζθαθείαξ», υηακ μζ
αυηνεζξ απμιαηνοκεμφκ απυ ηα θφθθα πμο ημοξ πενζαάθθμοκ (ζηάδζμ ημο ιμφνμο). ηζξ πενζμπέξ,
υιςξ, πμο οθίζηαηαζ ημ πνυαθδια (πενζμπέξ ιε ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαζ ζοπκέξ ανμπμπηχζεζξ
ηαηά ηδκ άκμζλδ) πνμηείκμκηαζ μζ ελήξ ηέζζενζξ επειαάζεζξ:
1.
2.
3.
4.

ηακ μζ αθαζημί έπμοκ ιήημξ 8-10 cm,
ιεηά απυ 10 ιένεξ,
θίβμ πνζκ ηδκ άκεδζδ (ζηάδζμ ημο ιμφνμο),
θίβμ ιεηά ηδκ βμκζιμπμίδζδ.

Ζ ακαβηαζυηδηα εηηέθεζδξ αοηχκ ηςκ ρεηαζιχκ ή αηυιδ ηαζ πενζζζυηενςκ, ηαεμνίγεηαζ ιε
αάζδ ηδκ ελέθζλδ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. ε πενζμπέξ
ζδζαίηενα οβνέξ ηαζ ζε έηδ ιεβάθδξ επζδδιίαξ, ζοκζζηάηαζ αηυια έκαξ ρεηαζιυξ ιε αμνδζβάθζμ πμθηυ
ιεηά ηδκ ζοβημιζδή, χζηε κα ιεζςεμφκ ηα ιμθφζιαηα (ςμζπυνζα) πμο εα είκαζ δζαεέζζια βζα ηζξ κέεξ
ιμθφκζεζξ ηδξ άκμζλδξ. Γζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο πενμκμζπυνμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ
ιοηδημηηυκα ηςκ μιάδςκ ηςκ ιεεμλοηανααιζδζηχκ, ηςκ ιμνθμθζκζηχκ, ηςκ αιζδμ-ηανααιζδζηχκ
εζηένςκ, ηςκ ζιζδαγμθζκχκ ηαζ ηςκ ζηνμιπζθμονζκχκ. Οζ ζηνμιπζθμονίκεξ έπμοκ ελαζνεηζηή ηαζ
ζηαεενή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαηά ημο παεμβυκμο αθθά ηαζ ιεβάθμ ηίκδοκμ ακάπηολδξ
ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ βζ αοηυ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε πνμζμπή, ζε εκαθθαβή ιε άθθα ηαζ υπζ
αθυβζζηα. Δπζπνυζεεηα, ηαηά ημοξ πνχημοξ δφμ ρεηαζιμφξ, πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ ηα παθημφπα,
βζαηί πνμηαθμφκ ακάζπεζδ ηδξ αθάζηδζδξ.
ηζξ ιδ πδιζηέξ ιεευδμοξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ αζεέκεζαξ πενζθαιαάκμκηαζ ηα ελήξ
εκεαννοκηζηά ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα: δ πνήζδ ιοηδημ-ακηαβςκζζηχκ ημο παεμβυκμο, υπςξ ημο
Fusarium proliferatum (Falk et al. 1996, Bakshi et al. 2001) ηαζ δ εθανιμβή μοζζχκ πμο δζεβείνμοκ
θοζζημφξ ιδπακζζιμφξ ακημπήξ ηδξ αιπέθμο, υπςξ ημ beta-aminobutyric acid (BABA) ηαζ α-1,3glucan laminarin. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ μοζία laminarin πνμένπεηαζ απυ ημ θφημξ Laminaria
digitata, εκχ πανέπεζ πνμζηαζία ηαζ ηαηά ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ ηδξ αιπέθμο (Reuveni et al. 2001, Aziz
et al. 2003). Σέθμξ, δ πνδζζιμπμίδζδ εηποθζζιάηςκ απυ ημ θοηυ Inula viscosa (Compositae),
δζαπζζηχεδηακ υηζ πανέπμοκ πνμζηαζία εκάκηζα ζημκ πενμκυζπμνμ θυβς ηςκ ιοηδημηηυκςκ μοζζχκ
πμο πενζέπμοκ (Cohen et al. 2006).
(ΥΡΖΣΟ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ, «Αζθένειερ Καπποθόπυν Γένδπυν & Αμπέλος», ζελ.: 469482.)

1.4.2 ΧΗΓΗΟ
Σμ ςίδζμ (εζη. 17), απμηεθεί ηδ δεφηενδ πζμ ζδιακηζηή αζεέκεζα, ιεηά ημκ πενμκυζπμνμ, ζηδκ
άιπεθμ, δ μπμία είκαζ επίζδξ δζαδεδμιέκδ ζε υθεξ ηζξ αιπεθμονβζηέξ πενζμπέξ ημο ηυζιμο. ηδκ
Δθθάδα είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ αζεέκεζα ηαζ βκςζηή ιε ανηεηά πανυιμζα μκυιαηα, υπςξ
ζηάπηςια, εεζαθαζεέκεζα, πμθένα, ιπάζηνα, θυαα, ιπαζανάξ, αθεονάξ, ηαζ θοζζηά ακ δεκ
ηαηαπμθειδεεί εβηαίνςξ εηήζζα, είκαζ ζηακή κα πνμηαθέζεζ πμθφ ζμαανή ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ,
υπςξ ηαζ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πνμσυκημξ.
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Δικόνα 17: οιπηχιαηα ςζδίμο ζε ζηαθφθζ ηαζ θφθθα αιπέθμο. (mistikakipou.gr)

1.4.2.1 Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ
Ζ αζεέκεζα ημο ςσδίμο μθείθεηαζ ζημκ αζημιφηδηα Erysiphe necator (ζοκ. Uncinula necator)
(Erysiphales, Erisiphaceae) ιε αηεθή ιμνθή ημ ιφηδηα Oidium tuckeri. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ιφηδηαξ
είκαζ εηημπανάζζημ ηαζ ηνέθεηαζ ιε ιογδηήνεξ πμο απμζηέθθεζ ζηα επζδενιζηά ηφηηανα ημο θοημφ.
Σμ επζθοηζηυ ημο ιοηήθζμ ζπδιαηίγεζ αναπείξ, απθμφξ ημκζδζμθυνμοξ ηφπμο Oidium πάκς ζημοξ
μπμίμοξ πανάβμκηαζ οαθχδδ ημκίδζα ζε αθοζίδεξ. Ζ ηέθεζα ιμνθή ημο ιφηδηα, ηα ηθεζζημεήηζα, ηα
μπμία ζπδιαηίγμκηαζ ιεηά απυ ζοκέκςζδ ιοηδθίςκ ακηίεεημο ζογεοηηζημφ ηφπμο, ηάκμοκ ηδκ
ειθάκζζή ημοξ ζοκήεςξ ανβά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ
μνβάκςκ ημο θοημφ-λεκζζηή. Σα ηθεζζημεήηζα είκαζ ζθαζνζηά, πνχιαημξ ηαζηακμφ ή ιαφνμο, θένμοκ
8-30 ιαηνζά πμθοηφηηανα ελανηήιαηα πμο ηαηαθήβμοκ ζε έθζηα ηαζ πενζέπμοκ 4-6 αζημφξ. Σέθμξ, ηα
ιμκμηφηηανα οαθχδδ αζημζπυνζα (4-7 ακά ζάημ), παίνκμοκ ζπήια ςμεζδέξ ςξ εθθεζρμεζδέξ. Ο
ιφηδηαξ είκαζ οπμπνεςηζηυ πανάζζημ ηαζ πνμζαάθθεζ υθα ηα αιενζηακζηά είδδ ηδξ αιπέθμο (Vitis
labrusca, V. rotundifolia, V. rupestris, V. vulpinarn, V. aestivalis, V. californica), εκχ ηα εονςπασηά
είκαζ αηυια πζμ εοπαεή. Πνυζεεηα πνμζαάθθεζ ηα είδδ Ampelopsis aconitifolia ηαζ Parthenocissus
quinquefolia.

Δικόνα 18: Ο ηφηθμξ αζεέκεζαξ ημο ςζδίμο ηδξ αιπέθμο. (ohioline.osu.edu)

Γζαζνχκηαξ ημκ ηφηθμ αζεέκεζαξ ημο ιφηδηα Erysiphe necator, ζφιθςκα ηαζ ιε ημ παναπάκς
ζπήια, εα λεηζκμφζαιε ιε ημ πνχημ ζηάδζμ ημο παεμβυκμο, πμο δζαπεζιάγεζ ζε ιμνθή ιοηδθίμο ιέζα
ζημοξ ημζιχιεκμοξ, πνμζαεαθδιέκμοξ μθεαθιμφξ ή ςξ ηθεζζημεήηζα ζηδκ επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ,
αθαζηχκ ηαζ ημο θθμζμφ ηςκ αναπζυκςκ ή αηυια ηαζ ιε ημοξ δφμ παναπάκς ηνυπμοξ. Δπζπνυζεεηα,
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ζε εενιά ηθίιαηα, μ ιφηδηαξ ιπμνεί κα δζαπεζιάζεζ ηαζ οπυ ιμνθή ιοηδθίμο ηαζ ημκζδίςκ ζημοξ
πνάζζκμοξ αθαζημφξ πμο παναιέκμοκ πάκς ζηα πνέικα. Αημθμφεςξ, ζημ δεφηενμ ζηάδζμ, δ ιυθοκζδ
ηςκ μθεαθιχκ βίκεηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ημο ζπδιαηζζιμφ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ
ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο. Έηζζ, ημ παεμβυκμ ακαπηφζζεηαζ ηαζ εζζπςνεί ζημ εζςηενζηυ ηςκ
μθεαθιχκ, υπμο ηαζ παναιέκεζ ζε θήεανβμ ζημοξ εζςηενζημφξ πζηχκεξ ημο μθεαθιμφ ιέπνζ ηδκ
επυιεκδ άκμζλδ, μπυηε ηαζ εα εηπηοπεμφκ. ημ ηνίημ ζηάδζμ, μζ πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδκ άκμζλδ
πνμένπμκηαζ απυ ημκίδζα πμο πανάβμκηαζ ζημ ιοηήθζμ, πμο ακαπηφζζεηαζ ιαγί ιε ηδ κέα αθάζηδζδ
απυ ημοξ πνμζαεαθδιέκμοξ μθεαθιμφξ. Πάκς ζε αοημφξ ημοξ «ανπζηά πνμζαεαθδιέκμοξ αθαζημφξ»,
μζ μπμίμζ ηαθφπημκηαζ απυ θεοηυ ιοηήθζμ, πανάβμκηαζ ηα πνχηα ιμθφζιαηα βζα ηδκ εκ ζοκεπεία
δζάδμζδ ηδξ πνμζαμθήξ. Πανυιμζεξ, πνςηανπζηέξ, ιμθφκζεζξ ζοιααίκμοκ επίζδξ ηαζ ηδκ άκμζλδ, απυ
ηα αζημζπυνζα πμο εηηζκάζζμκηαζ απυ ηα ηθεζζημεήηζα ιεηά ηδ ανμπή.
Κμκίδζα ηαζ αζημζπυνζα ιεηαθένμκηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο ακέιμο αθθά ζε υπζ ιεβάθεξ
απμζηάζεζξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ημκίδζα ημο πενμκμζπυνμο (Willocquet et al. 1998, 1998b). ηακ ηα
ιμθφζιαηα ανεεμφκ ζε εοπαεείξ ζζημφξ, αθαζηάκμοκ ηαζ πνμηαθμφκ κέεξ ιμθφκζεζξ. διεζχκεηαζ
αηυια υηζ ημ παεμβυκμ έπεζ πμθθέξ βεκεέξ ιέζα ζηδ αθαζηζηή πενίμδμ. Γζα ηδκ αθάζηδζδ ηςκ
ημκζδίςκ δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ φπανλδ κενμφ ζηζξ θοηζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ έηζζ μζ ανμπέξ ηαζ δ
δνυζμξ δεκ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηζξ ιμθφκζεζξ ημο ςζδίμο. Σα ημκίδζα είκαζ ζηακά κα αθαζηήζμοκ ζε
πμζμζηυ 15% αηυια ιε πμθφ παιδθή ζπεηζηή οβναζία ηδξ ηάλδξ ημο 25%. Ακηίεεηα, δ αζεέκεζα
εοκμείηαζ απυ ορδθυηενμ πμζμζηυ οβναζίαξ. Αηυια εοκμείηαζ απυ εενιυ ηαζνυ ηαζ δ αθάζηδζδ ηςκ
ημκζδίςκ πναβιαημπμζείηαζ ζε εενιμηναζίεξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 6μC έςξ 32μC, ιε ημοξ 25μC κα
απμηεθμφκ ηδκ άνζζηδ. ημοξ 21-30μC παναηδνείηαζ ηαπεία αθάζηδζδ ηςκ ημκζδίςκ ηαζ ακάπηολδ
ημο ιοηδθίμο, ηυηε υπμο μ ηφηθμξ ημο παναζίημο δζανηεί ιυθζξ 5 ιένεξ. ε εενιμηναζίεξ θφθθμο
άκς ηςκ 35μC, πανειπμδίγεηαζ δ αθάζηδζδ ηςκ ημκζδίςκ, εκχ άκς ηςκ 40μC είκαζ εακαηδθυνεξ βζα
ηα ημκίδζα ηαζ ημ ιοηήθζμ ημο παεμβυκμο. Αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ μ ήθζμξ δοζπεναίκεζ ηδ αθάζηδζδ
ηςκ ημκζδίςκ ημο ιφηδηα ηαζ απμηεθεί ημκ θυβμ βζα ημκ μπμίμ δ αζεέκεζα ειθακίγεηαζ ζοκήεςξ ζηα
ζηζαγυιεκα ιένδ ηδξ αιπέθμο. Αηυια, δ εοπάεεζα ηςκ θοηζηχκ μνβάκςκ ιεηααάθθεηαζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ αθαζηζηήξ πενζυδμο. Οζ νάβεξ είκαζ εοπαεείξ ζηδκ πνμζαμθή απυ ηδκ επμπή
ζπδιαηζζιμφ ημοξ ιέπνζ δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε ζάηπανα κα θηάζεζ ημ 8%, εκχ ζηζξ ήδδ
εβηαηεζηδιέκεξ ιμθφκζεζξ, ηαηά ημ ηέηανημ ζηάδζμ, μ ιφηδηαξ ζοκεπίγεζ κα πανάβεζ ημκίδζα ιέπνζ κα
θηάζμοκ ηα ζάηπανα ημ 12-15% ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ζζηχκ. Μεηαβεκέζηενα, υηακ ηα ζάηπανα
λεπενάζμοκ ημ 15%, ημ παεμβυκμ αδνακμπμζείηαζ. Οιμίςξ, μ ιφηδηαξ ακαπηφζζεηαζ ηαθφηενα ζηα
ηνοθενά θφθθα ηαζ ζοκήεςξ δε ιμθφκεζ θφθθα ιεβαθφηενα ηςκ 2 ιδκχκ, εηηυξ ηαζ ακ ακαπηφζζμκηαζ
ζε πμθφ ζηζενά ιένδ. Σα ημκίδζα πμο εα παναπεμφκ απυ ηζξ πνμζαεαθδιέκεξ νάβεξ αθθά ηαζ ηα
οπμθείιιαηα ηδξ ηαθθζένβεζαξ, εα απμηεθέζμοκ πνςηανπζηυ ιυθοζια βζα ηδκ κέα ηαθθζενβδηζηή
πενίμδμ. Σέθμξ, μζ αθαζημί, μζ πμδίζημζ ηαζ μζ ηαλζακείεξ παναιέκμοκ εοπαεείξ ηαε‟ υθδ ηδ αθαζηζηή
πενίμδμ. Μεηά απυ εκδεθεπείξ ένεοκεξ ςξ πνμξ ηδκ επζδδιζμθμβία ηςκ ηθεζζημεδηίςκ, ζε δζάθμνεξ
πενζμπέξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ Ζ.Π.Α., δζαπζζηχεδηε υηζ αοηά ιαγί ιε ημ δζαπεζιάγμκ ζημοξ
μθεαθιμφξ ιοηήθζμ, απμηεθμφκ ηζξ πδβέξ ιμθοζιάηςκ βζα ηζξ πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδξ αζεέκεζαξ
ημο ςσδίμο (Cortesi et al. 1997, Rugner et al. 2002).

1.4.2.2 ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΧΗΓΗΟΤ
Ζ αζεέκεζα ημο ςζδίμο ηαηά ηδκ ακμζλζάηζηδ πενίμδμ, πνμζαάθεζ υθα ηα ηνοθενά υνβακα ημο
θοημφ. Σα πζμ ζοκδεζζιέκα ηαζ παναηηδνζζηζηυηενα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ ζημ έθαζια ηςκ
θφθθςκ ζε ιμνθή ηοηθζηχκ ηδθίδςκ ιε αζαθέξ πενζεχνζμ ηαζ δζάιεηνμ ημκηά ζηα 6-10 mm. Πάκς
ζηζξ ηδθίδεξ, ηυζμ ζηδκ πάκς υζμ ηαζ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο εθάζιαημξ, παναηδνείηαζ έκα ζοκεπέξ
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αναπκμεζδέξ, θεοηυ, ημκζμνηχδεξ ή αθεονχδεξ επίπνζζια, ζδζαίηενα ζε θφθθα πμο ανίζημκηαζ ζηα
ζηζαγυιεκα ιένδ ηδξ αιπέθμο. (Δζη. 19)

Δικόνα 19: οκεπέξ αναπκμεζδέξ, θεοηυ ή αθεονχδεξ επίπνζζια ζε θφθθα αιπέθμο. (ellinikigeorgia.gr)

Αοηέξ απμηεθμφκ ηζξ ελακεήζεζξ ημο παεμβυκμο πμο απμηεθμφκηαζ απυ ημ επζθοηζηά
ακαπηοζζυιεκμ ιοηήθζμ ηαζ ημοξ ιζηνμφξ ημκζδζμθυνμοξ πμο θένμοκ ηα ημκίδζα ημο ιφηδηα. Οζ
ηδθίδεξ ιπμνμφκ κα ελαπθςεμφκ ηαζ κα ηαθφρμοκ ζδιακηζηυ ιένμξ ή ηαζ μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα
ημο εθάζιαημξ. Δλαζηίαξ ηδξ κέηνςζδξ ηςκ ηοηηάνςκ απυ ημοξ ιογδηήνεξ ημο ιφηδηα, ζηα
ακαπηοζζυιεκα θφθθα ημ έθαζια δεκ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ηακμκζηά ηαζ ειθακίγεζ ηοιαημεζδή
παναιυνθςζδ. Πνυζεεηα, πανυιμζεξ ελακεήζεζξ ηαζ αθθμζχζεζξ παναηδνμφκηαζ ζημοξ αθαζημφξ ηαζ
ημοξ αυηνεζξ. Δθυζμκ δ πνμζαμθή βίκεζ πνζκ ηδκ άκεδζδ ηυηε εα παναηδνδεεί ακευννμζα. Χζηυζμ
ζοπκυηενεξ είκαζ μζ πνμζαμθέξ ηςκ ζηαθοθζχκ πμο ειθακίγμκηαζ ιεηά ηδκ βμκζιμπμίδζδ ζηδ νάπδ
ημο αυηνομξ ηαζ ζηζξ νάβεξ (εζη. 20). Σα ζδιεία ηδξ πνμζαμθήξ ανπζηά ηαθφπημκηαζ απυ ελακεήζεζξ
ηαζ ανβυηενα παίνκμοκ ηαζηακυ πνχια. Αηυια, υηακ μζ πνμζαεαθδιέκεξ νάβεξ είκαζ ιζηνέξ (ηάης
ηςκ 2 mm), λδναίκμκηαζ ηαζ πέθημοκ, εκχ ζε ιεβαθφηενα ιεβέεδ, παφμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ
ηακμκζηά ηαζ ζπίγμκηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ πνμζαμθήξ θυβς ηδξ κέηνςζδξ ηςκ επζδενιζηχκ ηοηηάνςκ
ηαζ ηδξ πίεζδξ ηδξ αολακυιεκδξ ζάνηαξ. Αημθμφεςξ, μζ ζπζζιέκεξ νάβεξ αθοδαηχκμκηαζ ή ζαπίγμοκ
ιε ηδκ φπανλδ δεοηενμβεκχκ ιοηήηςκ. ε πενίπηςζδ πμο δ ιυθοκζδ ηςκ ναβχκ βίκεζ ιεηά ημ
«βοάθζζια», μζ νάβεξ δε ζπίγμκηαζ, αθθά πανμοζζάγμοκ νζγμεζδείξ ή δζπηοςηέξ ζηςνζμπνχζεζξ.
Δπίζδξ, είκαζ πμθφ ζοπκή δ υρζιδ πνμζαμθή ηςκ ηθδιαηίδςκ, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ανπζηά οπυ ηδ
ιμνθή ηδθίδςκ απυ θεοηή ελάκεδζδ, εκχ ανβυηενα ελεθίζζμκηαζ ζε ενοενμηαζηακέξ πενζμπέξ ιε
ακχιαθδ νζγμεζδή πενζθένεζα. Οζ παναπάκς παναηηδνζζηζηέξ ενοενμηαζηακέξ ηδθίδεξ δζαηνίκμκηαζ
ζηζξ πνμζαεαθδιέκεξ ηθδιαηίδεξ ηαζ αθμφ κεηνςεεί ημ ιοηήθζμ ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ.

Δικόνα 20: Πνμζαμθέξ ηςκ ζηαθοθζχκ ιεηά ηδκ βμκζιμπμίδζδ ζηδ νάπδ ημο αυηνομξ ηαζ ζηζξ νάβεξ.
(blog.farmacon.gr)
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1.4.2.3 Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΧΗΓΗΟΤ
Ζ πνήζδ εείμο, ζηυκδξ ή ανέλζιμο, παναιέκεζ ημ απμηεθεζιαηζηυηενμ ηαζ μζημκμιζηυηενμ
ιέηνμ ηαηαπμθέιδζδξ ημο ςζδίμο, εθυζμκ εθανιμζηεί πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ιφηδηα ζημκ
αιπεθχκα πνμθδπηζηά. Άθθα ιοηδημηηυκα πμο ζοκζζηχκηαζ εκάκηζα ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα,
ηαηαβνάθμκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ.
Οζ επειαάζεζξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζηα ελήξ ζηάδζα αθάζηδζδξ:
1.
2.
3.
4.

ηακ μζ αθαζημί απμηηήζμοκ ημ 3μ θφθθμ ηαζ πνζκ ειθακζζημφκ ηα άκεδ,
ηαηά ηδκ άκεδζδ,
ιεηά ημ δέζζιμ ηςκ ναβχκ ηαζ
ηάεε 15-20 ιένεξ ιέπνζ ημ «βοάθζζια» ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ πνμζαμθήξ.

Χζηυζμ, ακ μζ εενιμηναζίεξ είκαζ ζπεηζηά παιδθέξ ηαηά ηδκ 1δ εθανιμβή (ιζηνυηενεξ απυ
18μC), ηαθφηενα κα ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ εείμ, βζαηί δεκ είκαζ έηζζ απμηεθεζιαηζηυ. Ζ ηαθφηενδ
εενιμηναζία βζα ηδκ δνάζδ ημο εείμο είκαζ πενίπμο μζ 25μC (ηοιαίκεηαζ μοζζαζηζηά ιεηαλφ 25-30μC).
Αηυια, υηακ μζ εενιμηναζία λεπενάζεζ ημοξ 30μC, μζ εεζχζεζξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ κςνίξ ημ πνςί ή
κςνίξ ημ ανάδο, βζα κα απμθεεπεμφκ εβηαφιαηα ζηα θοηά, εκχ άκς ηςκ 35 μC δεκ ζοκζζηχκηαζ
εεζχζεζξ.
Σμ άηανζ Orthotydeus lambi (Tydeida), ημ μπμίμ ηνέθεηαζ απυ ιφηδηεξ ηαζ άθθμοξ
ιζηνμμνβακζζιμφξ, πςνίξ κα πνμηαθεί πνμαθήιαηα ζηζξ ηαθθζένβεζεξ, δζαπζζηχεδηε ζηζξ Ζ.Π.Α., υηζ
πενζμνίγεζ ζδιακηζηά ηδκ ακάπηολδ ημο ςσδίμο ζημκ αιπεθχκα (English-Loeb et al. 1999).
(ΥΡΖΣΟ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ, «Αζθένειερ Καπποθόπυν Γένδπυν & Αμπέλος», ζελ.: 483490)

1.4.3 ΣΔΦΡΑ ΖΦΖ
Ζ ηεθνά ζήρδ (εζη. 21), μθείθεηαζ ζημκ παβηυζιζαξ ελάπθςζδξ ιφηδηα Botrytis cinerea, μ
μπμίμξ πνμζαάθθεζ υθα ζπεδυκ ηα ηαθθζενβμφιεκα θοηά, υπςξ ηανπμθυνα, εάικμοξ, αιπέθζ,
ηδπεοηζηά, αζμιδπακζηά, ηαθθςπζζηζηά θοηά. Ο παεμβυκμξ ιφηδηαξ ιπμνεί κα ακαπηφζζεηαζ ηυζμ επί
οβζχκ υζμ ηαζ βεναζιέκςκ, ελαζεεκδιέκςκ ή κεηνχκ θοηζηχκ ζζηχκ, εκχ αθάπηεζ θοηά ηάεε δθζηίαξ,
ζπεδυκ υθα ηα θοηζηά ημοξ υνβακα ηαζ πνμηαθεί ακαθυβςξ ημο είδμοξ ηαζ ηδξ δθζηίαξ ηςκ ζζηχκ ηαζ
ηςκ ζοκεδηχκ ημο εηάζημηε πενζαάθθμκημξ, ζοιπηχιαηα δζαθυνςκ ηφπςκ, θυβμο πάνδ ηδθζδχζεζξ
θφθθςκ, ακεέςκ, ηανπχκ, έθηδ αθαζηχκ, ζήρεζξ ηανπχκ, ακεέςκ, ημκδφθςκ, θοηανίςκ.
ηδκ άιπεθμ πνμζαάθθμκηαζ υθα ηα πνάζζκα οπένβεζα ιένδ ημο πνέικμο, αθθά ζδζαίηενα
ζδιακηζηέξ είκαζ μζ γδιζέξ πμο πνμηαθεί ζηα ζηαθφθζα θίβμ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδ ζοβημιζδή (πνμ- ηαζ
ιεηαζοθθεηηζηέξ ζήρεζξ). Χζηυζμ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ ίδζμξ παεμβυκμξ ιφηδηαξ μθείθεηαζ βζα
ημ θαζκυιεκμ ηδξ «εοβεκμφξ ζήρδξ» (noble rot) ηςκ ζηαθοθζχκ πμο πνμηαθείηαζ ηάης απυ μνζζιέκεξ
ηθζιαημθμβζηέξ ηαζ εδαθζηέξ ζοκεήηεξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πμζηζθίεξ. Σμ παναπάκς θαζκυιεκμ
ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ελαβςβή βθεφημοξ ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ ζε ζάηπανα (30-40%) πςνίξ ηδκ
πανάθθδθδ αφλδζδ ηδξ μθζηήξ μλφηδηαξ. Αοηυ πμο μοζζαζηζηά ζοιααίκεζ ζηζξ θεοηέξ πμζηζθίεξ ημο
Bordeaux ηαζ ηςκ ηναζζχκ ημο Ρήκμο, είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηναζζχκ, δ μπμία
επζηοβπάκεηαζ ςξ ελήξ: δ αθοδάηςζδ ηαζ ιείςζδ ηςκ μλέςκ μδδβεί ζε αφλδζδ ημο ζαηπανζημφ ηαζ
αθημμθζημφ ηίηθμο, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ακαθμβίαξ ζαηπάνςκ πνμξ
μλέα ηαζ ηεθζηά ηδκ αεθηίςζδ ηδξ βεφζδξ ηαζ ημο ανχιαημξ.
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Δικόνα 21: Πανμοζία αμηνφηδ ζε ζηαθφθζ. (geoponicblog.blogspot.com)

1.4.3.1 Ο ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ
Ο ιφηδηαξ Botrytis cinerea ακήηεζ ζημοξ Hyphomycetes ηςκ αδδθμιοηήηςκ. πδιαηίγεζ
ημκζδζμθυνμοξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ιαηνφ πμδίζημ πνχιαημξ ηαζηακμφ, μ μπμίμξ θένεζ ζηδκ
ημνοθή ημο επί ιαηνχκ ηαη‟ εκαθθαβή εηθουιεκςκ δζαηθαδχζεςκ, οαθχδδ ημκίδζα ηαηά ηεθαθέξ ιε
ιμνθή αυηνο. Σα θεία, ιμκμηφηηανα ημκίδζα πανάβμκηαζ πάκς ζε ιζηνά ζηδνίβιαηα, ςμεζδμφξ ή
ζθαζνζημφ ζπήιαημξ.
Ζ ηέθεζα ιμνθή ημο παεμβυκμο (απυ εββεκή ηανπμθμνία) ηαθείηαζ Botryotinia fuckeliana ζοκ.
Sclerotinia fuckeliana, ακήηεζ ζηδκ ηάλδ Helotiales ηαζ μζημβέκεζα Sclerotiniaceae ηςκ δζζημιοηήηςκ
ηαζ ζπδιαηίγεηαζ απυ ηα ζηθδνχηζα ημο ιφηδηα ηα μπμία αθαζηάκμκηα, οπυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ,
δίκμοκ απμεήηζα. Σα ζηθδνχηζα ημο ιφηδηα, υηακ αθαζηάκμοκ δίκμοκ ζοκήεςξ ιοηήθζμ ή
ημκζδζμθυνμοξ.

Δικόνα 22: Ο ηφηθμξ αζεέκεζαξ ημο αμηνφηδ ηδξ αιπέθμο. (researchgate.net)

Ακ ιπμνμφζαιε κα πςνίζμοιε ημκ παναπάκς ηφηθμ (εζη. 22) ηδξ αζεέκεζαξ ημο ζαπνμθοηζημφ
ιφηδηα Botrytis cinerea ζε επζιένμοξ ηιήιαηα, εα λεηζκμφζαιε απυ ημ πνχημ ζηάδζμ πμο εα
πενζεθάιαακε ηδκ επζαίςζδ ημο ιφηδηα ζε κεηνμφξ θοηζημφξ ζζημφξ ζαπνμθοηζηά, υπςξ επίζδξ ηαζ
ζε πνμζαεαθδιέκα ηαθθζενβμφιεκα ηαζ αοημθοή θοηά ιε ηα ζηθδνχηζά ημο. Μάθζζηα, δεκ θαίκεηαζ
εοαίζεδημξ ζηζξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ υηακ αοηέξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 1-30μC (ιε άνζζηδ
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ημοξ 18μC), ςζηυζμ, δ ορδθή ζπεηζηή οβναζία ημο πενζαάθθμκημξ, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ απυ ζοπκέξ
ανμπμπηχζεζξ, μιίπθεξ, κεθμζηεπή ηαζνυ, ορδθή αηιμζθαζνζηή οβναζία θυβς έθθεζρδξ αενζζιμφ,
η.η.θ., απμηεθεί ηδκ ηφνζα πνμτπυεεζδ ακάπηολδξ ηδξ αζεέκεζαξ. Αηυια, έπμκηαξ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ
οβναζίαξ ακαπηφζζεηαζ ηαπεία ημ ιοηήθζμ ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ άθεμκμζ ημκζδζμθυνμζ ιε ηενάζηζμ
ανζειυ ημκζδίςκ. Καηά ημ δεφηενμ ζηάδζμ, ηα ημκίδζα αθαζηάκμοκ πμθφ βνήβμνα ζηζξ ζηαβυκεξ κενμφ
ηαζ πνμηαθμφκ κέεξ ιμθφκζεζξ ιε απεοεείαξ δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ ή ιέζς πθδβχκ. Ζ εθεοεένςζδ
ηαζ δζαζπμνά αοηχκ, βίκεηαζ ηονίςξ ιε ημκ άκειμ (λδνμζπυνζα) ηαζ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ απυ ηζξ
ρεηάδεξ ημο κενμφ. Δπζπνυζεεηα, δζαζπμνά ιμθοζιάηςκ ηαζ ιεηαθμνά ημοξ ζηα οβζή θοηά
πναβιαημπμζείηαζ ηαζ ιε ηα πένζα, ηα νμφπα, ηα ενβαθεία ηςκ ενβαηχκ, ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
ηαθθζενβδηζηχκ θνμκηίδςκ ηαζ ηδξ ζοβημιζδήξ.
Οζ ιμθφκζεζξ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ βίκμκηαζ ιε ζαπνμθοηζηυ ιοηήθζμ, ημ μπμίμ
ακαπηοζζυιεκμ ζε κεηνμφξ ή ελαζεεκδιέκμοξ θοηζημφξ ζζημφξ, ελαπθχκεηαζ εφημθα ζημοξ
ζοκεπυιεκμοξ ή εθαπηυιεκμοξ οβζείξ ζζημφξ ηαζ υνβακα. ημ ηνίημ ζηάδζμ, μζ ιμθφκζεζξ ηςκ
ζηαθοθζχκ θαίκεηαζ υηζ μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδκ πνμζαμθή ηςκ ακεέςκ, πμο πναβιαημπμζείηαζ ηδκ
άκμζλδ. Σμ παεμβυκμ εζζένπεηαζ απυ ηδκ ακεμδυπδ, ημ ζηίβια ηαζ ημ ζηφθμ (Keller et al. 2003, Holz et
al. 2003, Viret et al. 2004) ηαζ πνμηαθεί θακεάκμοζα ιυθοκζδ ζημοξ άςννμοξ ηανπμφξ, δ μπμία εα
ελαπθςεεί ημ θεζκυπςνμ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ ςνίιαζδξ ηςκ ζηαθοθζχκ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα είκαζ
πθήνςξ βκςζημί μζ θυβμζ αοημφ ημο θαζκμιέκμο, ζηζξ νάβεξ ηαζ πνμηαθεί ηδ ζήρδ ηςκ ζηαθοθζχκ.
Σέθμξ, ιμθφκζεζξ ηςκ ζηαθοθζχκ βίκμκηαζ αηυιδ ηαζ απυ πθδβέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ έκημια,
ςζδζμ, παθάγζ, ηναοιαηζζιυ ηαηά ηδ ζοβημιζδή η.η.θ..
Αημθμοεεί ημ ηέηανημ ζηάδζμ, υπμο χνζιεξ νάβεξ ιπμνεί κα πνμζαθδεμφκ ηαζ ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ απυ ημκίδζα πμο αθαζηάκμοκ ζηδκ επζθάκεζά ημοξ. Οζ πνμζαμθέξ αοηέξ
ελανηχκηαζ ηονίςξ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ναβχκ ζε ζάηπανμ ηαζ απυ ημ πνυκμ πμο δ ζπεηζηή
οβναζία ανίζηεηαζ πάκς απυ ημ 92% ή οπάνπεζ εθεφεενμ κενυ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ναβυξ. Ζ ηαπφηδηα
ηδξ ιυθοκζδξ ελανηάηαζ επίζδξ απυ ηδ εενιμηναζία. Γεκζηυηενα, μζ ιμθφκζεζξ δεκ ελεθίζζμκηαζ
βνήβμνα ιε ζπεηζηή οβναζία θζβυηενδ ημο 90% ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ ζμαανή
επζδενιζηή έλανζδ ηδξ ζήρδξ ηςκ ζηαθοθζχκ ειθακίγεηαζ ιεηά απυ ανμπμπηχζεζξ πνζκ ηδ
ζοβημιζδή. οπκέξ ανμπμπηχζεζξ, οβνυξ ηαζνυξ ηαζ εενιμηναζίεξ ηοιαζκυιεκεξ ιεηαλφ 15-20μC,
απμηεθμφκ ηζξ ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ βζα ηζξ ζήρεζξ ηςκ ζηαθοθζχκ. Σεθζηά, μζ πνμζαμθέξ ζηαιαημφκ
ηαζ παφμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ ιε λδνυ ηαζ εενιυ ηαζνυ. ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ, ηα οπμθείιιαηα ηδξ
ηαθθζένβεζαξ ηαζ μζ ιμθοζιέκεξ νάβεξ πμο εα πέζμοκ ζημ έδαθμξ, εα απμηεθέζμοκ ημ πνςημβεκέξ
ιυθοζια ηδξ επυιεκδξ πνμκζάξ, δζαηδνμφιεκα ηονίςξ ςξ ζηθδνχηζα ηαζ απμεήηζα ζημ έδαθμξ.

1.4.3.2 ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΣΔΦΡΑ ΖΦΖ
Ζ πζμ ζοπκή ηαζ ζίβμονα πζμ ζμαανή γδιζά ηδξ αζεέκεζαξ εηδδθχκεηαζ ζηα ζηαθφθζα ηαηά ηδκ
πενίμδμ ημο θεζκμπχνμο, υηακ πθδζζάγμοκ ζηδκ ςνίιακζδ. ηδκ επζθάκεζα ιενζηχκ ναβχκ
ειθακίγεηαζ ιία δζάποηδ ηαζηακή ηδθίδα, δ μπμία επεηηείκεηαζ ηυζμ ζε αάεμξ υζμ ηαζ ζε έηηαζδ. Ζ
νάβα πάκεζ ηδ βοαθζζηενή ηδξ υρδ ηαζ δ επζδενιίδα απμημθθάηαζ απυ ηδ ζάνηα εφημθα, ιε εθανιμβή
ιζηνήξ πίεζδξ δαηηφθμο. Ανβυηενα δ πνμζαμθή επεηηείκεηαζ ζε υθδ ηδ ζάνηα, ιε απμηέθεζια κα
δδιζμονβείηαζ ιζα ιαθαηή ηαζ οδανήξ ζήρδ. Σεθζηχξ μζ πνμζαεαθδιέκμζ ζζημί βίκμκηαζ ηαζηακμί,
πάκμοκ οβναζία, γανχκμοκ ηαζ ζοπκά «ιμοιζμπμζμφκηαζ». (Δζη. 23)
ε ζοκεήηεξ ορδθήξ οβναζίαξ δ ζήρδ ελαπθχκεηαζ εφημθα ηαζ βνήβμνα ζηζξ νάβεξ πμο
ανίζημκηαζ ζε επαθή ιε ηζξ πνμζαεαθδιέκεξ. Αηυια, πνμζαάθθμκηαζ μζ νάπεξ ηςκ ζηαθοθζχκ ηαζ
πανμοζζάγμοκ ηαζηακέξ κεηνςηζηέξ ηδθίδεξ. ζμ δ αηιυζθαζνα παναιέκεζ οβνή, ηα πνμζαεαθδιέκα
υνβακα ηαθφπημκηαζ απυ ηδ παναηηδνζζηζηή ηεθνά ελάκεδζδ ημο παεμβυκμο.
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Οζ άθεμκεξ ηαζ ποηκέξ αοηέξ ελακεήζεζξ απμηεθμφκηαζ απυ ημοξ ημκζδζμθυνμοξ ηαζ ηα ημκίδζα
ημο ιφηδηα. Πάκς ή ιέζα ζημοξ αζεεκείξ ζζημφξ είκαζ δοκαηυ κα ζπδιαηζζεμφκ ηα ζηθδνχηζα ημο
ιφηδηα. ε πνμκζέξ ιε οβνή ηαζ ανμπενή άκμζλδ ιπμνεί κα ειθακζζημφκ πνμζαμθέξ ηςκ ηνοθενχκ
ηθδιαηίδςκ, θφθθςκ ηαζ ακεέςκ. Οζ πνμζαμθέξ εηδδθχκμκηαζ ιε ιμνθή ηαζηακχκ πενζμπχκ ζηα
ιεζμβμκάηζα ή ζηζξ ηνοθενέξ ημνοθέξ πμο πνμηαθμφκ ζήρδ ηαζ λήνακζδ ημνοθχκ ηαζ ηθδιαηίδςκ.
Πανάθθδθα, ζηα θφθθα ζπδιαηίγμκηαζ ιεβάθεξ κεηνςηζηέξ, ηαζηακέξ ηδθίδεξ πμο ανπίγμοκ απυ ηδκ
πενζθένεζα ημο εθάζιαημξ. Σέθμξ, δ αζεέκεζα ζοπκά πνμηαθεί γδιζέξ ζηα ζηνςιαηςιέκα
ειαμθζαζιέκα ή απθά ιμζπεφιαηα.

Δικόνα 23: Ζ πνμζαμθή επεηηείκεηαζ ζε υθδ ηδ ζάνηα, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβείηαζ ιζα ιαθαηή ηαζ
οδανήξ ζήρδ. Σεθζηχξ μζ πνμζαεαθδιέκμζ ζζημί βίκμκηαζ ηαζηακμί. (syngenta.gr)

1.4.3.3 Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΑΘΔΝΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗ Ο ΒΟΣΡΤΣΖ
Σα ιέηνα ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ, ζοκμρίγμκηαζ ζηα παναηάης ζδιεία:
1. ηζξ οβνέξ πενζμπέξ υπμο ειθακίγεηαζ ζοπκά δ ζήρδ ηςκ ζηαθοθζχκ πνμηείκμκηαζ ηνεζξ
ρεηαζιμί ηδκ άκμζλδ ζηα ελήξ ζηάδζα:
Α) ηαηά ηδκ πθήνδ άκεδζδ (υηακ 60-70% ακμζηηά άκεδ)
Β) αιέζςξ ιεηά ηδκ άκεδζδ ηαζ
Γ) πνζκ ανπίζεζ δ δζυβηςζδ ηςκ ναβχκ.
2. Λήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ απμθοβή πθδβχκ (ηαηαπμθέιδζδ εοδειίδαξ, ςζδίμο, πνμζεηηζηή
δζαπείνζζδ ηςκ ζηαθοθζχκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ ενβαζζχκ ηαζ ηαηά ηδ ζοβημιζδή)
3. Δθανιμβή ζςζημφ ζοζηήιαημξ ηθαδέιαημξ ηαζ ηαηάθθδθμο λεθοθθίζιαημξ βζα ημκ
ηαθφηενμ αενζζιυ ηςκ ζηαθοθζχκ.
4. Απμθοβή οπεναμθζηήξ αγςημφπμο θίπακζδξ.
Σμ θεζκυπςνμ ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ ςνίιακζδξ ηςκ ζηαθοθζχκ, ζοκζζηχκηαζ ημοθάπζζημκ έκαξ
ρεηαζιυξ, μ μπμίμξ κα επακαθαιαάκεηαζ ιία έςξ δφμ ιεηά ηδ ζοβημιζδή.
Σα ιοηδημηηυκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ αζεέκεζαξ θαίκμκηαζ ζημκ
πίκαηα 23 ημο πανανηήιαημξ. Δθυζμκ είκαζ δζαζοζηδιαηζηά, μ πνχημξ ρεηαζιυξ ηδξ άκμζλδξ πνέπεζ
κα βίκεηαζ θίβμ πνζκ ακμίλμοκ ηα άκεδ ηαζ κα επακαθαιαάκμκηαζ ακά 14 διένεξ. Αηυια, ηα μνβακζηά
ιοηδημηηυκα πνμηαθμφκ ζοκήεςξ επζανάδοκζδ ηδξ γφιςζδξ ημο βθεφημοξ υηακ εθανιυγμκηαζ ζε
μζκμπμζήζζιεξ πμζηζθίεξ ηζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ εαδμιάδεξ πνζκ ηδ ζοβημιζδή.
Πνυζεεηα, ςξ απμηεθεζιαηζηά ακαθένμκηαζ ηα αζμθμβζηά ζηεοάζιαηα Serenade (Bacillus
subtilis QST 713) ηαζ Trichoderma harzianum ηαζ δ μοζία Laminarin, ελίζμο εκεαννοκηζηή ήηακ ηαζ
δ πνδζζιμπμίδζδ πηδηζηχκ μοζζχκ απυ ηδκ πμζηζθία αιπέθμο Isabella (Kulakiotu et al. 2004) ηαζ
αζεένζςκ εθαίςκ (Βζηςνάημξ ηαζ ζοκενβάηεξ 2004). Σέθμξ, εθήεθδζακ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα
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βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιεηαζοθθεηηζηχκ ζήρεςκ, ιε ηδ πνήζδ ιζαξ θοζζηήξ αθδεΰδδξ, ηδξ (Δ)-2ελεκάθδξ (Λάζηανδξ ηαζ Λάιπνμο 2004).
(ΥΡΖΣΟ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ, «Αζθένειερ Καπποθόπυν Γένδπυν & Αμπέλος», ζελ.: 510516)

1.4.4 ΟΞΗΝΖ ΖΦΖ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ζ υλζκδ ζήρδ (sour rot) απμηεθεί ιία ελαζνεηζηά ζδιακηζηή αζεέκεζα ηδξ αιπέθμο, δ μπμία
παναηδνείηαζ ιυκμ ζηζξ νάβεξ, απυ ηδκ πενίμδμ ημο βοαθίζιαημξ έςξ εηείκδ ηδξ ςνίιακζδξ, ηαεχξ
ηαζ ιεηά ηδκ ζοβημιζδή (Battilani et al. 2003) (εζη. 24,25). Ζ πενίμδμξ ημο βοαθίζιαημξ απμηεθεί ηδκ
ηνζζζιυηενδ πενίμδμ βζα ηδκ έκανλδ ηδξ ιυθοκζδξ. Ζ παναπάκς αζεέκεζα μθείθεηαζ ζε ζοκδοαζιυ
παεμβυκςκ, υπμο ζοκοπάνπμοκ ιφηδηεξ, μλζηά ααηηήνζα (Acetobacter spp. ηαζ Gluconobavter sp.),
γφιεξ (Kloeckera apiculata ηαζ Candida stellate), ηαεχξ ηαζ πνμκφιθεξ επζαθααχκ εκηυιςκ (π.π.
Ceratitis capitata, ιφβα ηδξ Μεζμβείμο). Σα ααηηήνζα ημο βέκμοξ Acetobacter είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ
ακαδουιεκδ μζιή μλέμοξ, επεζδή ιεηαηνέπμοκ ηδκ αζεακυθδ ζε μλζηυ μλφ πανμοζία μλοβυκμο. Χξ
πνμξ ημο ιφηδηεξ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, εοεφκμκηαζ ηα είδδ ημο βέκμοξ Aspergillus section Nigri. Απυ ηα
είδδ ημο παναπάκς βέκμοξ (υπςξ μζ A. carbonarius, A. ochraceus, A. tubingensis), πανάβεηαζ ιία
ιοημημλίκδ, δ ςπναημλίκδ Α, δ μπμία είκαζ ηανηζκμβυκμξ ηαζ κεθνμημλζηή, εκχ μ A. niger εοεφκεηαζ
βζα ηδκ παναβςβή ηδξ ιοημημλίκδξ θμοιμκζζίκδξ (Frisvad et al. 2007). Δπζπνυζεεηα, έπεζ ακαθενεεί
υηζ είδδ ημο βέκμοξ Aspergillus δεκ ακαπηφζζμκηαζ ιυκμ ζε νάβεξ ιε υλζκδ ζήρδ, αθθά απμηεθμφκ
ιένμξ ηδξ επζθοηζηήξ ιζηνμπθςνίδαξ ηςκ οβζχκ ναβχκ ηαζ είκαζ ζηακά κα πανάβμοκ ηδκ ςπναημλίκδ Α
ζε παιδθυηενεξ ηςκ εεζπζζιέκςκ μνίςκ ζοβηεκηνχζεζξ (Serra et al. 2006).

Δικόνερ 24, 25: λζκδ ζήρδ ζε νάβεξ ζηαθοθζχκ. (infowine.gr/ minagric.gr)

1.4.4.1 ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΑΘΔΝΔΗΑ
Παναηδνείηαζ ειθάκζζδ ιαθαηχκ ηαζ οδανχκ ζήρεςκ, ηαζηακμφ-ζχδμοξ πνςιαηζζιμφ ζηζξ
νάβεξ έβπνςιςκ πμζηζθζχκ ηαζ ακμζπημφ ηυηηζκμο ζηζξ νάβεξ ηςκ θεοηχκ, ιε απμηέθεζια ηδκ
εοημθυηενδ απμηυθθδζδ ηδξ νάβαξ απυ ημκ πμδίζημ. Αηυια, δ ιαθαηή ζήρδ επεηηείκεηαζ ιε ζπεηζηά
βνήβμνμοξ νοειμφξ ηαεχξ μ ποιυξ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ ναβχκ ηοθά ζηζξ ηαηχηενεξ νάβεξ.
Μάθζζηα, ζε πνμπςνδιέκα ζηάδζα ιυθοκζδξ, ηα ζηαθφθζα ζαπίγμοκ απμζοκηίεεκηαζ ηαζ ακαδφεηαζ
ιία έκημκδ μζιή υλμοξ. Καηά ηδκ πενίμδμ ςνίιακζδξ ηςκ αυηνοςκ, παναηδνμφκηαζ ηα ζοιπηχιαηα
ηδξ υλζκδξ ζήρδξ, υηακ ημ πμζμζηυ ηςκ ζαηπάνςκ ακένπεηαζ ζημ 10% (Ρμφιπμξ 1987). Σέθμξ, μζ
ζήρεζξ μδδβμφκ ζε οπμαάειζζδ ηδξ ειπμνζηήξ αλίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ημο
παναβυιεκμο ηναζζμφ (παιδθυξ αθημμθζηυξ ααειυξ, ορδθή πηδηζηή μλφηδηα).
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Ζ έκανλδ ηδξ πνμζαμθήξ ηαζ δ ελάπθςζδ ηδξ αζεέκεζαξ, επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ
ηαζ ηονίςξ απυ ηζξ επζηναημφζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, δζυηζ μζ πνχηεξ εοκμμφκηαζ απυ ορδθέξ
εενιμηναζίεξ πανμοζία ζηαβυκαξ κενμφ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ναβχκ. Οζ ποηκυναβεξ πμζηζθίεξ είκαζ
αηυια πζμ εοαίζεδηεξ ελαζηίαξ ηςκ πζέζεςκ πμο αζημφκηαζ ιεηαλφ ηςκ ναβχκ ηαζ ηδξ εηνμήξ ποιμφ
ηαηά ηδκ δζάννδλδ ηδξ επζδενιίδαξ ημοξ (Πακαβυπμοθμξ 2007). Πνυζεεηα, δ έκανλδ ηδξ πνμζαμθήξ
επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηδκ φπανλδ πθδβχκ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιδπακζηά ή εκημιμθμβζηά
πνμαθήιαηα, π.π. απμθφθθςζδ, ηναοιαηζζιμί απυ πηδκά ή ανμπή, πνμζαμθέξ απυ εοδειίδα η.α.. μζ
πνμζαμθέξ εοκμμφκηαζ απυ ηδκ πενίμδμ ημο βοαθίζιαημξ ιέπνζ ηαζ ηδκ ςνίιακζδ, ηαεχξ ζε αοηά ηα
ζηάδζα, δ επζδενιίδα ηςκ ναβχκ θεπηφκεηαζ, δ ςζιςηζηή πίεζδ αολάκεζ ηαζ μζ νάβεξ βίκμκηαζ πζμ
ιαθαηέξ ηαζ, ζοκεπχξ, εοπαεείξ ζηζξ ιμθφκζεζξ. Σμ έκημιμ Drosophila melanogaster (ιφβα ημο λζδζμφ
ή δνμζυθζθα, 3 mm ιήημξ, ηαθε-ηίηνζκμο πνχιαημξ) απμηεθεί, πζεακυηαηα, ημκ ηονζυηενμ θμνέα
ελάπθςζδξ ηδξ αζεέκεζαξ, επεζδή πνμζεθηφεηαζ ζζπονά απυ ηδκ ακαδουιεκδ μζιή ηςκ δζαννδβιέκςκ
ναβχκ (εζη. 26/27). Σα άημια ημο D. melanogaster ακαγδημφκ ηζξ νάβεξ υπμο ηαζ εκαπμεέημοκ ηα
αοβά ημοξ, απυ ηα μπμία μζ πνμκφιθεξ πμο εα εηημθαθεμφκ, εα ηναθμφκ ιε ηδ ζάνηα ηςκ
πνμζαεαθδιέκςκ ναβχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ οβζχκ, ιεηαθένμκηαξ, θοζζηά, παεμβυκμοξ
ιζηνμμνβακζζιμφξ υπςξ ααηηήνζα ηαζ ζαηπανμιφηδηεξ.

Δικόνερ 26, 27: Σμ έκημιμ Drosophila melanogaster πάκς ζε νάβεξ ζηαθοθζχκ. (erikras.com/
gettyimages.co.uk)

1.4.4.2 ΣΟ ΓΔΝΟ ASPERGILLUS SP.
Οζ ιφηδηεξ αοημφ ημο βέκμοξ πενζβνάθηδηακ βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ Ηηαθυ ιμκαπυ ηαζ
αζμθυβμ Pier Antonio Micheli, ζηα 1729, δίκμκηαξ ημ υκμια Aspergillus πάνδ ζημ παναηηδνζζηζηυ
ζπήια ηδξ ηανπμθμνίαξ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ, πμο εφιζγε ενδζηεοηζηυ ζηεφμξ, ημ μπμίμ
πνδζζιμπμζμφκηακ βζα αβζαζιυ ηαζ μκμιαγυηακ θαηζκζζηί «aspergillium». Σμ εκ θυβς βέκμξ
πενζθαιαάκεζ πενζζζυηενα απυ 200 είδδ ιοηήηςκ, ηα μπμία είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκα ζηδ θφζδ.
Μμνθμθμβζηά, ημ βέκμξ παναηηδνίγεηαζ απυ πμθοηφηηανμ οαθχδεξ ή ακμζπημφ πνςιαηζζιμφ ιοηήθζμ
ιε οθέξ πμο δζαηθαδίγμκηαζ πθμφζζα, ιάθζζηα ημ παναηηδνζζηζηυ ημο είκαζ υηζ ιένμξ ημο
ακαπηφζζεηαζ εκαένζα ηαζ ημ οπυθμζπμ ζημ εζςηενζηυ ημο οπμζηνχιαημξ. Αηυια, μζ ημκζδζμθυνμζ
δεκ δζαηθαδίγμκηαζ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ ιαθαηή οθή, ζηδκ ημνοθή ηδξ μπμίαξ ζπδιαηίγεηαζ
δζυβηςζδ δζαθυνςκ ζπδιάηςκ, υπμο θένμκηαζ ηα θζαθίδζα ημο ιφηδηα, είηε απεοεείαξ, είηε επί
ζηδνζβιάηςκ ηαζ ηαηαθαιαάκμοκ ιία ή δφμ ζεζνέξ θζαθζδίςκ (εζη. 28). Σα θζαθίδζα, ιε ηδκ ζεζνά
ημοξ, πανάβμοκ ηα θζαθζδμζπυνζα, ηα ημκίδζα, ηα μπμία είκαζ ιμκμηφηηανα, οαθχδδ, ζθαζνζηά ή
ςμεζδή ιε επζθάκεζα θεία ή ιε πνμελμπέξ, ζπδιαηίγμκηαξ αθοζίδεξ. Ακάθμβα ημ είδμξ, ημ πνςιαηζζιυ
ηδξ ελάκεζζδξ ημο ιφηδηα, δζαθένεζ ηαζ εκδέπεηαζ κα είκαζ θεοηή, ηίηνζκδ, πνάζζκδ, ηαθέ, ηοακή ή
ιαφνδ (Γδιαημπμφθμο, 2009).
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Δικόνα 28: Κανπμθμνία ιφηδηα ημο βέκμοξ Aspergillus sp. απυ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ.
(blogs.evergreen.edu)

ε μνζζιέκα ιυκμ είδδ ημο βέκμοξ, έπεζ ακαθενεεί αβεκήξ ηαζ εββεκήξ ακαπαναβςβή, δδθαδή δ
δδιζμονβία ηθεζζημεδηίςκ πμο πενζέπμοκ ημοξ αζημφξ ιε ηα αζημζπυνζα, υηακ ηα οπυθμζπα
εεςνμφκηαζ αηεθείξ ιμνθέξ, είηε δζυηζ είκαζ ζπάκζα δ ηέθεζα ιμνθή, είηε επεζδή δεκ έπεζ ανεεεί αηυιδ.
Δπίζδξ, ηα είδδ ημο βέκμοξ Aspergillus section Nigri εεςνμφκηαζ ημζκμί ιφηδηεξ αθθμίςζδξ ηςκ
ηνμθίιςκ (Raper and Fennell 1965). Μάθζζηα, βκςζηή είκαζ ηαζ δ ανκδηζηή ημοξ επίδναζδ ζημκ
ακενχπζκμ μνβακζζιυ, υηακ πενίπμο 20 είδδ έπμοκ ακαθενεεί υηζ πνμηαθμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ
ακενχπζκδ οβεία (Dagenais and Keller 2009). Σα πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά θοημπαεμβυκα είδδ είκαζ ηα
A. niger, A. carbonarius, A. ochraceus, A. flavus, A. fumigatus, ιε ηα δφμ πνχηα κα είκαζ μζ ηφνζμζ
παναβςβμί ζφκεεζδξ ηδξ ςπναημλίκδξ, πμο οπμααειίγεζ υθα ηα αιπεθμημιζηά πνμσυκηα, αθθά ηαζ ημ
είδμξ A. flavus ιε ηδκ παναβςβή ηδξ αθθαημλίκδξ (Σγάιμξ 2007). Ζ ακενχπζκδ αζεέκεζα πμο
μθείθεηαζ ζε αοηά ηα παεμβυκα, είκαζ δ Αζπενβίθθςζδ ηαζ μζ ηονζυηενμζ ηφπμζ ζοιπηςιάηςκ είκαζ μζ
αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ, απυ ηδκ εζζπκμή, ηαηάπμζδ ημκζδίςκ ή άθθδξ ιμνθήξ επαθή ιε ημκ ιφηδηα,
ημλζηχζεζξ, θυβς ηαηάπμζδξ ηνμθήξ ιμθοζιέκδξ ιε ημλζημφξ ιεηααμθίηεξ ημο ηαζ μζ θμζιχλεζξ, θυβς
εζζαμθήξ ημο παεμβυκμο ζε γςκηακμφξ ζζημφξ.

1.4.4.3 Ο ΜΤΚΖΣΑ Aspergillus carbonarius
Σμ είδμξ Aspergillus carbonarius (εζη. 29) απμηεθεί πμθφ ζδιακηζηυ θοημπαεμβυκμ
ιζηνμμνβακζζιυ, ημ μπμίμ πνμηαθεί ηαηαζηνμθζηέξ επζπηχζεζξ ζε υθα ηα πνμσυκηα ηδξ αιπέθμο ηαζ
πανάβεζ ηδκ ςπναημλίκδ Α (ΟΣΑ) (ιάθζζηα ςξ ηφνζμξ οπαίηζμξ) ζημ ηναζί ηαζ ηδκ ζηαθίδα. Σα
ζηεθέπδ αοημφ ημο είδμοξ είκαζ ζπεηζηά εφημθα δζαπςνζγυιεκα αηυια ηαζ ιε ημ απθυ ιζηνμζηυπζμ,
πάνδ ζημ ιέβεεμξ ηςκ ημκζδίςκ πμο πανάβμοκ, ηα μπμία ζε ζπέζδ ιε αοηά άθθςκ ιαφνςκ
αζπενβίθθςκ, είκαζ ιεβαθφηενα ζε ιέβεεμξ. Ο ιφηδηαξ έπεζ δφμ ζεζνέξ υπμο ανίζημκηαζ ηα θζαθίδζα
ηαζ ηα ημκίδζά ημο είκαζ λδνμζπυνζα, ιεβαθφηενα απυ 6 ιm (Raper and Fennell 1965). Ο ιφηδηαξ A.
carbonarius ζπδιαηίγεζ οθέξ έκημκα δζαηθαδζγυιεκεξ ιε ζαθή εβηάνζζα πςνίζιαηα, οαθχδμοξ ή
θεοημφ πνςιαηζζιμφ ηαζ πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ ιε ημκ Aspergillus niger, θυβς ηςκ ιαφνςκ
απμζηζχκ πμο ζπδιαηίγμοκ ηαζ ηα δφμ είδδ. Ζ δζαθμνά ημοξ, ςζηυζμ, έβηεζηαζ ζημ ιζηνυηενμ ιέβεεμξ
ηονίςξ ηςκ ημκζδίςκ ημο δεφηενμο, πμο ηαηαθήβμοκ ηαζ αοημί ζε δζμβηςιέκδ αάζδ ζθαζνμεζδμφξ
ζπήιαημξ, δζαιέηνμο 80 ιm, ζηδκ μπμία πνμζθφμκηαζ ζηδνίβιαηα πμο θένμοκ ημκίδζα ζε αθοζίδεξ
(Σγάιμξ 2007).
Πνυζεεηα, έπεζ ακαθενεεί υηζ πμθθά ζηεθέπδ ημο Aspergillus section Νigri ιπμνμφκ κα
πανάλμοκ ζηδνχηζα ηαζ ιάθζζηα ημ είδμξ Aspergillus carbonarius ζοκεέηεζ ζθαζνζηά ή ςμεζδή, 1 mm
δζαιέηνμο, ηαθέ-βηνζ πνςιαηζζιμφ (Raper and Fennell 1965). Δπζπνυζεεηα, ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ
παναβςβή ζηθδνςηίςκ απυ ημκ ιφηδηα ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε αολδιέκδ παναβςβή ςπναημλίκδξ
Α (Wicklow et al. 1996). Ζ ςπναημλίκδ Α είκαζ έκαξ ελαζνεηζηά επζαθααήξ δεοηενμβεκήξ ιεηααμθίηδξ
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ηαζ παναηηδνίζηδηε απυ ημ Κέκηνμ Ένεοκαξ βζα ημκ Κανηίκμ (IARC 1993), ςξ πζεακή ηανηζκμβυκμξ
ημλίκδ (μιάδα 2Β) (www.genome.jgi.doe.gov/).

Δικόνα 29: Ο ιφηδηαξ Aspergillus carbonarius. (bioimagen.bioucm.es)

1.4.4.4 Ζ ΧΥΡΑΣΟΞΗΝΖ Α (ΟΣΑ)
Οζ ςπναημλίκεξ είκαζ πανάβςβα ηδξ δζοδνμ-ζζμημοιανίκδξ ιε θαζκοθαθακίκδ ηαζ πανάβμκηαζ
απυ δζάθμνα είδδ ηςκ βεκχκ Aspergillus sp. (υπςξ A. ochraceus) ηαζ Penicillium sp. (υπςξ P.
verrucosum). Ζ ΟΣΑ είκαζ δ πενζζζυηενμ ιεθεηδιέκδ ηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ημλζημθμβζηή ζδιαζία,
εκχ απμιμκχεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ A. ochraceus (Van der Merwe et al. 1965) (εζη. 30).
Αηυια, είκαζ παβημζιίμο εκδζαθένμκημξ ιοημημλίκδ ηαζ πνίγεζ ζδζαίηενδξ πνμζμπήξ βζα ηδκ
ακενχπζκδ οβεία, υπςξ πνμακαθένεδηε (Group 2B IARC 1993). Δπίζδξ, έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ
ειθάκζζδ κεθνμπάεεζαξ ζε ακενχπμοξ (Balkan endemic nephropathy-BEN), υπςξ ηαζ ιε ηδκ
ειθάκζζδ υβηςκ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ άθθςκ κεθνζηχκ αζεεκεζχκ ζε Σοκδζία ηαζ
Αίβοπημ. Οζ ημλζηέξ επζδνάζεζξ λεηζκμφκ απυ ηζξ πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, ηθίιαηαξ mg/mL, ηαζ
ζοιαάθθμοκ ανκδηζηά ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια (Abarca et al. 2004). Δπζπνυζεεηα, δ αναδεία
ελάθεζρή ηδξ απυ ημκ μνβακζζιυ ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο πνυκμο διζγςήξ, εεςνείηαζ έκα αηυια
ιεζμκέηηδια. φιθςκα ιε ηδκ εηήζζα πανμοζίαζδ ημο εονςπασημφ μνβακζζιμφ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ
ηνμθίιςκ (RASFF) βζα ημ έημξ 2012, δ ΟΣΑ ήηακ δ κμφιενμ 1 ακζπκεφζζιδ ιοημημλίκδ ζε θνμφηα
ηαζ θαπακζηά, υηακ, βεκζηά, ζοβηαηαθέβεηαζ ζηδ δεφηενδ εέζδ ζηδκ ζπεηζηή ηαηάηαλδ, ιεηά ηζξ
αθθαημλίκεξ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. Αηυια, πακεονςπασηέξ ένεοκεξ, θακένςζακ ηα ορδθά πμζμζηά
ηδξ ζε μίκμοξ ηαζ ζηαθφθζα ηαζ εζδζηά ζηζξ ιεζμβεζαηέξ πχνεξ (Otteneder and Majerus 2000). Ήδδ
απυ ημ 2005, δ Δ.Δ έπεζ εεζπίζεζ ςξ ακχηαημ επζηνεπηυ υνζμ βζα ημ ηναζί ηαζ ηα ζηαθφθζα ηα 2 ιg/kg
ηαζ βζα ηζξ ζηαθφδεξ (ημνζκεζαηή, λακεή ηαζ ζμοθηακίκα) ηα 10 ιg/kg. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ υνζμ
αοηυ ακαθένεηαζ ζε μίκμοξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αθνςδχκ, ελαζνμοιέκςκ ηςκ μίκςκ θζηέν ηαζ
εηείκςκ ιε αθημμθζηυ ηίηθμ ιεβαθφηενμ ημο 15 % vol) ηαζ πμηά πμο πνμένπμκηαζ απυ γφιςζδ
θνμφηςκ, ανςιαηζημφξ μίκμοξ, ανςιαηζηά πμηά ιε αάζδ ημκ μίκμ ηαζ ανςιαηζηά ημηηέζθ
αιπεθμμζκζηχκ πνμσυκηςκ, ποιυξ ζηαθοθζχκ, ζοιποηκςιέκμξ ποιυξ ζηαθοθζχκ, κέηηαν ζηαθοθζχκ,
βθεφημξ ζηαθοθζχκ ηαζ ζοιποηκςιέκμ βθεφημξ ζηαθοθζχκ, μζ μπμίμζ πνμμνίγμκηαζ βζα άιεζδ
ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ. Χξ πνμξ ημ βέκμξ Aspergillus section Νigri, δ ΟΣΑ έπεζ ανεεεί υηζ
πανάβεηαζ απυ ηα αηυθμοεα είδδ ιοηήηςκ i) A. carbonarius, ii) A. aggregate (A. awamori, A.
awamori var. fumeus, A. foetidus, A. niger group, A. niger, A. niger var. awamori, A. niger var. niger,
A. usamii mut. shirousamii), iii) A. japonicus iv) A. japonicus var. Japonicus (Abarca et al. 2004). Οζ
ααζζηέξ ιέεμδμζ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ ςπναημλίκδξ Α, είκαζ
μζ πνςιαημβναθζηέξ ηαζ μζ ακμζμθμβζηέξ δμηζιέξ.
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Δικόνα 30: Ζ ΟΣΑ ζηα ζηαθφθζα, απυ ημκ ιφηδηα A. ochraceus. (plantpro.gr)

Σέθμξ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμζαμθχκ απυ ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ιφηδηεξ, ή ηδκ
εοδειίδα, ηαζ ζοκεπχξ ηδξ ςπναημλίκδξ Α, ζοκζζηάηαζ δ ηήνδζδ μνεχκ ηαθθζενβδηζηχκ πναηηζηχκ
πνυθδρδξ ηαζ ιείςζδξ ηδξ ιυθοκζδξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ απυ ημ βοάθζζια
έςξ ηδ ζοβημιζδή, δ ημπμεέηδζδ εκημιμθμβζηχκ παβίδςκ βζα ηδκ εοδειίδα, μζ ηαηηζημί έθεβπμζ βζα
πενζπηχζεζξ ζήρεςκ εηείκδ ηδκ πενίμδμ, ιε ζημπυ ηδκ έβηαζνδ εθανιμβή ηαηάθθδθςκ πδιζηχκ ή/ηαζ
αζμθμβζηχκ ζηεοαζιάηςκ. Αηυια, ηαθυ εα ήηακ κα απμθεφβμκηαζ μζ ποηκυνναβεξ πμζηζθίεξ (βζα
επίηεολδ ηαθφηενμο αενζζιμφ ηαζ ιείςζδ θμνηίμο), εκχ ιεβάθδ πνμζμπή πνέπεζ κα δίκμκηαζ ζηζξ
ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ, πμο πζεακυκ εα δδιζμονβήζμοκ πθδβέξ ζηζξ νάβεξ. Μάθζζηα, απαναίηδημξ
ηνίκεηαζ μ επζιεθήξ δζαπςνζζιυξ ηςκ οβζχκ ζηαθοθζχκ απυ εηείκα πμο έπμοκ μναηά ζοιπηχιαηα
υλζκδξ ζήρδξ, απαβυνεοζδ πνήζδξ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ ζηδκ μζκμπμίδζδ, ηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ημο
πνυκμο απμεήηεοζδξ ηςκ ζηαθοθζχκ απυ ηδ ζοβημιζδή έςξ ηδκ επελενβαζία, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ
μζκμπμζδηζηή δζαδζηαζία ή/ηαζ ηαηά ηδκ απμλήνακζδ ηςκ ζηαθοθζχκ βζα ηδκ παναβςβή ζηαθίδαξ,
πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ ιέεμδμζ ιείςζδξ ηδξ ιοημημλίκδξ (Visconti et al. 2008).
(Δλιζάβεη-Φυηεινή Βαπβούνη, Πηςσιακή Μελέηη, ζελ. : 8-16 & 18-28)
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2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ εοθοήξ βεςνβία ή βεςνβία αηνζαείαξ είκαζ δ ηαζκμηυιμξ ζοκμθζηή δζαπείνζζδ ηδξ αβνμηζηήξ
επζπείνδζδξ, δ μπμία αλζμπμζεί ηζξ πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ πνμξ
υθεθμξ ημο παναβςβμφ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ. Ζ ιείςζδ ηδξ ακελέθεβηηδξ πνήζδξ θοημθανιάηςκ,
θζπαζιάηςκ ηαζ ανδεοηζημφ κενμφ, δ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ αζεεκεζχκ ηαζ
επενχκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα, ζοζηήιαηα GPS ηαζ
εδαθμθμβζηά ζημζπεία ηδξ πενζμπήξ, απμηεθμφκ ηα ζζπονυηενα πθεμκεηηήιαηα ηδξ παναπάκς
πνμζέββζζδξ θοημπνμζηαζίαξ.
Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία πναβιαηεφεηαζ ηζξ αζεέκεζεξ ημο πενμκμζπυνμο, ημο ςζδίμο,
ημο αμηνφηδ ηαζ (ιενζηχξ) ηδξ υλζκδξ ζήρδξ ηδξ αιπέθμο. Δλεηάγεζ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ
παναπάκς αζεεκεζχκ ιε αάζεζ εδαθμθμβζηά ηαζ ιζηνμαζμθμβζηά ζημζπεία απυ δεζβιαημθδρίεξ
εδάθμοξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ημο ΓΠΑ ζηα πάηα Αηηζηήξ. Αηυια,
πανμοζζάγεηαζ ηαζ αλζμθμβείηαζ ημ ιμκηέθμ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ gaiasense (www.gaiasense.gr)
ηςκ GAIA ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ ηαζ NEUROPUBLIC ςξ πνμξ ηζξ πνμαθέρεζξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ
παναπάκς αζεεκεζχκ, βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ.
Ακαθφεηαζ ηαζ αλζμθμβείηαζ έκα αηυια DSS, αοηυ ημο vite.net® (www.vite.net-srl.it), ηςκ Rossi et al.
(2014), ςξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ελέθζλδ ηςκ παεμβυκςκ ηδξ αιπέθμο ηαζ άθθςκ ζημζπείςκ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ (υπςξ π.π. άνδεοζδ), ζηδκ ίδζα ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ηαζ ζημκ ίδζμ αιπεθχκα.
Πνυζεεηα, πενζβνάθεηαζ δ παναημθμφεδζδ ηςκ αζεεκεζχκ ιέζα απυ ημ Πνυβναιια Γεςνβζηχκ
Πνμεζδμπμζήζεςκ (Γ.Π.) ημο ΤΠΑΑΣ (www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agriculturalwarnings), ηαηά ηζξ ζοκαπηέξ ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ ημο 2017 ηαζ 2018, βζα υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ
ζοβηνίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνμαθέρεςκ ημο ιμκηέθμο ηδξ gaiasense, ζηδ Νειέα Ανβμθίδαξ,
ιε ηζξ Γ.Π. πμο εηδυεδηακ απυ ημ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο, βζα ημ 2018. Δπζπνυζεεηα, πανμοζζάγμκηαζ μζ πνμηεζκυιεκμζ
ρεηαζιμί βζα υθεξ ηζξ αζεέκεζεξ υθςκ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Κέκηνςκ βζα ηα δφμ έηδ. ηδ ζοκέπεζα,
βίκεηαζ ιία ζοζπέηζζδ ηςκ πνμαθέρεςκ επζηζκδοκυηδηαξ αζεεκεζχκ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοζηδιάηςκ
θήρδξ απμθάζεςκ, υζμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή απμηίιδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηςκ
αζεεκεζχκ πμο εκημπίζηδηακ σημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ.
Έηζζ, δίκεηαζ έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια θοημπνμζηαζίαξ βζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ αζεέκεζεξ
ζημ αιπέθζ, εθυζμκ βίκεηαζ εκδεθεπή πανμοζίαζδ ηαζ ελέθζλδ ηςκ αζεεκεζχκ ιέζα απυ ηζξ Γ.Π. ηαζ ηα
DSSs, πνμηείκμκηαζ πίκαηεξ ιε πδιζηά ηαζ αζμθμβζηά ζηεοάζιαηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ ηαζ
ημκίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ βεςνβίαξ αηνζαείαξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εκ θυβς αζεεκεζχκ. Σέθμξ,
οπμβναιιίγεηαζ δ απαναίηδηδ ηαζ ζοπκή επζζηυπζζδ ηςκ αιπεθχκςκ απυ ημοξ βεςπυκμοξ ηαζ,
θοζζηά, δ ακάβηδ ηεπκμθμβζηήξ ηαζ άθθδξ αεθηίςζδξ ηςκ DSSs βζα κα απμηεθέζμοκ, πζεακχξ, ηα πζμ
πνήζζια ενβαθεία ζηδκ πνυαθερδ ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ ζηδκ διενμθμβζαηή αηνίαεζα ηςκ επειαάζεςκ
ακηζιεηχπζζήξ ημοξ.

57

3. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ
3.1 ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ: Πνυηεζηαζ βζα θεοηή πμζηζθία, απυ ηζξ πζμ εηθεηηέξ ημο Δθθαδζημφ πχνμο ηαζ
πνμένπεηαζ απυ ηδκ μνεζκή Ναοπαηηία. Καθθζενβείηαζ ηαηά ηυνςκ ζηδκ Απαΐα, ηδκ Αζηςθμαηανκακία
ηαζ ηδκ Αηηζηή, εκχ δίκεζ πμθφ ηαθά απμηεθέζιαηα ηαζ ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Υαθηζδζηήξ ηαζ ηδξ
Θεζζαθμκίηδξ. ήιενα είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ακενπυιεκεξ θεοηέξ πμζηζθίεξ ιε θοηεφζεζξ πμο
μπηαπθαζζάζηδηακ
ημ 2010 ζηα 182 εηηάνζα απυ ιυθζξ 23 ημ 2000 (εζηυκα 31)
(https://el.wikipedia.org/).

ακ θοηυ είκαζ γςδνυ, έπεζ πμθφ ηαθή ηαζ ζηαεενή παναβςβζηυηδηα (ζοκήεςξ δφμ ζηαθφθζα
ακά ηανπμθυνμ αθαζηυ) πανμοζζάγμκηαξ ςζηυζμ εοαζζεδζία ζηζξ αζεέκεζεξ ηςκ αμηνφηδ ηαζ ςζδίμο,
εκχ είκαζ ακεεηηζηυ ζηδκ λδναζία. Γζαιμνθχκεηαζ ζε ηφπεθθα ηαζ ζε βναιιζηυ αιθίπθεονμ ημνδυκζ
(Royat) ηαζ δέπεηαζ ηθάδεια ημκηυ ζηα 2-3 ιάηζα. Κάεε ηανπμθυνα ηθδιαηίδα θένκεζ 1-2 ζηαθφθζα
πμο ηυαμκηαζ εφημθα, ιεβάθα, λεπενκμφκ ηα 350g, ηςκζημηοθζκδνζηά, ποηκυνναβα. Οζ νάβεξ είκαζ
ιεβάθεξ, δζζημεζδείξ, ιε θθμζυ θεπηυ ςξ ιέηνζμο πάπμοξ, ηζηνζκυπνοζμο πνςιαηζζιμφ ηαζ ζάνηα
ιαθαηή, εφποιδ, βθοηζά, εθαθνά ιμζπάηδξ βεφζδξ, ιε 2-3 ιεβάθα βίβανηα
(www.antemisaris.gr/fyta/ambelia-klimata/lefkes-oinopoiisimes-poikilies/malagouzia). Ξεηζκά ηδ αθάζηδζδ
ζηα ιέζα ημο Μάνηδ ηαζ ςνζιάγεζ ιεηά ηζξ 20 Αοβμφζημο δίκμκηαξ ηναζί ιε έκημκμ παναηηδνζζηζηυ
άνςια, ζδζαίηενδ βεφζδ ηαζ παιδθή μλφηδηα (www.zarariswines.gr/malagouzia).

Δικόνα 31: ηαθφθζα πμζηζθίαξ Μαθαβμογζά. (ktima-livadioti.com)

ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ: Απμηεθεί Δθθδκζηή μζκμπμζήζζιδ πμζηζθία, βκςζηή ιε δζάθμνα μκυιαηα
(Κμοκημφνα άζπνδ, Γνμοιπναίκα άζπνδ, αηέζημ, ααααεζακυ, Πεναπςνίηδξ, ηαιαηζακυ).
Καθθζενβείηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ηαζ είκαζ δ πνχηδ ζε έηηαζδ μζκμπμζήζζιδ πμζηζθία. Σμ
ζααααηζακυ είκαζ βδβεκήξ πμζηζθία ηδξ Αηηζηήξ. Απυ εηεί δ ηαθθζένβεζά ημο ιεηαθένεδηε ζηδ
Βμζςηία, ηδκ Δφαμζα, αηυιδ ηαζ ζηα πανάθζα ηδξ Μαφνδξ Θάθαζζαξ ζφιθςκα ιε ημκ ιδνμ.
Αλζμπμζείηαζ ζδζαίηενα απυ ημοξ αιπεθμπαναβςβμφξ ηδξ Αηηζηήξ (90% ηςκ αιπεθμονβζηχκ
εηηάζεςκ), Δφαμζαξ (70-80% ηςκ αιπεθμονβζηχκ εηηάζεςκ) ηαζ Βμζςηίαξ (ημ 50% ακηίζημζπα), θυβς
ηδξ εκηοπςζζαηήξ ακημπήξ ηδξ ζηδκ λδναζία ηαζ ηδ γέζηδ, ηαζ, ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ, ζηζξ Κοηθάδεξ,
ηδ Γοηζηή Κνήηδ, ηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηδ Μαηεδμκία, λεπενκχκηαξ ζοκμθζηά ηα 180.000 ζηνέιιαηα
(εζη. 32) (www.antemisaris.gr/fyta/ambelia-klimata/lefkes-oinopoiisimespoikilies/savvatiano).
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πδιαηίγεζ ζηαθφθζα ιέηνζμο έςξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ηοθζκδνμηςκζημφ ζπήιαημξ ιε νάβεξ
ποηκέξ έςξ πμθφ ποηκέξ ζθαζνζηέξ ηζηνζκυθεοημο πνχιαημξ, ιε θεπηυ θθμζυ ηαζ ποιχδδ ζάνηα. Οζ
νάβεξ απμηεθμφκ ημ 95,2% ημο αάνμοξ ημο ζηαθοθζμφ ηαζ μζ θθμζμί ιε ηα βίβανηα ημο 8% ημ αάνμοξ
ηςκ ναβχκ. Σα θοηά ζοκήεςξ δζαιμνθχκμκηαζ ζε παιδθά ηοπεθθμεζδή ή βναιιμεζδή ζπήιαηα
ιμκυπθεονα ή αιθίπθεονα, εκχ επζδέπμκηαζ αναπφ ηθαδεια. ακεεηηζηυ ζημκ πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ
ηαζ ηδκ λδναζία. Σέθμξ, λεηζκά ηδ αθάζηδζδ ζηα ηέθδ ημο Μάνηδ ηαζ ςνζιάγεζ ιέζα επηέιανδ (Ν.Α.
Νικολάος «ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ», Β’ Έκδοζη).

Δικόνα 32: ηαθφθζα πμζηζθίαξ ααααηζακυ. (forkeratea.com)

3.2 ΔΓΑΦΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΑΜΠΔΛΧΝΑ ΣΟΤ Γ.Π.Α. ΣΑ
ΠΑΣΑ ΣΗ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ ΚΑΗ ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
ηζξ 24/1/2018 πναβιαημπμζήεδηε δεζβιαημθδρία εδάθμοξ, ιε ηδ πνήζδ «δεζβιαημθήπηδ», ζηα
30 εηαημζηά, ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ζηα πάηα, ζηζξ
πμζηζθίεξ «Μαθαβμογζά» ηαζ «ααααηζακυ». ημπυξ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ήηακ κα βίκμοκ μζ
απαναίηδηεξ εδαθζηέξ ακαθφζεζξ ηςκ δεζβιάηςκ, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ μπμίςκ εα ζοζπεηζζημφκ ιε ηδ
πανμοζία ηςκ παεμβυκςκ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πμζηζθίεξ ηδξ αιπέθμο. Με ηδ αμήεεζα ημο
δεζβιαημθήπηδ, απμηηήεδηακ δείβιαηα εδάθμοξ απυ ηνείξ ζεζνέξ ηδξ ηάεε πμζηζθίαξ, ηνία δείβιαηα
ιέζα ζηζξ βναιιέξ, υπμο θφμκηαζ ηα αιπέθζα, ηαζ άθθα ηνία δείβιαηα απυ ημκ εκδζάιεζμ εθεφεενμ
πχνμ ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ θφηεοζδξ. Αημθμφεςξ, ζοθθέπεδηακ δείβιαηα απυ βναιιέξ εθεφεενεξ
θφηεοζδξ εκδζάιεζα ηςκ αιπεθζχκ. Σα δείβιαηα πμο ζοθθέπεδηακ απμεδηεφηδηακ ζε αενμζηεβείξ
πθαζηζηέξ ζαημφθεξ, ζοκηδνήεδηακ βζα μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε «cold room» ηαζ ιεηέπεζηα
οπμαθήεδηακ ζηζξ παναηάης εδαθζηέξ ακαθφζεζξ:

3.2.1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ pH ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΧΝ
1. Σμπμεεημφκηαζ 20 gr εδάθμοξ ζε πμηήνζ γέζεςξ ή πθαζηζηυ ηςκ 50 mL ηαζ πνμζηίεεκηαζ 20 mL
απζμκζζιέκμο κενμφ, ζε ακαθμβία 1:1 (εδάθμοξ:κενμφ).
2. Αημθμοεεί ακάδεοζδ ημο αζςνήιαημξ ιε βοάθζκδ νάαδμ ηάεε 10 θεπηά, βζα 60 θεπηά.
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Δικόνα 33: Σα δζάθμνα δείβιαηα ηςκ πμζηζθζχκ εκηυξ-εηηυξ βναιιχκ.

3. Μεηά ημ πέναξ ηδξ ιίαξ χναξ, αοείγμκηαζ ηα δθεηηνυδζα ηαζ μ αζζεδηήναξ ημο πεπάιεηνμο
ζημ αζχνδια ηαζ θαιαάκεηαζ δ ιέηνδζδ ημο pH.
(Brandy and Weil 1996), (Thomas 1996)
pH = -log10[H+]
ημ πανάνηδια, πίκαηαξ 1, θαίκεηαζ μ παναηηδνζζιυξ ηςκ εδαθχκ ιε αάζδ ημ pH ημοξ.

Δικόνα 34: Ζθεηηνμκζηυ Πεπάιεηνμ.

3.2.2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ (ΜΖΥΑΝΗΚΖ) ΤΣΑΖ ΣΟΤ
ΔΓΑΦΟΤ (ΜΔΘΟΓΟ ΒΟΤΓΗΟΤΚΟ)
1. Εοβίγμκηαζ 50 gr δείβιαημξ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζημ ηφπεθθμ ημο ακαιείηηδ.
2. Πνμζηίεεκηαζ 40 mL δζαθφιαημξ δζαζπμνάξ ιεηαθςζθμνζημφ καηνίμο ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ
ιέπνζ 5 cm ηάης απυ ημ πείθμξ ημο ηοπέθθμο.
3. Ακάδεοζδ βζα 5-8 θεπηά ζημκ ακαιείηηδ.
4. Σμ πενζεπυιεκμ ημο ηοπέθθμο ιεηαθένεηαζ ζημκ μβημιεηνζηυ ηφθζκδνμ Βμοβζμφημο ηαζ
ημπμεεηείηαζ ημ ποηκυιεηνμ.
5. οιπθδνχκεηαζ μ υβημξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ιέπνζ ηδκ πνχηδ παναβή ημο ηοθίκδνμο (1130
mL):
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Δικόνα 35: Οβημιεηνζηυξ ηφθζκδνμξ Βμοβζμφημο.

6. Ακάδεοζδ ημο ηοθίκδνμο βζα κα βίκεζ ηαθή ακάδεοζδ ημο πενζεπμιέκμο.
7. Ο ηφθζκδνμξ αθήκεηαζ ζε ζηαεενυ ζδιείμ ηαζ ημπμεεηείηαζ ημ ποηκυιεηνμ. Με ηδκ πάνμδμ 40
δεοηενμθέπηςκ θαιαάκεηαζ δ πνχηδ έκδεζλδ (Γ1) ημο ποηκμιέηνμο ηαζ ημο εενιμιέηνμο. Ζ πνχηδ
αοηή έκδεζλδ πενζθαιαάκεζ ημ άενμζζια ηδξ ζθφμξ ηαζ ηδξ ανβίθμο, ηαεχξ δ άιιμξ ηαεζγάκεζ ζηα
πνχηα 40 δεοηενυθεπηα δνειίαξ.
8. Σμ δείβια αθήκεηαζ ζε δνειία ηαζ ιεηά απυ δφμ χνεξ θαιαάκεηαζ δ δεφηενδ ιέηνδζδ (Γ2)
απυ ημ ποηκυιεηνμ ηαζ ημ εενιυιεηνμ. Ζ δεφηενδ ιέηνδζδ ακηζζημζπεί ζημ ζφκμθμ ηδξ ανβίθμο ,
ηαεχξ δ ζθφξ ηαεζγάκεζ ιεηά ηζξ 2 χνεξ.
(Gee and Bauder 1986)
Τπμθμβζζιμί: Σ = (ΘΔΡΜΟΚΡΑΊΑ ΓΔΊΓΜΑΣΟ -20μC) * 0,3
Γ = έκδεζλδ ποηκμιέηνμο + Σ
ΗΛΤ + ΑΡΓΗΛΟ (%) = (Γ1/50) * 100
ΑΜΜΟ (%) = 100- ( ΗΛΤ + ΑΡΓΗΛΟ (%) )
ΑΡΓΗΛΟ (%) = (Γ2/50) * 100
ΗΛΤ (%) = ( ΗΛΤ + ΑΡΓΗΛΟ (%) ) – ΑΡΓΤΛΟ (%).

Δικόνα 36: Σνίβςκμ ηθάζεςκ ημηημιεηνζηήξ ζφζηαζδξ ημο εδάθμοξ. (teidasoponias.gr)

ημ πανάνηδια, πίκαηαξ 2 θαίκμκηαζ μζ 12 ηθάζεζξ ηδξ ημηημιεηνζηήξ ζφζηαζδξ ηαζ μ
ζοιαμθζζιυξ, παναηηδνζζιυξ ηαζ μζ μιάδεξ ιδπακζηήξ ζφζηαζδξ ημο εδάθμοξ.
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Δικόνα 37: οζηεοή θοβμηέκηνζζδξ δεζβιάηςκ.

3.2.3 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΟΤΗΑ (ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑ Walkley-Black)
1. Εοβίγεηαζ 1 gr εδάθμοξ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζε ηςκζηή θζάθδ ηςκ 500 mL.
2. Με ηδ αμήεεζα πνμπμΐδαξ πνμζηίεεκηαζ 100 mL δζαθφιαημξ 1 Ν K2Cr2O7.
3. Πνμζηίεεκηαζ 20 mL H2SO4 ηαζ βίκεηαζ ηαθή ακάδεοζδ. ηδ ζοκέπεζα ημ δείβια αθήκεηαζ ζε
δνειία βζα 30 θεπηά πενίπμο.
4. ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 200 mL απζμκζζιέκμο κενμφ ηαζ 10 mL H3PO4.
5. Πνμζηίεεκηαζ 10-12 ζηαβυκεξ δείηηδ δζθαζκοθαιζκμζμοθθμκζημφ αανίμο.
.
6. Γίκεηαζ ηζηθμδυηδζδ ιε δζζεεκή εεζζηυ ζίδδνμ (FeSO4 7H2O).
(Tiessen and Moir 1993)
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: ηακμκζηυηδηα ΝFeSO4
Ονβακζηυξ C (%) = ( mL ιάνηονα – mL δείβιαημξ ) * ΝFeSO4 * 0,3 / [ αάνμξ δείβιαημξ (gr) ]
Οθζηή μνβακζηή μοζία (%) = ( mL ιάνηονα – mL δείβιαημξ ) * ΝFeSO4 * 0,78/ ( αάνμξ δείβιαημξ
(gr) ).
ημ πανάνηδια, πίκαηαξ 3, θαίκεηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ (%)
ζημ έδαθμξ.

Δικόνα 38: Πνμπμΐδα ιέηνδζδξ οβνχκ. (why.gr)
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3.2.4 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΧΝ ΑΛΑΣΧΝ (ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑ «Bernard»)
1. Εοβίγεηαζ 1 gr εδάθμοξ ηαζ ημπμεεηείηαζ ζε ηςκζηή θζάθδ.
2. ηδ θζάθδ ημπμεεηείηαζ ηαζ ηορεθίδα βειζζιέκδ ιέπνζ ηα ¾ ιε HCL 1 M, έηζζ χζηε κα ιδκ
ένεεζ ζε επαθή ιε ημ εδαθζηυ δείβια δζυηζ εα παεεί πμζυηδηα εηθουιεκμο CO2.
3. Ζ θζάθδ πςιαηίγεηαζ ηαζ βίκεηαζ ακάδεοζδ ιέπνζ δ ζηάειδ ημο κενμφ ημο μβημιεηνζημφ
ζςθήκα ηδξ ζοζηεοήξ Bernard κα ζηαιαηήζεζ κα ηαηεααίκεζ ηαζ θαιαάκεηαζ δ ιέηνδζδ.
(Nelson 1982)
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: CaCO3 (%) = K*V/G
CaCO3 (%) = K*(υβημξ εηθουιεκμο CO2 ζε mL) / αάνμξ δείβιαημξ (gr)
ημ πανάνηδια, πίκαηαξ 4, θαίκεηαζ μ παναηηδνζζιυξ εδαθχκ ιε αάζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηά
ημοξ ζε CaCO3.

Δικόνα 39: οζηεοή ρδθζαηήξ ιέηνδζδξ CaCO3.

3.2.5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΗΟΝΣΧΝ (ΜΔΘΟΓΟ
ΟΞΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ)
1. Εοβίγμκηαζ 5 gr εδάθμοξ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζε πθαζηζηυ θζαθίδζμ ηςκ 100 mL.
2. Πνμζηίεεκηαζ 3 θμνέξ επί 33 mL CH3COONa 1 N. Πςιαηίγμκηαζ ηα θζαθίδζα ηαζ
ακαηζκμφκηαζ ιδπακζηά βζα 10 θεπηά.
3. Καηυπζκ θοβμηεκηνμφκηαζ ηα δείβιαηα βζα 3 θεπηά ζηζξ 3500 rpm. Σμ οπενηείιεκμ δζάθοια
αδεζάγεηαζ ζημκ κζπηήνα.
4. ηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεκηαζ 50 mL ζζμπνμποθζηήξ αθημυθδξ. Σα θζαθίδζα πςιαηίγμκηαζ ηαζ
ακαηζκμφκηαζ ιδπακζηά βζα 10 θεπηά.
5. Σα δείβιαηα θοβμηεκηνμφκηαζ βζα 3 θεπηά ζηζξ 3500 rpm. Σμ οπενηείιεκμ δζάθοια αδεζάγεηαζ
ζημκ κζπηήνα.
6. Πνμζηίεεκηαζ 80 mL CH3COOΝΖ4 1 Ν. Πςιαηίγμκηαζ ηα θζαθίδζα ηαζ ακαηζκμφκηαζ
ιδπακζηά βζα 10 θεπηά.
7. Σα δείβιαηα θοβμηεκηνμφκηαζ βζα 3 θεπηά ζηζξ 3500 rpm.
8. Σμ οπενηείιεκμ δζδεείηαζ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 100 mL.
9. οιπθήνςζδ ημο υβημο ιε απζμκζζιέκμ κενυ.
10. Γίκεηαζ αναίςζδ 1:10.
11.
Μέηνδζδ ζημ θθμβμθςηυιεηνμ, ημ μπμίμ έπεζ ααειμκμιδεεί ιε ηδ πνήζδ πνυηοπςκ
αναζςιέκςκ δζαθοιάηςκ Ναηνίμο (standards). (Rhoades 1982)
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Δικόνα 40: Σμ οπενηείιεκμ δζδεείηαζ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 100 mL.

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: Η.Α.Κ.: (meq/100 g εδάθμοξ) = [ιέηνδζδ θθμβμθςηυιεηνμο * ηεθζηυξ υβημξ
(mL) / αάνμξ δείβιαημξ (g) * αναίςζδ] / 230.
ημ πανάνηδια, πίκαηαξ 5, θαίκεηαζ δ αλζμθυβδζδ ηαζ δ ενιδκεία ηδξ ηζιήξ Η.Α.Κ. ζηα εδάθδ.

3.2.6 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΧΝ ΚΑΣΗΟΝΣΧΝ Κ ΚΑΗ Na (ΜΔΘΟΓΟ ΟΞΗΚΟΤ
ΑΜΜΧΝΗΟΤ)
1. Εοβίγμκηαζ 5 gr εδάθμοξ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζε πθαζηζηυ θζαθίδζμ ηςκ 100 mL.
2. Πνμζηίεεκηαζ 50 mL CH3COONH4 1 Ν pH=7,0. Σα θζαθίδζα πςιαηίγμκηαζ ηαζ ακαηζκμφκηαζ
ιδπακζηά βζα 10 θεπηά.
3. ηδ ζοκέπεζα θοβμηεκηνμφκηαζ βζα 3 θεπηά ζηζξ 3500 rpm.
4. Σμ οπενηείιεκμ ζοθθέβεηαζ ηαζ δζδεείηαζ ζε μβημιεηνζηέξ θζάθεξ ηςκ 100 mL. Σα αήιαηα 23-4 επακαθαιαάκμκηαζ άθθδ ιία θμνά.
5. οιπθήνςζδ ημο υβημο ιε απζμκζζιέκμ κενυ ιέπνζ ηα 100 mL.
6. Μέηνδζδ Κ ηαζ Na ζημ θθμβμθςηυιεηνμ.
(Warncke and Brown 1998)
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: Κ ηαζ Na (ppm) = [ηεθζηυξ υβημξ δζαθφιαημξ (mL)] / αάνμξ δείβιαημξ (g) *
αναίςζδ * ιέηνδζδ μνβάκμο.

Δικόνα 41: Μέηνδζδ Κ ηαζ Na ζημ θθμβμθςηυιεηνμ.
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3.2.7 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟΤ ΔΓΑΦΗΚΟΤ ΦΧΦΟΡΟΤ (ΜΔΘΟΓΟ «Olsen»)
1. Εοβίγμκηαζ 5 gr εδάθμοξ.
2. Πνμζηίεεκηαζ 0,3 g εκενβμφ άκεναηα.
3. Πνμζηίεεκηαζ 90 mL NaHCO3 0,5 M.
4. Μδπακζηή ακαηίκδζδ βζα 30 θεπηά.
5. ηδ ζοκέπεζα θοβμηεκηνμφκηαζ βζα 3 θεπηά ζηζξ 3500 rpm.
6. Γζήεδζδ ημο αζςνήιαημξ ζε πθαζηζηή θζάθδ.
(Olsen et al. 1954)
Γζα ηδκ ακάπηολδ πνχιαημξ ηαηά Murphy-Riley (Murphy and Riley 1962):
1. ηδκ μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 50 mL ιεηαθένμκηαζ 5 mL εηποθίζιαημξ ηαζ πνμζηίεεκηαζ 10
mL απζμκζζιέκμο κενμφ.
2. Πνμζηίεεκηαζ 10 mL αζημναζημφ μλέμξ ηαζ βίκεηαζ ζοιπθήνςζδ ημο υβημο ιέπνζ ηδ παναβή
ιε απζμκζζιέκμ κενυ.
3. Μεηά απυ 20 θεπηά δνειίαξ ακαπηφζζεηαζ ημ ιπθε πνχια ηαζ βίκεηαζ δ ιέηνδζδ ζημ
ζπεηηνμθςηυιεηνμ.
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: δζαεέζζιμξ P (ppm) = [ (ιάνηοναξ-έκδεζλδ) / 145,5 ] * [ {υβημξ NaHCO3
(mL) / υβημξ βζα ακάπηολδ πνχιαημξ (mL) } * { ηεθζηυξ υβημξ δζαθφιαημξ (mL) / αάνμξ δείβιαημξ
(g) }].

3.2.8 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΟΛΗΚΟΤ ΑΕΧΣΟΤ (ΜΔΘΟΓΟ «Kjeldahl»)
1. Εοβίγμκηαζ 2 g εδάθμοξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζηδ θζάθδ ηαφζδξ ηδξ Kjeldahl.
2. Πνμζηίεεκηαζ 20 mL ποηκμφ H2SO4.
3. Μεηά απυ 30 θεπηά δνειίαξ πνμζηίεεκηαζ 1 g Na2S2Ο3 ηαζ ιία ηαιπθέηα ζεθδκίμο.
4. Γίκεηαζ ηαφζδ ημο δείβιαημξ βζα ιία χνα
5. Αθμφ ρδπεμφκ μζ θζάθεξ, βίκεηαζ απυζηαλδ ζηδ ζοζηεοή Bucchi.
6. Αθμφ μθμηθδνςεεί δ απυζηαλδ, πνμζηίεεκηαζ ζημ δείβια 10-12 ζηαβυκεξ δείηηδ ηαζ βίκεηαζ
ηζηθμδυηδζδ ιε HCL 0,05 M.
(Kjeldahl 1883)

Δικόνερ 42, 43: Καφζδ ημο δείβιαημξ, οζηεοή Bucchi.

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: μθζηυ Ν (%) = [( mL HCL-0,2) * 0,05 * 14 * 100] / [ αάνμξ δείβιαημξ (g) * 1000 ].
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Δικόνα 44: Σζηθμδυηδζδ ιε HCL 0,05 M.

3.2.9 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΟΡΦΧΝ ΜΗΚΡΟΘΡΔΠΔΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Fe, Mn, Zn, Cu (
ΜΔΘΟΓΟ D.T.P.A)
1. Εοβίγμκηαζ 10 gr εδάθμοξ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζε πθαζηζηά θζαθίδζα.
2. Πνμζηίεεκηαζ 20 mL DTPA 0,005 Μ.
3. Γίκεηαζ ιδπακζηή ακάδεοζδ ημο δζαθφιαημξ βζα 2 χνεξ.
4. Σμ αζχνδια δζδεείηαζ ζε πθαζηζηυ ιπμοηάθζ ηςκ 50 mL.
5. ηδ ζοκέπεζα θοβμηεκηνείηαζ βζα 3 θεπηά ζηζξ 3500 rpm.
6. Μέηνδζδ ηςκ ζημζπείςκ ζηδκ αημιζηή απμννυθδζδ, ζε θθυβα αηεηοθεκίμο ηαζ αένα.
(Baker and Amachar 1982)
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: Fe, Mn, Zn, Cu (ppm) = [ υβημξ (mL) / αάνμξ δείβιαημξ (g) ] * αναίςζδ *
ιέηνδζδ μνβάκμο.

Δικόνα 45: Μέηνδζδ ηςκ ζημζπείςκ ζηδκ αημιζηή απμννυθδζδ, ζε θθυβα αηεηοθεκίμο ηαζ αένα.

ημ πανάνηδια, πίκαηαξ 6, θαίκμκηαζ ηα υνζα επάνηεζαξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημ έδαθμξ.
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3.3 ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΣΧΝ
ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ
Με ζηυπμ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ιζηνμαζαημφ θμνηίμο ιοηήηςκ ηαζ ααηηδνίςκ, ζηζξ πμζηζθίεξ
Μαθαβμογζά ηαζ ααααηζακυ, βζα ηάεε πμζηζθία πναβιαημπμζήεδηακ 3 δεζβιαημθδρίεξ εδάθμοξ εκηυξ
ηαζ εηηυξ ηδξ βναιιήξ θφηεοζδξ ζηζξ 24/1/2018, ιε ηδ πνήζδ «δεζβιαημθήπηδ», ζηα 30 εηαημζηά,
ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ζηα πάηα, ζηζξ πμζηζθίεξ
«Μαθαβμογζά» ηαζ «ααααηζακυ». Απυ ηάεε δείβια, 10 g εδάθμοξ ακαιείπεδηακ ιε 100 mL
απμζηεζνςιέκμο κενμφ, αημθμφεδζακ 6 δζαδμπζηέξ δεηαδζηέξ αναζχζεζξ ηαζ 1 ml απυ ηάεε αναίςζδ
δζαθφεδηε ζε ηνοαθία ιε εηθεηηζηυ ενεπηζηυ οθζηυ Dichloran Rose Bengal (DRBC), βζα ακάπηολδ
ιοηήηςκ ζημοξ 28°C, ηαζ ζηα ενεπηζηά οπμζηνχιαηα ααηηδνίςκ B523 ηαζ King‟s B, βζα ακάπηολδ
ζημοξ 23°C. Γζα ηδκ παναζηεοή ημο ενεπηζημφ ιέζμο DRBC πνδζζιμπμζήεδηακ: 10 gr/L βθοηυγδξ, 5
gr/L πεπηυκδξ, 1 gr/L K2HPO4, 0,5 gr/L MgSO4.7H2O, 1000 ml/L απεζηαβιέκμο κενμφ, 15 gr/L agar
oxoid No3, 25 mgr/L Rose Bengal, 2 mgr/L Dichloran (2,6 dichloro-4-nitroaniline) ηαζ 100 mgr/L
Chlorampenicol. Γζα ηδκ παναζηεοή ημο ενεπηζημφ ιέζμο ακάπηολδξ B523 πνδζζιμπμζήεδηακ: 10
gr/L ζμοηνυγδξ, 8 gr/L ηαγεΐκδξ, 4 gr/L εηποθίζιαημξ γφιδξ, 2 gr/L K2HPO4, 0,3 gr/L MgSO4.7H2O,
15 gr/L agar ηαζ 1000 ml/L απεζηαβιέκμο κενμφ, ζε pH 6.9. Σέθμξ, βζα ηδκ παναζηεοή ημο ενεπηζημφ
ιέζμο ακάπηολδξ King‟s B πνδζζιμπμζήεδηακ: 20 gr/L πεπηυκδξ, 10 gr/L βθοηενυθδξ 1,5 gr/L
K2HPO4, 1,5 gr/L MgSO4.7H2O, 20 gr/L agar, 1000 ml/L απεζηαβιέκμο κενμφ, ζε pH 7.2. Οζ
αναζχζεζξ πμο πνμέηορακ, λεηίκδζακ απυ ημ ποηκυ δζάθοια ζε 10-1, απυ εηεί ζε 10-2, απυ εηεί ζε 103
, ζε 10-4 ηαζ ζε 10-5, ακηίζημζπα. Γζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ααηηδνίςκ, ηάης απυ ηζξ δεδμιέκεξ
πνμακαθενεείζεξ ζοκεήηεξ, απαζηείηαζ ιία διένα επχαζδξ ηαζ δφμ διένεξ ακάπηολδξ, ακηίζημζπα βζα
ημοξ ιφηδηεξ (ζφιθςκα ιε Larkin et al. 1993, Sands and Rovira 1970, Xiurong Lin et al. 2012 η.α.
ηαηυπζκ πνμζανιμβχκ ζηζξ πανμφζεξ πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ).

3.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΧΡΓΗΚΔ
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ, ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ
Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ πενζυδςκ ηςκ εηχκ 2017 ηαζ 2018, πναβιαημπμζήεδηε
παναημθμφεδζδ ηςκ αζεεκεζχκ πενμκμζπυνμο, ςζδίμο ηαζ αμηνφηδ, απυ ηα εθηά Πενζθενεζαηά
Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Κααάθαξ, Ζναηθείμο,
Ηςακκίκςκ, Ναοπθίμο, Βυθμο, Απαΐαξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ, ιέζς ηςκ Γεςνβζηχκ Πνμεζδμπμζήζεςκ,
ηδξ ζπεηζηήξ ζζημζεθίδαξ πμο πνμζθένεζ ημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ (εζη. 46).
Μέζα απυ ηα δεθηία πμο ελέδζδακ υθα ηα Πενζθενεζαηά Κέκηνα, βζα ημ αιπέθζ, ηαηαβνάθηδηε δ
πανμοζία, έλανζδ ηαζ επζδδιία πμο πνμηθήεδηε ζε ηάεε πενζμπή θυβς ημο εηάζημηε ιφηδηα, ζε
ζοκάνηδζδ ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ηαζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ
πενζυδςκ, ηαεχξ ηαζ ηα δζάθμνα αθαζηζηά ζηάδζα ηςκ αιπεθζχκ ζηζξ ηνεζξ ηαθθζενβδηζηέξ γχκεξ
(πνχζιδ, ιεζμπνχζιδ ηαζ υρζιδ).
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Δικόνα 46: Ζ ζπεηζηή ζζημζεθίδα ημο ΤΠΑΑΣ ιε ηζξ Γεςνβζηέξ Πνμεζδμπμζήζεζξ απυ ηα εθηά Πενζθενεζαηά
Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο ηδξ πχναξ ιαξ.

Πνυζεεηα, πνμηείκμκηαζ ιέεμδμζ μθμηθδνςιέκδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηαζ εβηεηνζιέκα πδιζηά ηαζ
αζμθμβζηά θάνιαηα (ζημ πανάνηδια, πίκαηεξ 18, 20, 23) βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηάεε αζεέκεζαξ,
ζε ζπέζδ ιε ημ αθαζηζηυ ζηάδζμ ηςκ αιπέθςκ ηαζ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηάεε πενζμπήξ ηδξ Δθθάδαξ,
βζα ηζξ δφμ ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ, απυ ημοξ ανιυδζμοξ βεςπυκμοξ ηαζ ημοξ πνμσζηαιέκμοξ ηςκ
ηιδιάηςκ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Κέκηνςκ. Αηυια, ζημ πανάνηδια (πίκαηεξ 19, 24), θαίκμκηαζ μζ
ηίκδοκμζ ακάπηολδξ ακεεηηζηυηδηαξ βζα δζάθμνεξ δναζηζηέξ μοζίεξ, εκχ ιε αοημφξ ιπμνμφκ κα
δζεοημθοκεμφκ μζ παναβςβμί βζα κα ιδκ ακηζιεηςπίζμοκ πνμαθήιαηα ιε δναζηζηέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ
δεκ έπμοκ ηδκ ίδζα επζηοπία ιε παθαζυηενα ζηδ θοημπνμζηαζία. Πνυζεεηα, μ πίκαηαξ 21 πανμοζζάγεζ
ημκ δείηηδ πίεζδξ ςζδίμο kastOidiag, ζπεηζηά ιε ημ ιεζμδζάζηδια πμο πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ηα
ζηεοάζιαηα ακάθμβα ηδκ δναζηζηή ημοξ μοζία ηαζ ηδκ πίεζδ ηδξ αζεέκεζαξ. Δπζπνυζεεηα, ζημκ
πίκαηα 22 θαίκμκηαζ μιάδεξ θοημπνμζηαηεοηζηχκ ηαζ μ πνυκμξ πμο πνέπεζ κα ιεζμθααεί ακάιεζα
ζηζξ εθανιμβέξ ημοξ, ακάθμβα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ημο ςζδίμο, ηδκ πίεζδ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηδκ
ηαηάζηαζδ ημο παεμβυκμο. Σέθμξ, ζημ πανάνηδια πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζημί πίκαηεξ (πίκαηεξ 7 έςξ
12) ιε ηδκ πανμοζία ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηάεε αζεέκεζαξ διενμθμβζαηά βζα ηάεε Πενζθενεζαηυ
Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο ηδξ πχναξ, μζ ρεηαζιμί ή
άθθεξ πνμθδπηζηέξ εκένβεζεξ πμο ζοιαμοθεφηδηακ μζ παναβςβμί κα εθανιυζμοκ ςξ ιέηνα
θοημπνμζηαζίαξ βζα ημοξ αιπεθχκεξ ημοξ, ςξ πνμξ ηζξ ηνεζξ αοηέξ αζεέκεζεξ ηαζ μζ θυβμζ βζα ημοξ
μπμίμοξ πνέπεζ κα μδδβδεμφκ μζ παναβςβμί ζηζξ εκδεδεζβιέκεξ επειαάζεζξ, ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ
ηαθθζενβδηζηχκ πενζυδςκ.

3.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΤΝΓΗΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΖ
ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ vite.net®
ηα πθαίζζα ηδξ μθμηθδνςιέκδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ αζεεκεζχκ ηδξ αιπέθμο, αλζμθμβήζαιε
ηδκ πμνεία ηςκ αζεεκεζχκ, βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ημο
Γ.Π.Α, ζηα πάηα. πςξ ακαθέεδηε εηηεκχξ ζηδκ εζζαβςβή, ηα DSSs πμο αλζμπμζμφκηαζ ζηδκ
αβνμηζηή παναβςβή, εηηεθμφκ ηζξ παναηάης δναζηδνζυηδηεξ: (i) ζοθθέβμοκ, μνβακχκμοκ ηαζ
εκζςιαηχκμοκ δζάθμνμοξ ηφπμοξ πθδνμθμνζχκ, πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ιζαξ
ηαθθζένβεζαξ, (ii) ακαθφμοκ ηαζ ενιδκεφμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ (iii) πεζνίγμκηαζ ηδκ ακάθοζδ βζα κα

68
πνμηείκμοκ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή επζθμβή δνάζδ. Ζ ελεζδζηεοιέκδ βκχζδ, ηα ιαεδιαηζηά ιμκηέθα ηαζ
ηα εκδιενςιέκα δεδμιέκα, απμηεθμφκ ζδιεία ηθεζδζά εκυξ DSS ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα
αμδεήζμοκ παναβςβμφξ κα πάνμοκ απμθάζεζξ, βζα εέιαηα ηυζμ ηαεδιενζκήξ αζπμθίαξ, υζμ ηαζ βζα
ζηναηδβζηέξ απμθάζεςκ ιαηνχκ πενζυδςκ (Sonka et al. 1997). Γζα πανάδεζβια, ηα DSSs ιπμνμφκ κα
εθμδζάζμοκ ημοξ παναβςβμφξ ςξ πνμξ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ιζαξ αζεέκεζαξ ζημ θοηυ, ιεηαηνέπμκηαξ
επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηζκδφκμο ζε εφημθα πνμζαάζζιμοξ αθβυνζειμοξ
(Gent et al. 2011). Αοηή δ πθδνμθμνία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζημκ πνμβναιιαηζζιυ επειαάζεςκ
ζπεηζηχκ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ. Σμ DSS vite.net® ακαπηφπεδηε βζα κα
αμδεήζεζ ημοξ Δονςπαίμοξ αιπεθμηαθθζενβδηέξ ζηδκ θήρδ απμθάζεςκ ςξ πνμξ ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ
παναβςβήξ ημοξ, ααζζγυιεκμζ ζηζξ ανπέξ ηδξ αεζθυνμο βεςνβίαξ. Οζ ζηυπμζ ημο vite.net® είκαζ κα: (i)
δζαηδνήζεζ ηζξ θοζζηέξ πδβέξ ςξ αάζεζξ ηδξ αεζθυνμο αιπεθμηαθθζένβεζαξ, (ii) ακαπηφλεζ ηδκ
μζημκμιζηή αζςζζιυηδηα ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιέζα απυ ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηςκ πδβχκ ηαζ ηδκ
ιείςζδ ζοβηεηνζιέκςκ εζζνμχκ (υπςξ πδιζηχκ, κενμφ η.ά.), (iii) επζδείλεζ ηαθέξ πενζααθθμκηζηέξ
επζδυζεζξ ζημοξ πεθάηεξ, ημοξ βείημκεξ ηαζ ηδ βεκζηή ημζκυηδηα, (iv) ακηαπμηνζεεί ζηζξ πνμζδμηίεξ
ηδξ αζμιδπακίαξ, ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ ηοαένκδζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ
κα (v) δζαηδνήζεζ ή κα αολήζεζ ημ εκδζαθένμκ ζοβηεηνζιέκςκ αβμνχκ, εζδζηά εηείκςκ ιε ορδθά
πενζααθθμκηζηά «standards», ιε ζηυπμ ηδκ εθανιμβή IPM ιεευδςκ ζηδκ αβνμηζηή πνάλδ. Σμ DSS
vite.net® έπεζ μοζζαζηζηά δφμ ζοκζζηχζεξ: (i) έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ ζε
πναβιαηζηυ πνυκμ ηςκ ζοζηαηζηχκ εκυξ αιπεθχκα (αέναξ, έδαθμξ, θοηά, έκημια ηαζ αζεέκεζεξ) ηαζ
(ii) έκα ενβαθείμ, ημ μπμίμ ηνμθμδμηείηαζ ιέζς δζαδζηηφμο, ακαθφεζ αοηά ηα δεδμιέκα
(πνδζζιμπμζχκηαξ πνμδβιέκεξ ηεπκζηέξ ιμκηεθμπμίδζδξ βζα ηζξ ααζζηέξ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ
αιπεθχκςκ) ηαζ πανέπεζ εκδιενςιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ αιπεθμπαναβςβήξ, ιε ηδ
ιμνθή πνμεζδμπμζήζεςκ ηαζ οπμζηδνίλεςκ απμθάζεςκ (Rossi et al. 2014).

3.5.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ DSS vite.net®
Σμ DSS vite.net® πανέπεζ οπμζηήνζλδ πμο πνμζανιυγεηαζ ζε ιζα «ιμκάδα αιπέθμο» [«Vine
Unit» (VU)]. Ζ VU μνίγεηαζ απυ ημκ πνήζηδ (ιέζς εζδζηήξ δζεπαθήξ) ηαζ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ
αιπεθχκαξ, έκα ημιιάηζ αιπεθχκα ή έκαξ ανζειυξ αιπεθχκςκ πμο δζαπεζνίγμκηαζ ςξ ιία ιμκάδα,
ιέζα ζηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. Έηζζ, ιία VU ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιία ιμκάδα απυθαζδξ. Γζα
ηάεε VU, ημ DSS vite.net® αοηυιαηα ζοθθέβεζ, μνβακχκεζ ηαζ εκζςιαηχκεζ ηζξ ελήξ πθδνμθμνίεξ: (i)
πθδνμθμνίεξ πενζεπμιέκμο (π.π. παναηηδνζζηζηά ηδξ VU υπςξ ημπμεεζία, ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πενζμπήξ
ηαζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ), (ii) πθδνμθμνίεξ ηαθθζένβεζαξ (π.π. πμζηζθία αιπέθμο, ζφζηδια
ηθαδέιαημξ, ζεζνά ηαζ απυζηαζδ ηςκ θοηχκ ηαζ ζοκεήηεξ θοθθχιαημξ), (iii) δεδμιέκα υπςξ θ.π.
νοειυξ αφλδζδξ ηδξ αιπέθμο ηαζ ακάπηολδξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, πανμοζία εκηυιςκ ηαζ αζεεκεζχκ ηαζ
ζδιάδζα οδαηζηήξ ηαηαπυκδζδξ ηαζ (iv) θεζημονβζηέξ πθδνμθμνίεξ υπςξ ζοβπνμκζζιυξ, είδμξ ηαζ
δυζδ εθανιμβχκ θοημθανιάηςκ. Αοηέξ μζ πθδνμθμνίεξ πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνεξ πδβέξ: (i)
επζζηδιμκζηή βκχζδ, (ii) ακαθφζεζξ (π.π. ζδζμηήηςκ εδάθμοξ), (iii) αζζεδηήνεξ (π.π. ηαζνμφ), ηαζ (iv)
μπηζηέξ παναηδνήζεζξ (π.π αθαζηζηυ ζηάδζμ ακάπηολδξ θοημφ ηαζ πανμοζία αζεέκεζαξ). Οζ
πθδνμθμνίεξ είκαζ ηυζμ ζηαηζηέξ (υπςξ δ πμζηζθία, απυζηαζδ ζεζνχκ, οθή εδάθμοξ) ηαζ δεκ αθθάγμοκ
ιέζα ζηδ ζεγυκ, υζμ ηαζ δοκαιζηέξ (υπςξ δ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαζ δ πανμοζία εκηυιςκ) πμο
ιεηααάθθμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο. ηαηζηέξ πθδνμθμνίεξ υπςξ
ηαθθζένβεζαξ ηαζ πενζεπμιέκςκ, εζζάβμκηαζ απυ ημκ πνήζηδ ιία θμνά ζηδκ ανπή ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ
πενζυδμο, ζοιπθδνχκμκηαξ έκα ζοβηεηνζιέκμ θφθθμ ιέζς δζηηοαηήξ πφθδξ. Ακηίεεηα, μζ δοκαιζηέξ
πθδνμθμνίεξ ζοθθέβμκηαζ αζφβπνμκα, βζα πανάδεζβια, ηα δεδμιέκα ηαζνμφ ηαηαιεηνμφκηαζ ζε ηαηηά
πνμκζηά δζαζηήιαηα (ηάεε 15, 30, ή 60 min) απυ ημοξ ιεηεςνμθμβζημφξ ζηαειμφξ ή απυ ημοξ
αζφνιαημοξ δζαδζηηοαημφξ αζζεδηήνεξ (WSNs), υηακ ηα αθαζηζηά ζηάδζα ακάπηολδξ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ ηαζ δ πανμοζία εκηυιςκ ηαζ αζεεκεζχκ, ηαηαπςνμφκηαζ απυ ημκ πνήζηδ ιε αάζδ ηδκ
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ειθάκζζή ημοξ. πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ δζηηοαηή πφθδ ή ηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ. Καηυπζκ ημ DSS ακαθφεζ
ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα δεδμιέκα ιέζς ιαεδιαηζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ (εζη. 47).

Δικόνα 47: Σμ ζπεηζηυ δζάβναιια ημο DSS vite.net® ιε ηα ηνία ηφνζα ζηάδζα. ημ πνχημ ζηάδζμ
(ιε ημ πνάζζκμ πνχια), δ ζοκεπήξ παναημθμφεδζδ ημο αιπεθχκα πανάβεζ ιζα νμή πθδνμθμνζχκ
ηαζ δεδμιέκςκ πνμξ απμιαηνοζιέκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ. ημ δεφηενμ (ιε ημ ιπθε πνχια), δ
ιεβάθδ ιάγα ηςκ πθδνμθμνζχκ απμεδηεφεηαζ ζηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, ακαθφεηαζ ιε ιαεδιαηζηέξ
ηαζ ζηαηζζηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ενιδκεφεηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ δζαεέζζιδ επζζηδιμκζηή βκχζδ,
βζα κα πανάλεζ πνμεζδμπμζήζεζξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ θήρδξ απμθάζεςκ. ημ ηνίημ
ζηάδζμ (ιε ημ βηνζ), ανίζηεηαζ δ απυθαζδ αοηή ηαεεαοηή, δ μπμία απμηεθεί εοεφκδ ημο πνήζηδ.

Σμ DDS πενζθαιαάκεζ δζάθμνα ιδπακζζηζηά ηαζ δοκαιζηά ιμκηέθα (μδδβμφιεκα απυ δεδμιέκα
ηαζνμφ, παναηηδνζζηζηά εδάθμοξ ηαζ αζμθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ). Μενζηά απυ αοηά ηα ιμκηέθα [π.π.
αοηυ ηςκ πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ ημο πενμκμζπυνμο ηαζ ημο ςζδίμο (Rossi et al. 2008)]
ακαηηήεδηακ απυ ηδ αζαθζμβναθία ηαζ πνμζανιυζηδηακ / ααειμκμιήεδηακ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
ακάβηεξ ημο DSS. Άθθα ιμκηέθα, ακαπηφπεδηακ εζδζηά ζημ πθαίζζμ ημο ένβμο «MoDeM_IVM» υπςξ
ζοκέαδ ιε ηα ιμκηέθα βζα ηδκ ιαφνδ ζήρδ (Rossi et al. 2013), βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
ιοηδημηηυκςκ ηαζ βζα ηδκ επάνηεζα κενμφ (Cola et al. 2013). Ζ επζζηδιμκζηή βκχζδ εκζςιαηχεδηε
ζε ηνία ζοζηαηζηά: (i) δεκηνμβνάιιαηα απμθάζεςκ πμο μδδβμφκ ημκ πνήζηδ κα πάνεζ ιία απυθαζδ
ααζζζιέκδ ζηα απμηεθέζιαηα ημο DSS, (ii) αζαθή ζφκμθα πμο πανέπμοκ έκα ιέηνμ ημο ααειμφ
ηαηαθθδθυηδηαξ ηάεε εκαθθαηηζηήξ απυθαζδξ ζε ζπέζδ ιε έκα ζφκμθμ ηνζηδνίςκ πμο
πανμοζζάγμκηαζ ιε βθςζζζημφξ ηακυκεξ ζοθθέβμκηαξ ηδ δζαεέζζιδ βκχζδ (π.π. ααειυξ
ηαηαθθδθυηδηαξ εθανιμβήξ ή ιδ εθανιμβήξ ιοηδημηηυκμο ηαηά ημο ςζδίμο) ηαζ (iii) αάζεζξ
δεδμιέκςκ (π.π. δ αάζδ δεδμιέκςκ ηςκ πνμσυκηςκ θοημπνμζηαζίαξ ιε πθδνμθμνίεξ ηθεζδζά βζα ηδκ
αζχζζιδ πνήζδ ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνμθδπηζηήξ ηαζ εεναπεοηζηήξ ημοξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ιδπακζζιμφ δνάζδξ, επζπηχζεςκ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαζ ζημ πενζαάθθμκ
η.ά.). Μεηά ηδ δζελαβςβή ηδξ εκένβεζαξ, ημ πενζαάθθμκ παναημθμοεείηαζ εη κέμο βζα κα λεηζκήζεζ
κέμξ ηφηθμξ νμήξ πθδνμθμνζχκ. Σμ DSS ακαπηφπεδηε έηζζ χζηε μ DSS πνμβναιιαηζζηήξ/
πνμιδεεοηήξ κα αθθδθεπζδνά άιεζα ιε ημκ αιπεθμπαναβςβυ ζημκ ζπεδζαζιυ ημο ηαθφηενμο
ζοζηήιαημξ παναημθμφεδζδξ ηάεε ζδζαίηενδξ ηαηάζηαζδξ. Σα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα ζοθθέβμκηαζ
απυ ηάεε ιεηεμνμθμβζηυ ζηαειυ ή WSN, ακελάνηδηα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή. Αηυια, μ πνμιδεεοηήξ
ημο DSS, ιεηαθένεζ ζημκ αιπεθμπαναβςβυ-δζαπεζνζζηή ηζξ θμνδηέξ πεζνμηίκδηεξ ζοζηεοέξ, υπςξ
«smartphones» ηαζ «tablets», βζα ηδκ επζζηυπδζδ ημο αιπεθχκα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο. Σέθμξ, ημο ιεηαθένεζ ηα δζαπζζηεοηήνζα βζα πνυζααζδ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο
vite.net® ηαζ εηπαζδεφεζ ημκ δζαπεζνζζηή κα πνδζζιμπμζεί ημοξ ιεηεςνμθμβζημφξ ζηαειμφξ ή WSN,
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ηζξ ζοζηεοέξ ηαζ ηζξ ζζημζεθίδεξ ημο DSS. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζεγυκ, μζ αζζεδηήνεξ
παναημθμοεμφκ ημ πενζαάθθμκ ημο αιπεθχκα ηαζ ζηέθκμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζημ DSS ζε πναβιαηζηυ
πνυκμ ιέζς αζφνιαημο δζηηφμο πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνςηυημθθμ TCP–IP (Transmission Control
Protocol– Internet Protocol). Έπεζηα, ημ DSS ακαθφεζ ηα δεδμιέκα ηαζ πανάβεζ ηδ ζηήνζλδ ηδξ
απυθαζδξ. Ο ζπεδζαζιυξ ημο DSS vite.net® επζηνέπεζ ηδκ ζοκεπή εκδιένςζδ ημο DSS ηαζ ηδκ
οζμεέηδζή ημο ζηζξ ακάβηεξ ημο πνήζηδ, ιε αάζδ ηαηηζηά ζπυθζα απυ ημοξ δζαπεζνζζηέξ αιπεθχκςκ.

3.5.2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Σμ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ηονίςξ ιένδ: (i) έκακ δζαπεζνζζηή δεδμιέκςκ, (ii) αάζεζξ
δεδμιέκςκ (Envi DB, Vine DB ηαζ PPP DB), (iii) ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ («Data analysis») ηαζ (iv)
πνυζααζδ ζημ DSS («Access») (εζη. 48). Ο «Data Manager» δζαπεζνίγεηαζ ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδκ
απμεήηεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο ζοθθέβμκηαζ απυ ημκ αιπεθχκα, ηαεχξ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ημκ
έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ. Γζαεέηεζ πέκηε οπμπενζμπέξ: (i) ημοξ «αζζεδηήνεξ ηαζνμφ ηαζ θοημφ» μζ
μπμίμζ δζαπεζνίγμκηαζ ηδ νμή ηςκ πθδνμθμνζχκ απυ ημοξ αζζεδηήνεξ ιέζς ιζαξ ιμκάδαξ πφθδξ TCPIP πμο επζηνέπεζ ιυκζιδ ζφκδεζδ ζε δζαημιζζηή ιέζς πνςημηυθθςκ επζημζκςκίαξ TCP-IP, (ii) ηα
«ενβαθεία παναημθμφεδζδξ» ιε ηα μπμία βίκεηαζ δοκαηή δ εζζαβςβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ, εκχ επίζδξ, δζαπεζνίγμκηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηζξ ζοζηεοέξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο, (iii)
ημ «δέηηδ ηςκ δεδμιέκςκ», πμο δζαπεζνίγεηαζ έκα θάηεθμ ανπείςκ πμο θαιαάκεζ ηα δεδμιέκα απυ
αζζεδηήνεξ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ζε ζηαεενά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ απυ ζοζηεοέξ πεζνυξ ζε
ηαηάθθδθεξ χνεξ, (iv) ημ «θμνηςηή δεδμιέκςκ», πμο εζζάβεζ ηα δεδμιέκα ζηζξ Envi DB ηαζ Vine DB
ηαζ (v) ημκ «εθεβηηή πμζυηδηαξ», πμο εηηεθεί ημκ έθεβπμ πμζυηδηαξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ δεδμιέκςκ
ηαζ ιεηά πανάβεζ δοκαιζηέξ HTML ζεθίδεξ, πνμζαάζζιεξ ιέζς ηςκ «Internet browsers» (Rossi et al.
2014).

Δικόνα 48: Σα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο DSS. Ο «Data manager», μ μπμίμξ δζαπεζνίγεηαζ ηα δεδμιέκα
πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ αιπεθχκα απυ πμθθαπθέξ πδβέξ (αζζεδηήνεξ, πεζνμηίκδηεξ θμνδηέξ
ζοζηεοέξ, ελςηενζημφξ πανυπμοξ, δεδμιέκα πμο εζζάβμοκ μζ πνήζηεξ), απμεδηεφεζ ηα δεδμιέκα
ζε ηνεζξ εκδεδεζβικέκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ (βζα δεδμιέκα πενζαάθθμκημξ, αιπεθχκα ηαζ
θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ, Envi DB, Vine DB, ηαζ PPP DB, ακηίζημζπα), ηαζ εηηεθεί ημκ
έθεβπμ πμζυηδηαξ ηςκ δεδμιέκςκ. Σμ ημιιάηζ ηδξ «Data analysis» πενζθαιαάκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ
βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ πνμαθέρεςκ ηαζνμφ (WFor Calc) ηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ημο DSS (DSS Calc). Δπίζδξ, απμεδηεφεζ ηα απμηεθέζιαηα ζε ιία αάζδ
δεδμιέκςκ (DSS DB) πμο έπμοκ πνυζααζδ μζ πνήζηεξ. Σμ «ζοζηαηζηυ» «Access» πενζθαιαάκεζ
θαηέθμοξ ηαζ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ηςκ πνδζηχκ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ.
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Σνεζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ θεζημονβμφκ ιέζα ζημ ζημζπείμ «Data Manager»: (i) δ «Envi DB», δ
μπμία πενζθαιαάκεζ ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα, (ii) δ «Vine DB» πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ/δεδμιέκα βζα
ηδκ ηαθθζένβεζα, θ.π. πμζηζθία, ηαηάζηαζδ θοθθχιαημξ η.ά. ή δεδμιέκα βζα, π.π., αθαζηζηυ ζηάδζμ
θοημφ ηαζ πανμοζία εκηυιςκ/αζεεκεζχκ ηαζ (iii) δ «PPP DB», δ μπμία πενζθαιαάκεζ πθδνμθμνίεξ βζα
θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα. Σμ ιένμξ ηδξ «Data
analysis» πενζθαιαάκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ οπμθμβζζιμφ ηδξ ζηήνζλδξ ηςκ απμθάζεςκ, παναβςβήξ ηςκ
πνμεζδμπμζήζεςκ ηαζ απμεήηεοζδξ ηςκ παναπάκς ζε αάζδ δεδμιέκςκ, πνμζαάζζιδ απυ ημοξ
πνήζηεξ ιέζς ημο «Access» ζοζηαηζημφ. Πνυζεεηα, δζαεέηεζ ηέζζενζξ οπμπενζμπέξ: (i) ηδκ «DSS
Calc» πμο πενζέπεζ ημοξ αθβυνζειμοξ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ απμηεθεζιάηςκ, (ii) ηδκ «WFor Calc», δ
μπμία πενζθαιαάκεζ ημοξ αθβυνζειμοξ βζα ηδκ δδιζμονβία ηςκ πνμβκχζεςκ ημο ηαζνμφ, (iii) ηδκ
«DSS DB» πμο απμεδηεφεζ ηα απμηεθέζιαηα ζέκα «PostreSQL DBMS» ηαζ (iv) ηδκ «DSS Viewer»,
δ μπμία επζηνέπεζ ζημοξ πνήζηεξ κα δμοκ ηα απμηεθέζιαηα πμο απμεδηεφηδηακ ή κα λεηζκήζμοκ κέμ
οπμθμβζζιυ απμηεθεζιάηςκ. Σμ βεκζηυ ζπεδζάβναιια ηδξ «DSS Calc» πενζθαιαάκεζ ηνεζξ
δζαδζηαζίεξ: (i) ακάηηδζδ δεδμιέκςκ απυ ηζξ αάζεζξ δεδμιέκςκ «Vine» ηαζ «Envi DB», (ii)
δζαδζηαζίεξ οπμθμβζζιμφ πμο πανάβμοκ εκδζάιεζα ηαζ ηεθζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηαηαβνάθεζ ανπεία
βζα ηδκ ακίπκεοζδ ζθαθιάηςκ ζε πενίπηςζδ απμηοπίαξ, (iii) απμεήηεοζδ ηςκ ηεθζηχκ
απμηεθεζιάηςκ ζηδ δμιή δεδμιέκςκ DSS DB ηαζ έηζζ πνμιδεεφεζ ημ ημιιάηζ «DSS Viewer». Γζα
ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ ζοκεπμφξ εκδιένςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, μζ πνχηεξ ηαζ μζ ηεθεοηαίεξ, απυ ηζξ
πνμακαθενεείζεξ, δζαδζηαζίεξ, ακαπηφζζμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηεπκμθμβίεξ οπδνεζζχκ δζαδζηηφμο.
Οζ αθβυνζειμζ ηδξ πνυαθερδξ ημο ηαζνμφ ζηδκ οπμπενζμπή «WFor Calc», πδβάγμοκ απυ ημ «Global
Forecast System» (GFS, The National Oceanic and Atmospheric Administration, US,
www.emc.ncep.noaa.gov/GFS/doc.php). οβηεηνζιέκα, βζα ηάεε ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ, ηα δεδμιέκα
πνυαθερδξ ημο GFS ζπεηζηά ιε ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδ ζπεηζηή οβναζία βζα έςξ ηαζ 5 διένεξ
δζμνεχκμκηαζ εθανιυγμκηαξ ιζα απθή βναιιζηή παθζκδνυιδζδ ιεηαλφ 30 διενχκ πνμδβμφιεκςκ
ανζειδηζηχκ πνμαθέρεςκ πμο απεθεοεενχεδηακ απυ ημ ιμκηέθμ GFS ηαζ ηα ακηίζημζπα δεδμιέκα
παναηήνδζδξ ημο ιεηεςνμθμβζημφ ζηαειμφ (εζη. 49) (Rossi et al. 2014).

Δικόνα 49: Γεδμιέκα παναηήνδζδξ ηαζνμφ απυ ημκ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ημο vite.net® ζημκ πεζναιαηζηυ
αιπεθχκα ηςκ πάηςκ.

3.5.3 ΟΗ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ DSS
Αθμφ μ πνήζηδξ ζοκδεεεί ζημ DSS, επζθέβεζ ιία απυ ηζξ VUs (ιμκάδεξ αιπέθμο) πμο
δζαπεζνίγεηαζ ηαζ απμηηά πνυζααζδ ζηζξ πνμεζδμπμζήζεζξ ηαζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ απμθάζεςκ,
πνμζανιμζιέζεξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ VU. Σμ ζφζηδια πνχηα πανμοζζάγεζ ηδκ ηφνζα ζεθίδα απυ ηδκ
μπμία μ πνήζηδξ ιπμνεί κα έπεζ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ εκυηδηεξ ημο DSS (εζη. 50). Δηείκεξ πανέπμοκ
εκδιενςιέκεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ιπμνμφκ κα δζενεοκδεμφκ ζε δφμ επίπεδα θεπημιένεζαξ: (i) ζφκεεηεξ
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πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ-ηθεζδζά ηαηά ηδ ζηζβιή ηδξ πνυζααζδξ ηαζ δ
μπμία βκςζημπμζεί αιέζςξ ημ επίπεδμ ηδξ πνμεζδμπμίδζδξ ή ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ (ii)
εζξ αάεμξ πθδνμθμνίεξ, πμο δείπκμοκ ζε βναθζηή ιμνθή ηδκ επμπζαηή δοκαιζηή ηδξ παναβςβήξ ημο
ιμκηέθμο. Οζ εκυηδηεξ πμο είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζημ DSS πανμοζζάγμκηαζ ζε δφμ ιμνθέξ. Οζ πζμ
ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ηδξ δζαπείνζζδξ ημο αιπεθχκα, μζ μπμίμζ απαζημφκ ηαεδιενζκή οπμζηήνζλδ,
ειθακίγμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιία «pull» πνμζέββζζδ, ιέζα απυ πανάεονα πμο πενζέπμοκ βναθζηά
ζημζπεία (π.π. πίκαηεξ εθέβπμο, ημοηζά η.ά.) ηα μπμία ηαηαδεζηκφμοκ, ιε ζοκεεηζηυ ηνυπμ, ηδκ
πανμφζα ηαηάζηαζδ.

Δικόνα 50: Ζ ηφνζα ζεθίδα απυ ηδκ μπμία μ πνήζηδξ ιπμνεί κα έπεζ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ εκυηδηεξ ημο DSS.

Οζ άθθμζ πανάβμκηεξ πανμοζζάγμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιία «push» ηεπκζηή ιέζα απυ επζθμβέξ
μζ μπμίεξ ακμίβμοκ λεπςνζζηά πανάεονα. Οζ εκυηδηεξ πμο θαίκμκηαζ ιέζα απυ ηα πανάεονα είκαζ: (i)
έκα «ημοηί» ιε ηα ζηάδζα ακάπηολδξ ηδξ αιπέθμο ηαζ πίκαηεξ ιε ηδκ ακαθμβία
αθάζηδζδξ/ακαπαναβςβήξ (εζη. 51) πμο πανμοζζάγεζ οπμζηήνζλδ απμθάζεςκ βζα δζαπείνζζδ ημο
θοθθχιαημξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ πεζνζζιμφξ υπςξ πενζμνζζιυξ θφθθςκ ηαζ ηδ
ζοννίηκςζδ αμηνφςκ.

Δικόνα 51: Πίκαηεξ ιε ηδκ ακαθμβία αθάζηδζδξ/ακαπαναβςβήξ.

(ii) πίκαηεξ ιε πνμεζδμπμζήζεζξ βζα αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο υπςξ πενμκυζπμνμξ, ςίδζμ,
αμηνφηδξ, ιαφνδ ζήρδ ηαζ ιία «δελαιεκή» πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ εκαπμιέκμοζα απμηεθεζιαηζηυηδηα
ημο ηεθεοηαίμο ρεηαζιμφ ιοηδημηηυκμο, μζ μπμίεξ ζοθθμβζηά πανέπμοκ οπμζηήνζλδ απμθάζεςκ βζα
ημκ έθεβπμ ηδξ αζεέκεζαξ (εζη. 52),
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Δικόνα 52: Πίκαηεξ πνμεζδμπμζήζεςκ βζα ηζξ αζεέκεζεξ: πενμκυζπμνμξ, ςίδζμ, αμηνφηδξ, ιαφνδ ζήρδ ηαζ ιία
«δελαιεκή» πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ εκαπμιέκμοζα απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ηεθεοηαίμο ρεηαζιμφ ιοηδημηηυκμο.

(iii) έκα ημοηί ιε ηα ζηάδζα ακάπηολδξ εκηυιςκ ηδξ αιπέθμο, υπςξ δ εοδειίδα (εζη. 53),
«Mediterranean vine mealybug» (Planococcus spp.), η.ά.

Δικόνα 53: Κμοηί ιε ηα ζηάδζα ακάπηολδξ ηδξ εοδειίδαξ ηδξ αιπέθμο.

ηαζ (iv) ιία δελαιεκή ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδκ πενζεηηζηυηδηα κενμφ ζημ έδαθμξ, εηεί υπμο
πανέπμκηαζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημ οδαηζηυ ζηνεξ ηςκ αιπεθζχκ ηαζ ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ
πνυκςκ παναημθμφεδζδξ ηαζ άνδεοζδξ (εζη. 54).

Δικόνα 54: Γελαιεκέξ πενζεηηζηυηδηαξ κενμφ ζημ έδαθμξ ηαζ ηαηαπυκδζδξ απυ πμθφ ορδθέξ ηαζ πμθφ παιδθέξ
εενιμηναζίεξ.
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Οζ εκυηδηεξ πμο πανέπμοκ πνυζααζδ ιέζς επζθμβχκ είκαζ: (v) δεδμιέκα ηαζνμφ ηαζ πνυβκςζδξ
βζα ηζξ επυιεκεξ 4 ιένεξ (εενιμηναζία αένα, ζπεηζηή οβναζία, δζάνηεζα δζφβνακζδξ θφθθμο ηαζ
ανμπυπηςζδ), (vi) πνυαθερδ γδιζχκ θυβς ρφπμοξ, ιε ιζα επζζηυπδζδ ηςκ εθάπζζηςκ διενήζζςκ
εενιμηναζζχκ ηαζ ηςκ πζεακχκ γδιζχκ ζημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ημοξ αθαζημφξ, (vii) έκα διενμθυβζμ
αβνμφ (εζη. 55), ςξ έκα βνάθδια βζα ηδκ ηαηαβναθή ηάεε δνάζδξ δζαπείνζζδξ ηαζ ηςκ ζοκαθχκ
ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ (π.π. είδμξ ηαζ δυζδ ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ πμο εθανιυζηδηακ),
(viii) ιία ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ/δεδμιέκςκ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ημκ αιπεθχκα ηαζ (ix) επζπηχζεζξ
ηςκ ιοηδημηηυκςκ πμο εθανιυζηδηακ, ζηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ (Rossi et al.
2014).

Δικόνα 55: Ζιενμθυβζμ αβνμφ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηάεε δνάζδξ δζαπείνζζδξ ημο αιπεθχκα .

3.5.3.1 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ
πςξ βζα ηάεε αζεέκεζα, έηζζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πενμκμζπυνμο, ημ «dashboard» δείπκεζ
ηέζζενα επίπεδα πνμεζδμπμζήζεςκ ιε πνςιαηζημφξ δζαπςνζζιμφξ, λεηζκχκηαξ απυ ημ πνάζζκμ, πμο
οπμδεζηκφεζ παιδθυ ηίκδοκμ, ζημ ηίηνζκμ, απυ εηεί ζημ πμνημηαθί ηαζ, ηέθμξ, ζημ ηυηηζκμ, υπμο
πανμοζζάγεηαζ ορδθυξ ηίκδοκμξ. Έκα αέθμξ δείπκεζ ηάεε θμνά ημ επίπεδμ επζηζκδοκυηδηαξ αάζεζ ηςκ
οπμθμβζζιχκ ημο DSS. Οζ πθδνμθμνίεξ ζε αάεμξ, μζ μπμίεξ είκαζ δζαεέζζιεξ «παηχκηαξ» (clicking)
πάκς ζημκ πίκαηα (εζη. 56), πανμοζζάγμοκ βναθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ δοκαιζηήξ ηςκ ααζζηχκ
ζηαδίςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο μδδβμφκ ζηδκ ιυθοκζδ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ ηδξ αζεέκεζαξ:
ιείςζδ ημο δζαπεζιάγμκημξ ανπζημφ ιμθφζιαημξ, αθάζηδζδ ςμζπμνίςκ, δζαδζηαζία ιυθοκζδξ
(αθάζηδζδ ζπμνίςκ, απεθεοεένςζδ αοηχκ, δζαζπμνά, ιυθοκζδ ηαζ έκανλδ ηδξ αζεέκεζαξ),
ζμαανυηδηα αζεέκεζαξ ηαζ επχαζδ. Αοηέξ μζ βναθζηέξ απεζημκίζεζξ, ηαηαδεζηκφμοκ ηα απμηεθέζιαηα
ημο ιμκηέθμο ηςκ Rossi et al. (2008). ημ ηέθμξ ηςκ βναθδιάηςκ, ηνία «ημοιπζά» πανέπμοκ
πνυζααζδ ζε: (i) έκα δεκηνυβναιια απμθάζεςκ, πανμοζζάγμκηαξ πχξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ
πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ απυθαζδξ ηαζ ιζα ααειμθμβία ηδξ
ηαηαθθδθυηδηαξ ηδξ εθανιμβήξ εκυξ ιοηδημηηυκμο ιε αάζδ ιζα αζαθή (fuzzy analysis) ακάθοζδ πμο
ζοκδοάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηνία ιμκηέθα: αζεέκεζαξ, ακάπηολδξ αιπεθζχκ ηαζ ηδξ
οπμθεζιιαηζηήξ πνμζηαζίαξ απυ πνμδβμφιεκδ εθανιμβή ιοηδημηηυκμο (εζη. 57), (ii) ιία αάζδ
δεδμιέκςκ απυ ιοηδημηηυκα ιε ηδκ οπμθμβζγυιεκδ αέθηζζηδ δυζδ ημο πνμσυκημξ, βζα ηάεε
πενίπηςζδ, ααζζγυιεκδ ζηδκ ζδέα ηδξ «Vine Row Volume concept» ηαζ (iii) έκα ενβαθείμ βζα ηδκ
θήρδ ηςκ δεδμιέκςκ.
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Δικόνα 56: Πανάδεζβια πθδνμθμνζχκ εζξ αάεμξ ζπεηζηά ιε ημκ πενμκυζπμνμ ηδξ αιπέθμο. Σα βναθήιαηα
πανμοζζάγμοκ ηα ηφνζα επζδδιζμθμβζηά ζοζηαηζηά ηςκ πνςημβεκχκ ιμθφκζεςκ: δζαεεζζιυηδηα ημο
πνςηανπζημφ ιμθφζιαημξ, αθάζηδζδ ςμζπμνίςκ, απεθεοεένςζδ ηαζ δζαζπμνά ηςκ γςμζπμνίςκ, πανμοζία
ιμθφκζεςκ ηαζ δζάνηεζα επχαζδξ. Σδκ πανμφζα ιένα, υηακ μ πνήζηδξ εζζάβεηαζ ζημ DSS, πανμοζζάγεηαζ ζε
βνάθδια ιε ιζα ηαηαηυνοθδ ιαφνδ βναιιή: ηα απμηεθέζιαηα πμο ανίζημκηαζ ζηα ανζζηενά ηδξ βναιιήξ
οπμθμβίγμκηαζ αάζεζ ιεηεςνμθμβζηχκ ζζημνζηχκ, υηακ αοηά ζηα δελζά αάζεζ ηαζνζηχκ πνμβκχζεςκ.

Δικόνα 57: Σμ δέκηνμ απυθαζδξ πανμοζζάγεζ ημ πχξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζηδκ
οπμζηήνζλδ ηδξ απυθαζδξ ηαζ μζ ανζειμί πανέπμοκ ιία ααειμθμβία ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηδξ εθανιμβήξ εκυξ
ιοηδημηηυκμο ιε αάζδ ιζα αζαθή ακάθοζδ πμο ζοκδοάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηνία ιμκηέθα: αζεέκεζαξ,
ακάπηολδξ αιπεθζχκ ηαζ ηδξ οπμθεζιιαηζηήξ πνμζηαζίαξ απυ πνμδβμφιεκδ εθανιμβή ιοηδημηηυκμο. Σμ
δέκηνμ απυθαζδξ ηαηαθήβεζ ζε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ζοιαμοθέξ: (i) δ εθανιμβή δεκ δζηαζμθμβείηαζ, ηαεχξ δεκ
οπάνπεζ μοζζαζηζηυξ ηίκδοκμξ, (ii) δ εθανιμβή δζηαζμθμβείηαζ, ηαεχξ μ ηίκδοκμξ είκαζ ιεζςιέκμξ ηαζ δ
πνμζηαζία απυ πνμδβμφιεκδ εθανιμβή είκαζ ιέηνζα ή ιζηνή ηαζ (iii) δ εθανιμβή ζοζηήκεηαζ υηακ μ ηίκδοκμξ
ζηδξ αζεέκεζαξ είκαζ ορδθυξ ηαζ δ πνμζηαζία απυ πνμδβμφιεκδ εθανιμβή είκαζ ιέηνζα ή ιζηνή.
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3.5.3.2 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΔΓΑΦΗΚΟΤ ΝΔΡΟΤ
Σμ ιμκηέθμ πνμζμιμίςζδξ οδάηζκμο ζζμγοβίμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εηηίιδζδξ ηδξ πίεζδξ ημο
κενμφ ζημοξ αιπεθχκεξ, ακαπηφπεδηε εθανιυγμκηαξ ηδκ ελίζςζδ ζοκέπεζαξ ζηδ δελαιεκή κενμφ πμο
είκαζ δζαεέζζιδ ζηζξ νίγεξ (Jones and Tardieu 1998). Ζ οδνμθμβζηή παναιεηνμπμίδζδ ημο εδάθμοξ
πναβιαημπμζήεδηε ιε ηζξ ελζζχζεζξ ηςκ Saxton and Rawls, (2006), μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ οθή
ημο εδάθμοξ, ηδκ μνβακζηή μοζία ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε παθίηζα, βζα κα οπμθμβίζεζ ηδ ιέβζζηδ
οδαημπςνδηζηυηδηα, ηδκ πςνδηζηυηδηα πεδίμο (FC) ηαζ ημ ιυκζιμ ζδιείμ ιάνακζδξ (PWP) (Cola et
al. 2013). Σμ ζφζηδια πανέπεζ ηζξ ζοκεεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαεεζζιυηδηα ημο κενμφ
(AWC) ζημ έδαθμξ, ζε ιμνθή «δελαιεκήξ» (εζη. 58), πμο ηοιαίκεηαζ απυ βειάηδ (100% AWC = FC)
ιέπνζ άδεζα (0% AWC = PWP). Σμ αέθμξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, θακενχκεζ ημ οδαηζηυ πνμθίθ ημο
εδάθμοξ, ηδ ζηζβιή πμο εζζάβεηαζ μ πνήζηδξ ζημ ζφζηδια. Ο υβημξ ηδξ δελαιεκήξ πςνίγεηαζ ζε ηνία
ιένδ, πμο ημ ηαεέκα ακηζπνμζςπεφεζ έκα επίπεδμ πνμεζδμπμίδζδξ βζα πζεακυ οδαηζηυ ζηνεξ ζημκ
αιπεθχκα. Ζ γχκδ ιδδεκζηήξ πνμεζδμπμίδζδξ έπεζ πνχια πνάζζκμ, ηδξ ανπζηήξ πνμεζδμπμίδζδξ
ηίηνζκμ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ημ δζάζηδια ιεηαλφ 100% ηαζ 20%, ιε ημ 20% AWC κα είκαζ δ
παιδθυηενδ δοκαηή δζαεέζζιδ ζηάειδ εδαθζημφ κενμφ (Lebon et al. 2003). ηακ ημ αέθμξ δείπκεζ ημ
ηίηνζκμ πνχια, μ πνήζηδξ ζοιαμοθεφεηαζ κα απμηηήζεζ ακαθοηζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ υηακ ημ
αέθμξ θηάζεζ ζηδκ ηυηηζκδ γχκδ, ημ ζφζηδια εζδμπμζεί υηζ απαζηείηαζ επζζηυπδζδ ημο αιπεθχκα βζα
κα δζεοηνζκζζηεί ακ ηα θοηά οπμθένμοκ απυ οδαηζηή ηαηαπυκδζδ. οκεπχξ, πζεακυηαηα ηα αιπέθζα
πνεζάγμκηαζ πυηζζια. Οζ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ δζαεέζζιεξ «παηχκηαξ» πάκς ζημ
αέθμξ, ειθακίγμοκ δφμ βναθήιαηα. Σμ πνχημ δείπκεζ ημ διενήζζμ δοκαιζηυ ημο εδαθζημφ κενμφ,
υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ημ ιμκηέθμ πμο ηνέπεζ ιέζα ζημ DSS ηαζ ημ δεφηενμ πανμοζζάγεζ ηζξ
διενήζζεξ ηζιέξ ηςκ ηφνζςκ ιεηααθδηχκ ηίκδζδξ ημο ιμκηέθμο: ανμπυπηςζδ, κενυ πμο πανέπεηαζ
απυ άνδεοζδ ηαζ ελαηιζζμδζαπκμή.

Δικόνα 58: Πανάδεζβια πθδνμθμνζχκ εζξ αάεμξ ζπεηζηά ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηα εδαθζημφ κενμφ. Σμ πάκς
βνάθδια ακαθένεηαζ ζημ διενήζζμ δοκαιζηυ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ημο κενμφ (AWC). Ζ AWC είκαζ επανηήξ
(>40%) ζηδκ πνάζζκδ γχκδ, ελακηθείηαζ (ιεηαλφ 40% ηαζ 20%) ζηδκ ηίηνζκδ γχκδ ηαζ είκαζ ακεπανηήξ (<20%)
ζηδκ ηυηηζκδ. Σμ ηάης βνάθδια δείπκεζ ηζξ ηφνζεξ ιεηααθδηέξ ηίκδζδξ ημο ιμκηέθμο: ανμπυπηςζδ, κενυ πμο
πανέπεηαζ απυ άνδεοζδ ηαζ ελαηιζζμδζαπκμή.

Σέθμξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ είκαζ δοκαηή δ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ημο ιμκηέθμο,
αθθάγμκηαξ ή εζζάβμκηαξ, βζα πανάδεζβια, ηζξ διενμιδκίεξ ειθάκζζδξ πνςηανπζηχκ ή δεοηενμβεκχκ
ιμθφκζεςκ ηάπμζςκ αζεεκεζχκ-βεκεχκ εκηυιςκ, ή ηδξ αθθαβήξ αθαζηζηχκ ζηαδίςκ ηδξ αιπέθμο, ή
ηάπμζςκ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ παναιέηνςκ η.ά. (εζη. 59). Αοηή δ δοκαηυηδηα είκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ηαεχξ έηζζ μ πνήζηδξ αθθδθεπζδνά ιε ημ ιμκηέθμ ηαζ ημ αμδεάεζ κα
πνμζμιμζχζεζ αηυιδ ηαθφηενα ηζξ αζμηζηέξ ηαζ ααζμηζηέξ ζοκεήηεξ ημο αιπεθχκα, ηονίςξ αάζδ

77
ιεηεςνμθμβζηχκ πνμαθέρεςκ, ηαζ κα δχζεζ αηυια πζμ εφζημπα ηαζ αηνζαή δεδμιέκα ζημκ πνήζηδ,
πμο κα οπμζηδνίγμοκ, εκ ηέθεζ, ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή απυθαζδ θοημπνμζηαζίαξ (Rossi et al. 2014).

Δικόνα 59: Πζεακή επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ημο ιμκηέθμο, αθθάγμκηαξ ή εζζάβμκηαξ πνήζζια ζημζπεία.

3.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΤΝΓΗΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΖ
ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ gaiasense
3.6.1 ΣΟ ΤΣΖΜΑ Gaiasense
ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ ιεθέηδξ, αλζμθμβήεδηε δ επζηζκδοκυηδηα ηςκ
αζεεκεζχκ ιε ηδ πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ gaiasense. πςξ ακαθένεζ δ
επίζδιδ δζαδζηηοαηή ζεθίδα ηδξ Gaiasense (www.gaiasense.gr/), ημ εκ θυβς ζφζηδια απμηεθεί ιζα
Δθθδκζηή ηαζκμημιία πμο πακηνεφεζ ηζξ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ιε ηδκ αβνμκμιζηή επζζηήιδ ιε
έκακ μθζζηζηυ ηνυπμ. Δκζζπφεζ ηαζ αεθηζζημπμζεί ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ εθανιμβχκ
αηνζαείαξ ζηζξ αβνμηζηέξ ηαθθζένβεζεξ υζμ ιζηνμφ ή ιεβάθμο ιεβέεμοξ ηαζ ακ είκαζ αοηέξ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ημ gaiasense ζοθθέβεζ δεδμιέκα απυ ημ πςνάθζ, ημ δμνοθυνμ, ημκ επζζηήιμκα ηαζ ημκ
αβνυηδ ηαζ δίκεζ ηα ενβαθεία ζημ βεςνβζηυ ζφιαμοθμ, ημκ ενεοκδηή ηαζ ημκ αβνυηδ βζα κα
αλζμπμζήζμοκ ηάεε δοκαηυηδηα κα αβεζ ηαθφηενμ, πενζζζυηενμ ηαζ μζημκμιζηυηενμ βεςνβζηυ πνμσυκ
απυ ηδκ Δθθδκζηή βδ. Έηζζ, μ ηάεε αβνυηδξ ιπμνεί κα ςθεθδεεί αηυια ηαζ ακ έπεζ θίβα ζηνέιιαηα
ηαζ πςνίξ ιάθζζηα κα απαζηείηαζ κα επεκδφζεζ μφηε εονχ ζε ηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ. Αηυια μ ηάεε
βεςνβζηυξ ζφιαμοθμξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ υθα ηα ενβαθεία ηεζζάνςκ δζαζηάζεςκ χζηε κα
πθδνμθμνείηαζ βζα υθεξ ηζξ πηοπέξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηςκ πεθαηχκ ημο. Δπζπνυζεεηα, μ ενεοκδηήξ έπεζ
έκα ενβαθείμ ιε ημ μπμίμ ακηθεί δεδμιέκα ιεβάθδξ ηθίιαηαξ απυ υθεξ ηζξ βεςνβζηέξ πενζμπέξ ηαζ
ιπμνεί κα δμηζιάγεζ ημ απμηέθεζια ηδξ ένεοκάξ ημο ζε παναβςβζηυ, πναβιαηζηυ πενζαάθθμκ.
To ζφζηδια gaiasense ζοθθέβεζ ηαζ επελενβάγεηαζ ρδθζαηά δεδμιέκα βζα ημ έδαθμξ, ημ κενυ,
ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ημ θοηυ ηδξ ηάεε ηαθθζένβεζαξ. Δκζζπφεζ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ επζζηδιμκζηή
βκχζδ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα πανμπήξ ζοιαμοθχκ αηνζαείαξ βζα ηδκ αβνμηζηή
παναβςβή. Δπίζδξ, δζαπεζνίγεηαζ ζε έκα εκζαίμ πενζαάθθμκ δζαθμνεηζηά δεδμιέκα (υπςξ ηα
δζαζηδιζηά δεδμιέκα, ηα δεδμιέκα αζζεδηήνςκ ηαζ ηα δεδμιέκα απυ επζηυπζεξ
ιεηνήζεζξ/παναηδνήζεζξ), βζα δζαθμνεηζηέξ ηαθθζένβεζεξ, ιε δζαθμνεηζηά ημπζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ
υθα αοηά ζε ηζιή πνμζζηή αηυιδ ηαζ ζε ιζηνμφξ ηαθθζενβδηέξ. Δίκαζ ζφζηδια οπδνεζζχκ εοθομφξ
βεςνβίαξ πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ έκα πακεθθαδζηυ ζδζςηζηυ δίηηομ ηδθειεηνζηχκ ζηαειχκ πμο
θεζημονβμφκ πςνίξ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ηςκ παναβςβχκ. Ακαπηφπεδηε ελ μθμηθήνμο ζηδκ
Δθθάδα απυ ηδκ εηαζνεία NEUROPUBLIC A.E. ηαζ εθανιυγεηαζ (ιε επζηοπία) ηα ηεθεοηαία δφμ
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πνυκζα ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. Πανέπεζ πθδνμθυνδζδ βζα έκδεηα δζαθμνεηζηά είδδ ηαθθζενβεζχκ
ηαζ ζοκεπχξ πνμζηίεεκηαζ ηαζκμφνβζεξ. οκεπχξ, απμηεθεί βζα μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ αβνυηεξ ημ
ενβαθείμ βζα ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ, ηδκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ζηζξ
ηαθθζένβεζεξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ πμζυηδηαξ ζημ παναβυιεκμ πνμσυκ αθθά ηαζ ηδ
δναζηζηή ιείςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ.

Δικόνα 60: Φςημβναθία ημο ηδθειεηνζημφ ζηαειμφ, εβηαηεζηδιέκμο ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ημο Γ.Π.Α,
ζηα πάηα.

πςξ ακαθοηζηά ακαθένεζ δ δθεηηνμκζηή πανμοζίαζδ ημο gaiasense: ημ «κεονζηυ ζφζηδµα»
ημο gaiasense απμηεθείηαζ απυ έκα πακεθθαδζηυ δίηηομ εηαημκηάδςκ -ζφκημµα πζθζάδςκηδθεµεηνζηχκ ζηαεµχκ µέηνδζδξ αβνμπενζααθθμκηζηχκ δεδμµέκςκ, εβηαηεζηδµέκςκ µέζα ζηζξ
ηαθθζένβεζεξ (εζη. 61). Οζ ηδθεµεηνζημί ζηαεµμί ηαηαβνάθμοκ αδζάθεζπηα ημ ζθοβµυ ηδξ
ηαθθζένβεζαξ, µε αζζεδηήνεξ πμο ζοθθέβμοκ δεδμµέκα απυ ημ έδαθμξ, ημκ αένα ηαζ ημ θοηυ, χζηε κα
πανέπμκηαζ εοθοείξ ηαζ απμηεθεζµαηζηέξ ζοµαμοθέξ ηαζ κα οπμθμβίγεηαζ µε αηνίαεζα ημ
πενζααθθμκηζηυ απμηφπςµα ηδξ ηαθθζένβεζαξ. Οζ ηδθεµεηνζημί ζηαεµμί ζπεδζάζηδηακ,
ηαηαζηεοάζηδηακ ηαζ ελεθίζζμκηαζ απυ ηδ NEUROPUBLIC ζηδκ Δθθάδα.

Δικόνα 61: πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ ιενχκ ημο ηδθειεηνζημφ ζηαειμφ, υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά
παναηάης.

79
1. ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟΗ ΑΗΘΖΣΖΡΔ: Σμπμεεηδµέκμζ ζηδκ ηανδζά ημο πςναθζμφ - ζημ φρμξ
ημο θοθθχµαημξ ηςκ θοηχκ – ηαηαβνάθμοκ µε αηνίαεζα ηζξ ζοκεήηεξ ανμπυπηςζδξ, αηηζκμαμθίαξ,
ακέµμο, εενµμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ αθθά ηαζ ηςκ
αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ (έκημµα-µφηδηεξ) πμο επζδνμφκ ζε αοηά. Αλζμπμζείηαζ ζηζξ εοθοείξ
ζοµαμοθέξ άνδεοζδξ ηαζ θοημπνμζηαζίαξ.
2. ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΑ ΔΓΑΦΟΤ: Έκαξ εζδζηυξ ζςθήκαξ µήημοξ έςξ 1,5 µέηνμο µε
πνςημπμνζαημφξ ηνζπθμφξ αζζεδηήνεξ ακά 10 εηαημζηά αάεμοξ, µεηνά ηαοηυπνμκα εενµμηναζία
εδάθμοξ, αθαηυηδηα ηαζ οβναζία ζε πμθθά δζαθμνεηζηά αάεδ µέζα ζημ εκενβυ νζγυζηνςµα ημο θοημφ
ηαζ πανέπεζ πθδνμθυνδζδ ζε πναβµαηζηυ πνυκμ βζα ηδκ εκοδάηςζδ ηαζ ηδ ενέρδ ημο. Αλζμπμζείηαζ
ζηζξ εοθοείξ ζοµαμοθέξ άνδεοζδξ ηαζ ενέρδξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ αλζυπζζηδ µέηνδζδ πενζααθθμκηζημφ
απμηοπχµαημξ.
3. ΠΟΛΤΑΗΘΖΣΖΡΔ ΦΤΣΟΤ: Μεηνμφκ ηζξ ζοκεήηεξ
δζφβνακζδξ, εενµμηναζίαξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ζε πμθθαπθά
ζδµεία ηδξ ηυµδξ ημο θοημφ. Πανέπμοκ αλζυπζζηδ
πθδνμθυνδζδ βζα ηζξ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ µοηήηςκ ηαζ
εκηυµςκ.
4. ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ-ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ: Οζ ζηαεµμί gaiasense
έπμοκ παµδθή ηαηακάθςζδ, αλζμπμζμφκ ηδκ εκένβεζα ημο ήθζμο
ηαζ είκαζ εςναηζζµέκμζ, αοηυκμµμζ ηαζ αλζυπζζημζ. Λεζημονβμφκ
αδζάθεζπηα ηαζ επζημζκςκμφκ αζφνµαηα – πςνίξ επίαθερδ ή
ηαηηζηή ζοκηήνδζδ - αηυµα ηαζ ζε ζοκεήηεξ αηναίςκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ πςνίξ κα
απαζημφκηαζ πδβέξ νεφµαημξ ή δίηηοα επζημζκςκζχκ.
5. ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ: Σμ ηέκηνμ εθέβπμο ημο ζηαεµμφ ζοθθέβεζ ηα
δεδμµέκα ηςκ αζζεδηήνςκ, ηα µεηαδίδεζ µέζς εκαθθαηηζηχκ αζφνµαηςκ δζαδνμµχκ ζημ ηεκηνζηυ
οπμθμβζζηζηυ κέθμξ ημο gaiasense, εκχ µπμνεί ηαζ κα εθέβλεζ δζάθμνμοξ αοημµαηζζµμφξ εκηυξ ημο
αβνμφ (ζοζηήµαηα άνδεοζδξ, ακεµμµείηηεξ ηθπ.).
6. ΗΣΟ-ΒΑΖ: Ο εζδζηά ζπεδζαζµέκμξ ζζηυξ ημο ζηαεµμφ ελαζθαθίγεζ ζςζηή πνμζανµμβή
ζημ πςνάθζ βζα ηάεε φρμξ ηαθθζένβεζαξ, πενζμνζζµέκμ απμηφπςµα αάζδξ βζα κα µδκ εµπμδίγεζ ηζξ
ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ, ακηζηθεπηζηή ζπεδίαζδ µε εζδζημφξ αζζεδηήνεξ ζοκαβενµμφ, εφημθδ
εβηαηάζηαζδ ηαζ απεβηαηάζηαζδ.

3.6.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΣΟΤ gaiasense
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο πνήζηδξ εζζάβεηαζ ζηδκ εθανιμβή ιε ηδκ εββναθή ηςκ πνμζςπζηχκ ημο ηςδζηχκ πνυζααζδξ
(υκμια πνήζηδ, ηςδζηυξ) ηαζ ημ «πάηδια» ημο εζημκζδίμο «login». ηδκ πνχηδ ζεθίδα, ανζζηενά
θαίκεηαζ έκαξ ηαηάθμβμξ επζθμβχκ, υπμο ακαβνάθμκηαζ μζ πενζμπέξ πμο έπμοκ εβηαηαζηαεεί μζ
ηδθειεηνζημί ζηαειμί ηαζ είκαζ δζαεέζζιμζ ζημκ πνήζηδ βζα κα ηζξ αλζμπμζήζεζ (π.π Νειέα 1, πάηα 1,
ηζιάβηα 1 η.ά.), αθθά ηαζ ζηαειμί εδάθμοξ, βζα ηδκ αλζμπμίδζδ πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ηζξ
εδαθζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ άνδεοζδ [π.π. Soil Station 27 (πάηα Γοαθυξ Soil 1), Soil Station 28
(πάηα Γοαθυξ Soil 2), Soil Station 29 (Νειέα 1), η.ά.].
ημ πάκς ιένμξ ηδξ ζεθίδαξ, ζηα δελζά, δίκμκηαζ ηνεζξ επζθμβέξ: Πίκαηαξ, Υάνηδξ, Γναθήιαηα.
Δκενβμπμζχκηαξ, βζα ιία απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ζηα ανζζηενά πενζμπέξ, ηδκ πνχηδ επζθμβή,
ειθακίγεηαζ έκαξ πίκαηαξ δίκμκηαξ ζπεηζηά δεδμιέκα ιε ηζξ ζηήθεξ: Date, Ζθζαηή Αηηζκμαμθία
Copernicus (wh/m2), Ζθζαηή Αηηζκμαμθία Μμκηέθμο (wh/m2), Καηέοεοκζδ Ακέιμο, Γζεφεοκζδ
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Ακέιμο, Βνμπυπηςζδ (mm), Θενιμηναζία Φφθθμο 1 (°C), Θενιμηναζία Φφθθμο 2 (°C), Δλςηενζηή
Θενιμηναζία (°C), πεηζηή Τβναζία Φφθθμο 1 (%), πεηζηή Τβναζία Φφθθμο 2 (%), πεηζηή
Τβναζία (%), Γζφβνακζδ Φφθθμο Α (h), Γζφβνακζδ Φφθθμο Β (h), Γζφβνακζδ Φφθθμο Κακμκζηή (h),
Φςημαμθηασηυ Πάκεθ (V), Μέζμξ υνμξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (km/h), Αηιμζθαζνζηή Πίεζδ (mbar). Οζ
ηζιέξ ακαθένμκηαζ ζηζξ 10 ηεθεοηαίεξ χνεξ, απυ εηείκδ ηδξ εζζυδμο ημο πνήζηδ ζηδκ ζζημζεθίδα, ακά
ιία, εκχ παηχκηαξ ηζξ επζθμβέξ, ζημ ηάης ιένμξ ηαζ ανζζηενά ηδξ ζεθίδαξ, θαίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ
παναπάκς παναιέηνςκ πνμδβμφιεκςκ, ή επυιεκςκ ακηίζημζπα, ςνχκ (εζη. 62).

Δικόνα 62: Δκενβμπμζχκηαξ ηδκ επζθμβή Πίκαηαξ, ειθακίγεηαζ έκαξ πίκαηαξ ιε δεδμιέκα ηςκ ηεθεοηαίςκ 10
ςνχκ.

Δκενβμπμζχκηαξ ηδκ επζθμβή ημο Υάνηδ, θαίκμκηαζ μζ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί
μζ ζηαειμί ημο gaiasense, ςξ θήρδ απυ δμνοθυνμ ή πάνηδ (εζη. 63).

Δικόνα 63: ηδκ επζθμβή ημο Υάνηδ, θαίκμκηαζ μζ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί μζ ζηαειμί ημο
gaiasense.

Παηχκηαξ ηδκ ηνίηδ επζθμβή, έπμκηαξ ήδδ επζθέλεζ ηαζ ιία απυ ηζξ πενζμπέξ ζηα ανζζηενά ηδξ
ζεθίδαξ, ειθακίγεηαζ ζε πενίβναιια δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ εκυξ κέμο βναθήιαημξ, εζζάβςκηαξ,
ζηα πεδία «Απυ» ηαζ «Δχξ», ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ζηδκ μπμία εα ακαθένεηαζ. Έπεζηα, ημ ζφζηδια
δίκεζ ηζξ δφμ επζθμβέξ: «Πανάιεηνμζ» ηαζ «Μμκηέθα» (εζη. 64).
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Δικόνα 64: Γοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ εκυξ κέμο βναθήιαημξ, ιε επζθμβέξ: «Πανάιεηνμζ» ηαζ «Μμκηέθα».

Παίνκμκηαξ ςξ επζθμβή, ηζξ παναιέηνμοξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, ειθακίγμκηαζ μζ
επζθμβέξ πμο θαίκμκηαζ παναηάης ζηδκ εζηυκα 65.

Δικόνα 65: Οζ επζθμβέξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ «Παναιέηνςκ».

Δκ ζοκεπεία, μζ ιπάνεξ δεδμιέκςκ δίκμοκ ζημκ πνήζηδ ηζξ ελήξ «δζαδνμιέξ» επζθμβχκ: δθζαηή
αηηζκμαμθία > δθζαηή αηηζκμαμθία Copernicus (wm/m), δθζαηή αηηζκμαμθία ιμκηέθμο (wm/m2) >
πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιμκηέθμ ιονακυιεηνμο. Γζα ηδκ επζθμβή ηαηεφεοκζδ > ηαηεφεοκζδ ακέιμο >
πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ. Ή ηαηεφεοκζδ > δζεφεοκζδ ακέιμο > πνμκζηή ακάθοζδ 60 >
δζεφεοκζδ ακέιμο. Γζα ηδκ επζθμβή ανμπυπηςζδ (mm) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ζφκμθμ. Γζα ηδκ
επζθμβή εενιμηναζία > εενιμηναζία θφθθμο 1 (oC), εενιμηναζία θφθθμο 2 (oC), ελςηενζηή
εενιμηναζία (oC) > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή > πνμκζηή ακάθοζδ
60. Γζα ηδκ επζθμβή ζπεηζηή οβναζία > ζπεηζηή οβναζία θφθθμο 1 (oC) (%), ζπεηζηή οβναζία θφθθμο
2 (oC) (%), ζπεηζηή οβναζία (%) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ
ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή. Γζα ηδκ επζθμβή δζφβνακζδ > δζφβνακζδ θφθθμο Α (h), δζφβνακζδ θφθθμο Β (h)
δζφβνακζδ θφθθμο ηακμκζηή (h) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > δζάνηεζα δζφβνακζδξ θφθθμο. Γζα ηδκ
επζθμβή δθεηηνζηή ηάζδ > θςημαμθηασηυ πάκεθ (V) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, εθάπζζηδ
ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή. Γζα ηδκ επζθμβή ιέζμξ υνμξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (km/h) > ιέζμξ υνμξ ηαπφηδηαξ
ακέιμο (km/h) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή.
Σέθμξ, βζα ηδκ επζθμβή αηιμζθαζνζηή πίεζδ (m/bar) > αηιμζθαζνζηή πίεζδ (m/bar) > πνμκζηή
ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή. ηα δζαβνάιιαηα θαίκμκηαζ
βζα ηάεε ιένα μζ ηζιέξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα δεδμιέκα, έηζζ υπςξ ααειμκμκμφκηαζ, ζηδκ εηάζημηε
ιμκάδα ιέηνδζδξ βζα ηάεε πενίπηςζδ, ζηα δελζά ημο ηανδζμβναθήιαημξ. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ
μνζζιέκα ζπεηζηά παναδείβιαηα (εζη. 66, 67).
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Δικόνερ 66, 67: Πανάδεζβια δζαδνμιήξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή: εενιμηναζία >
εενιμηναζία θφθθμο 1 (oC) > ιέζμξ υνμξ > πνμκζηή ακάθοζδ 60. Πανάδεζβια δζαδνμιήξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ
δζάζηδια ηαζ πενζμπή,: δζφβνακζδ > δζφβνακζδ θφθθμο Α (h) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > δζάνηεζα δζφβνακζδξ
θφθθμο.

Δπίζδξ, ζημ πνήζηδ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ιμκηέθςκ, πμο αθμνμφκ είηε ηα έκημια ηαζ
ηζξ αζεέκεζεξ, είηε ηδκ άνδεοζδ (εζη 68).

Δικόνα 68: Δπζθμβή ιμκηέθςκ, πμο αθμνμφκ έκημια, αζεέκεζεξ ηαζ άνδεοζδ.

Δάκ επζθεπεμφκ ηα ιμκηέθα ηςκ αζεεκεζχκ ηδξ αιπέθμο πανμοζζάγμκηαζ μζ ελήξ επζθμβέξ:
Χίδζμ (ημκζδζαηή θάζδ) (Arafat KH 2015, Bendek et al. 2007), Πενμκυζπμνμξ (βεκζηεοιέκμ)
(Orlandini et al. 2005, Orlandini et al. 2008), Βμηνφηδξ (βεκζηεοιέκμ), Χίδζμ (ελεζδζηεοιέκμ), Χίδζμ
(βεκζηεοιέκμ) ηαζ Βμηνφηδξ (ελεζδζηεοιέκμ) (εζη. 69).

Δικόνα 69: Οζ επζθμβέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ επζθμβή ηςκ ιμκηέθςκ ηςκ αζεεκεζχκ.

Απυ εηεί, μζ πζεακέξ δζαδνμιέξ επζθμβχκ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, είκαζ:
βζα ηδκ επζθμβή Χίδζμ (ημκζδζαηή θάζδ) > percent. Γζα ηδκ επζθμβή Πενμκυζπμνμξ (βεκζηεοιέκμ) >
percent, infection. Γζα ηδκ επζθμβή Βμηνφηδξ (βεκζηεοιέκμ) > percent, infection. Γζα ηδκ επζθμβή
Χίδζμ (ελεζδζηεοιέκμ) > percent, infection. Γζα ηδκ επζθμβή Χίδζμ (βεκζηεοιέκμ) > percent, infection.
Γζα ηδκ επζθμβή Βμηνφηδξ (ελεζδζηεοιέκμ) > percent, infection. Ζ επζθμβή percent, ακαθένεηαζ ζηδ
ζπεηζηή πζεακυηδηα (πμζμζηυ) φπανλδξ ιμθφζιαημξ παεμβυκμο βζα δεδμιέκδ πνμκζηή
ζηζβιή/πενίμδμ. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα ζπεηζηά παναδείβιαηα (εζη. 70, 71).
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Δικόνερ 70, 71: Πανάδεζβια ιμκηέθμο αζεέκεζαξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ημ μπμίμ
αημθμοεεί ηδκ πμνεία επζθμβχκ: Χίδζμ (ημκζδζαηή θάζδ) > percent. Πανάδεζβια ιμκηέθμο αζεέκεζαξ, βζα
δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ημ μπμίμ αημθμοεεί ηδκ πμνεία επζθμβχκ: Βμηνφηδξ (ελεζδζηεοιέκμ) >
infection.

ηα δζαβνάιιαηα ημο ιμκηέθμο ηςκ αζεεκεζχκ ιε ηδκ επζθμβή «percent», πανμοζζάγεηαζ δ
ζπεηζηή επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ βζα ηάεε ιένα ηαζ χνα ηδξ διέναξ, ζφιθςκα ιε ηδκ
ααειμκμιδιέκδ ζηα εηαηυ ηθίιαηα ζηα δελζά ημο ηανδζμβναθήιαημξ, εκχ μζ δζαθμνεηζημί
πνςιαηζζιμί ακηζζημζπμφκ ζε δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ επζηζκδοκυηδηαξ, υπςξ ακαβνάθεηαζ πάκς ζε
αοηά. ηα δζαβνάιιαηα ημο ιμκηέθμο ηςκ αζεεκεζχκ ιε ηδκ επζθμβή «infection», πανμοζζάγεηαζ δ
ιυθοκζδ απυ ηάεε παεμβυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ααειμκμιδιέκδ, ζηα δελζά ηδξ ζεθίδαξ ημο
ηανδζμβνάθδιαημξ, ηθίιαηα ζημ 6 [ζηδκ πενίπηςζδ ημο Πενμκμζπυνμο (βεκζηεοιέκμ)], ζημ 3 [ζηζξ
πενζπηχζεζξ ημο Χζδίμο (ελεζδζηεοιέκμ) ηαζ Βμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ)] ηαζ ζημ 2,5 [ζηδκ πενίπηςζδ ημο
Χζδίμο (βεκζηεοιέκμ)]. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δεκ οπάνπεζ πνςιαηζηή δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ
ζμαανυηδηα ηςκ ιμθφκζεςκ, αθθά δ έκδεζλδ ημο «Υαιδθμφ Κζκδφκμο» ακαβνάθεηαζ ιέζα ζημ
δζάβναιια ζηδκ ζπεηζηή δζααάειζζδ, πάκς απυ ηδκ μπμία μζ ιμθφκζεζξ ιπμνεί κα απμδεζπεμφκ
ηαηαζηνμθζηέξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα. Ο υνμξ «βεκζηεοιέκμ», ακαθένεηαζ ζημ βεκζηυ ιμκηέθμ βζα
αζεέκεζα - ακελανηήηςξ ηαθθζένβεζαξ. Βαζίγεηαζ ηονίςξ ζηζξ αθθαβέξ ηςκ ζηαεενχκ ημο ιμκηέθμο
ηαζ ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. Δκχ, ημ «ελεζδζηεοιέκμ» έπεζ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα, αθμνά ζε
ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα ηαζ ζοβηεηνζιέκδ ηαθθζένβεζα. Λαιαάκεζ οπυρδ ημο επζπθέμκ παναιέηνμοξ
υπςξ ημ θαζκμθμβζηυ ζηάδζμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ.
ηδκ πενίπηςζδ πμο μ πνήζηδξ επζθέλεζ ηα ιμκηέθα ηςκ εκηυιςκ ηδξ αιπέθμο, εα ηθδεεί ακ
δζαθέλεζ ακάιεζα ζηζξ παναηάης επζθμβέξ: Πνάζζκδ Αθίδα, Φεοδυημηημξ 2, Σεηνάκοπμξ, Δοδειίδα
ηαζ Φεοδυημηημξ (εζη. 72).

Δικόνα 72: Οζ επζθμβέξ εκηυιςκ: Πνάζζκδ Αθίδα, Φεοδυημηημξ 2, Σεηνάκοπμξ, Δοδειίδα ηαζ Φεοδυημηημξ.

Γζα ηάεε ιία απυ ηζξ επζθμβέξ ηςκ εκηυιςκ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ειθάκζζδξ δζαβναιιάηςκ ιε
αάζδ ημοξ διενμααειμφξ ημοκ εκηυιμο (dday) ηαζ ημ πμζμζηυ ειθάκζζήξ ημοξ (percent). Θοιίγμοιε
υηζ μζ διενμααειμί οπμθμβίγμκηαζ απυ ημκ ηφπμ ΖΒ = [(Σmax + Tmin) / 2] - Tμοδυξ, ΖΒ = Μέζδ
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διενήζζα εενιμηναζία - Σμ(=εενιμηναζία αάζδξ oC). Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα ζπεηζηά
παναδείβιαηα (εζη 73, 74).

Δικόνερ 73, 74: Πανάδεζβια ιμκηέθμο εκηυιςκ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ιε ηδξ ελήξ
δζαδνμιή επζθμβχκ: Έκημια > Δοδειίδα > percent. Πανάδεζβια ιμκηέθμο εκηυιςκ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ
δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ιε ηδξ ελήξ δζαδνμιή επζθμβχκ: Έκημια > Φεοδυημηημξ > dday.

Δάκ εεθήζεζ μ πνήζηδξ κα επζθέλεζ ηδκ ηνίηδ επζθμβή, αοηή ηδξ άνδεοζδξ, εα παναηδνήζεζ ηζξ
επζθμβέξ «Δλαηιζζμδζαπκμή Ακαθμνάξ» ηαζ ηδκ «Δλαηιζζμδζαπκμή Χνζαία» ηαζ απυ εηεί μζ
δζαθμνμπμζήζεζξ «Γμνοθμνζηά Γεδμιέκα», «Μμκηέθμ» ηαζ «eto pyr» βζα ηάεε ιία απυ ηζξ δφμ
πενζπηχζεζξ (εζη. 75).

Δικόνα 75: Οζ επζθμβέξ «Γμνοθμνζηά Γεδμιέκα», «Μμκηέθμ» ηαζ «eto pyr», βζα ηδκ επζθμβή «Δλαηιζζμδζαπκμή
Ακαθμνάξ».

Θοιίγμοιε υηζ ημ ιέβεεμξ ηαζ μ νοειυξ ηδξ ελαηιζζμδζαπκμήξ, δδθαδή ημο κενμφ πμο πάκεηαζ
ιε ηδκ ιμθή οδναηιχκ απυ ηα ακμζηηά ζημιάηζα ηςκ θφθθςκ ηαζ ημο κενμφ πμο πάκεηαζ απυ ημ
έδαθμξ ιε ελάηιζζδ υηακ αοηυ είκαζ οβνυ, ελανηάηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ημ
πμζμζηυ ηάθορδξ ημο εδάθμοξ απυ ημ θφθθςιά ηδξ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ζηδκ
αηιυζθαζνα πμο πενζαάθθεζ ημ θφθθςιά ηδξ. Σμ κενυ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ ηακμκζηή ακάπηολδ ηαζ
αέθηζζηδ απυδμζδ ιζαξ ηαθθζένβεζαξ εηθνάγεηαζ ιε ημκ υνμ ακάβηεξ ζε κενυ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ
ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ηδκ ελαηιζζμδζαπκμή ηδξ (ETc), είκαζ δε δ ελαηιζζμδζακμή αοηή ημ κενυ πμο
ηαηακαθχκεηαζ απυ ιία ηαθθζένβεζα πμο είκαζ εθεφεενδ απυ ηάεε είδμοξ θοηζηέξ αζεέκεζεξ,
ακαπηφζζεηαζ ζε ιεβάθα πςνάθζα, πςνίξ πενζμνζζιμφξ ζηδκ δζαεεζζιυηδηα κενμφ ηαζ ενεπηζηχκ
ζημζπείςκ ηαζ επζηοβπάκεζ ημ ιέβζζημ ηδξ απυδμζδξ ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ ημοξ πενζαάθθμκημξ ζημ
μπμίμ ακαπηφζζεηαζ. Έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ ιέεμδμζ οπμθμβζζιμφ ηδξ, θυβς ηαζ ημο ιεβάθμο
ανζειμφ ηαζ εζδχκ ηθζιαηζηχκ παναιέηνςκ ηαζ μζ μπμίμζ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ αοηέξ ηςκ
Penman, Blaney-Criddle ηαζ Penman-Monteith (Σενγίδδξ ηαζ Παπαγαθεζνίμο 1997) (εζη. 76).
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Δικόνα 76: Πανάδεζβια ιμκηέθμο άνδεοζδξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ιε ηδξ ελήξ δζαδνμιή
επζθμβχκ: Άνδεοζδ > Δλαηιζζμδζαπκμή Ακαθμνάξ > Γμνοθμνζηά Γεδμιέκα.

Ακάιεζα ζηζξ δζαεέζζιεξ πενζμπέξ ζηα ανζζηενά, ηάεε ζεθίδαξ υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, μζ
πνχηεξ ηνεζξ ακαβνάθμκηαζ ςξ Soil Station 27 (πάηα Γοαθυξ Soil 1), Soil Station 28 (πάηα Γοαθυξ
Soil 2), Soil Station 29 (Νειέα 1) ηαζ ακαθένμκηαζ ζημοξ ζηαειμφξ πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί ζημ
έδαθμξ. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ δοκαηή ιυκμ δ επζθμβή ηςκ «Παναιέηνςκ» ηαζ πεναζηένς μζ
επζθμβέξ: εενιμηναζία, ζπεηζηή οβναζία, οβναζία εδάθμοξ, δζφβνακζδ ηαζ αηιμζθαζνζηή πίεζδ
(mbar). Οζ ζπεηζηέξ δζαδνμιέξ επζθμβχκ είκαζ: Πανάιεηνμζ > Θενιμηναζία > Θενιμηναζία θφθθμο 1
(oC), Θενιμηναζία εδάθμοξ 1 (oC), Θενιμηναζία εδάθμοξ 2 (oC) > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ,
εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή > πνμκζηή ακάθοζδ 60. Πανάιεηνμζ > πεηζηή οβναζία > πεηζηή
οβναζία θφθθμο 1 (%) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ
ηζιή. Πανάιεηνμζ > Τβναζία Δδάθμοξ > Τδαηζηυ Γοκαιζηυ 1 (kPa), Τδαηζηυ Γοκαιζηυ 2 (kPa) >
πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή. Πανάιεηνμζ >
Γζφβνακζδ > Γζφβνακζδ θφθθμο Α (h), θφθθμο ηακμκζηή (h) > πνμκζηή ακάθοζδ 60 > Γζάνηεζα
δζφβνακζδξ θφθθμο. Πανάιεηνμζ > Αηιμζθαζνζηή πίεζδ (mbar) > Αηιμζθαζνζηή πίεζδ (mbar) >
πνμκζηή ακάθοζδ 60 > ιέζμξ υνμξ, ηοπζηή απυηθζζδ, εθάπζζηδ ηζιή, ιέβζζηδ ηζιή. Παναηάης
πανμοζζάγμκηαζ δφμ ζπεηζηά παναδείβιαηα, υπμο, ζημ πνχημ, θαίκμκηαζ μζ ιεηνήζεζξ ηάεε
παναιέηνμο βζα ηάεε ιένα ηαζ χνα, ζφιθςκα ιε ηζξ ααειμκμιδιέκεξ ηθίιαηεξ ζηα δελζά ηδξ ζεθίδαξ
ηςκ δζαβναιιάηςκ, ηαζ ζημ δεφηενμ θαίκμκηαζ μζ ανκδηζηέξ ηζιέξ, μζ μπμίεξ εα ζπμθζαζημφκ ζηδκ
εκυηδηα Αποηελέζμαηα ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηθδξ ενβαζίαξ (εζη. 77, 78).

Δικόνερ 77, 78: Πανάδεζβια ιμκηέθμο ζηαειμφ εδάθμοξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ιε ηδξ
ελήξ δζαδνμιή επζθμβχκ: Θενιμηναζία > Θενιμηναζία εδάθμοξ 1 ( oC) > ιέζμξ υνμξ. Πανάδεζβια ιμκηέθμο
ζηαειμφ εδάθμοξ, βζα δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ πενζμπή, ιε ηδξ ελήξ δζαδνμιή επζθμβχκ: Τβναζία
Δδάθμοξ > Τδαηζηυ Γοκαιζηυ 1 (kPa) > ιέζμξ υνμξ.
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Γζα ηδκ ακάβκςζδ ηδξ έκηαζδξ ημο εδαθζημφ κενμφ, πνδζζιμπμείηαζ ημ Σεκζζυιεηνμ
IRROMETER®: Σμ «Tensiometer» είκαζ ημ ιυκμ δζαεέζζιμ ζφζηδια άιεζδξ ιέηνδζδξ, πνάβια πμο
ζδιαίκεζ υηζ δζααάγεζ πναβιαηζηά ηζξ θοζζηέξ δοκάιεζξ πμο ζοκααίκμοκ ζημ έδαθμξ. Σα ηεκζζυιεηνα
δνμοκ ζακ ρεφηζηδ νίγα, επζηνέπμκηαξ ζηδκ οβναζία ημο εδάθμοξ κα αθθδθεπζδνά ιε ημ υνβακμ ιέζς
ηδξ ηεναιζηήξ ημνοθήξ. Ζ έκηαζδ ημο εδαθζημφ φδαημξ έλς απυ ημ υνβακμ πνμζπαεεί κα ιεηαηζκήζεζ
ημ κενυ απυ αοηυ, πνάβια πμο δδιζμονβεί ιεηνήζζιδ ηάζδ ιέζα ζηδ ζηήθδ. Αοηή δ ηάζδ δζααάγεηαζ
είηε ιε έκα ιδπακζηυ ιεηνδηή είηε ιε έκακ ιεηαηνμπέα πνμζανηδιέκμ ζημ υνβακμ. Πανυθμ πμο αοηή
είκαζ δ πζμ αηνζαήξ ηαζ απμδεδεζβιέκδ δζαεέζζιδ ιέεμδμξ, απαζηείηαζ πενζμδζηή ζοκηήνδζδ βζα κα
ημοξ ηναηάεζ βειάημοξ ιε κενυ ηαζ πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ απυ ημκ αβνυ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ
βζα κα απμθεοπεεί ημ πάβςια.
Ζ πνήζδ αζζεδηήνςκ ζε δφμ ή πενζζζυηενα αάεδ ζημ νζγζηυ ζφζηδια, ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ
ΠΟΟ κενυ πνέπεζ κα εθανιμζηεί. Δάκ μ νδπυξ αζζεδηήναξ ειθακίγεζ ιζα ηαπέςξ αολακυιεκδ
ακάβκςζδ, αθθά μ ααεφξ αζζεδηήναξ δείπκεζ επανηή οβναζία, ιπμνεί κα εηηεθεζηεί έκαξ ζφκημιμξ
ηφηθμξ άνδεοζδξ, ηαεχξ πνεζάγεηαζ ιυκμ κα ακακεςεεί ημ νδπυ πνμθίθ νίγαξ. Δάκ μ ααεφξ
αζζεδηήναξ δείπκεζ επίζδξ ιζα λδνή ηαηάζηαζδ, ηυηε απαζηείηαζ ιεβαθφηενμξ ηφηθμξ άνδεοζδξ βζα
ηδκ πθήνδ ακακέςζδ μθυηθδνδξ ηδξ νζγζηήξ γχκδξ. Οζ ακαβκχζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ιεηά απυ ιζα
εηδήθςζδ άνδεοζδξ ή ανμπήξ εα δείλμοκ πυζμ απμηεθεζιαηζηή ήηακ δ εθανιμβή κενμφ. Σέθμξ, ηα
πνμηεζκυιεκα αάεδ ημπμεέηδζδξ ηςκ αζζεδηήηςκ IRROMETER ηαζ WATERMARK βζα ζηαθφθζα,
είκαζ: 60,96 cm βζα νδπά υνβακα, 121,92 cm βζα ααεζά υνβακα ηαζ 152,4 cm βζα πμθφ ααεζά
(http://www.irrometer.com/basics).
Δπζπνυζεεηα, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ επζθμβή «++» ιπμνεί κα πνμζεέζεζ μ πνήζηδξ δφμ ηαζ υπζ
ιυκμ ιία πανάιεηνμ/ιμκηέθμ ζημ ήδδ οπάνπμκ δζάβναιιά ημο, ηαηαθένκμκηαξ έηζζ κα «εζζπνάλεζ»
αηυιδ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζά ημο, ζοκδοαζηζηά, ηαζ έηζζ, κα πνάλεζ
ακαθυβςξ (εζη. 79).

Δικόνα 79: οκδοαζιυξ δζαβναιιάηςκ πενμκμζπυνμο (βεκζηεοιέκμ)(infection) + πανάιεηνμζ > ανμπυπηςζδξ
(mm) ++ δζφβνακζδξ θφθθμο ηακμκζηή (h)> δζάνηεζα δζφβνακζδξ θφθθμο.

Σέθμξ, δ επζθμβή «S» ακαθένεηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα πμο δίκεζ ημ ζφζηδια ζημκ πνήζηδ κα
απμεδηεφζεζ ημ/ηα δζάβναιιά/ηά ημο, πνμζεέημκηαξ πζεακχξ ηάπμζμ ζπυθζμ, εκχ, ημ εζημκίδζμ, πμο
θαίκεηαζ ζηα δελζά ηδξ ζεθίδαξ ζημ πάκς ηδξ ιένμξ, πνμζθένεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ πνήζηδ κα
εηηοπχζεζ ή/ηαζ κα «ηαηεαάζεζ» ημ/ηα δζάβναιιά/ηά ημο, απμεδηεφμκηάξ ηα υπμο εηείκμξ επζεοιεί.
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
4.1 ΔΓΑΦΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΑΜΠΔΛΧΝΑ ΣΟΤ Γ.Π.Α. ΣΑ
ΠΑΣΑ ΣΗ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ ΚΑΗ ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
Πναβιαημπμζήεδηακ εδαθζηέξ ακαθφζεζξ, απυ δεζβιαημθδρίεξ εδάθμοξ ζημκ πεζναιαηζηυ
αιπεθχκα ημο Γ.Π.Α ζηα πάηα, ιε ζημπυ ημκ εκημπζζιυ πζεακχκ ζοζπεηζζιχκ ιεηαλφ ηςκ
εδαθζηχκ ζημζπείςκ/ακαθμβζχκ ηαζ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ αζεεκεζχκ-ζήρεςκ πμο παναηδνήεδηακ ζημ
ζφκμθμ ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο 2018. Παναηάης θαίκεηαζ δ δζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ
εδαθζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ακαθμβζχκ, ηα ηα απμηεθέζιαηα πμο ιεηνήεδηακ πανμοζζάγμκηαζ ζημ
πανάνηδια, πίκαηεξ 13-17. Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ πναβιαημπμζήεδηε ιέζς ηδξ πνήζδξ ημο
πνμβνάιιαημξ «STATGRAPHICS Plus» ηαζ ηδξ ιεευδμο «Tukey HSD» (a=0,05). ημ πανάνηδια
ειθακίγμκηαζ, ζε πίκαηεξ, ηα απμηεθέζιαηα πμο θήθεδηακ απυ υθεξ ηζξ εδαθμθμβζηέξ πεζναιαηζηέξ
δζαδζηαζίεξ.

Γιάγπαμμα 1: Ζ απεζηυκζζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε άιιμ ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ
ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

Γιάγπαμμα 2: Ζ απεζηυκζζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε ζθφ ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ ααααηζακυ,
εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

88

Γιάγπαμμα 3: Ζ απεζηυκζζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε άνβζθμ ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ
ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

Γιαγπάμμαηα 4, 5: Ζ απεζηυκζζδ ημο pH ηαζ ηςκ ακεναηζηχκ αθάηςκ (%) ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ
Μαθαβμογζά ηαζ ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

Γιαγπάμμαηα 6, 7: Ζ απεζηυκζζδ ηδξ μθζηήξ μνβακζηήξ μοζίαξ (%) ηαζ ηδξ Η.Α.Κ (meq/100 gr εδάθμοξ) ζηα
εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.
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Γιαγπάμμαηα 8, 9: Ζ απεζηυκζζδ ημο Na (ppm) ηαζ ημο K (ppm) ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ
ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

Γιαγπάμμαηα 10, 11: Ζ απεζηυκζζδ ημο Ca (ppm) ηαζ ημο Mg (ppm) ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ
ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

Γιαγπάμμαηα 12, 13: Ζ απεζηυκζζδ ημο P (ppm) ηαζ ημο μθζημφ N (%) ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά
ηαζ ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.
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Γιαγπάμμαηα 14, 15: Ζ απεζηυκζζδ ημο Fe (ppm) ηαζ ημο Cu (ppm) ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ
ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

Γιαγπάμμαηα 16, 17: Ζ απεζηυκζζδ ημο Zn (ppm) ηαζ ημο Mn (ppm) ζηα εδάθδ ηςκ πμζηζθζχκ Μαθαβμογζά ηαζ
ααααηζακυ, εκημξ-εηηυξ βναιιήξ.

φιθςκα ιε ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα, ηα εδάθδ ηδξ Μαθαβμογζάξ ηαζ ημο ααααηζακμφ
παναηηδνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Πίκαηα 1 (αθέπε παναηάης).
Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα ηαζ ημκ πίκαηα, δζαπζζηχκεηαζ υηζ:

θα ηα οπυ ελέηαζδ εδάθδ είκαζ ανβζθμπδθχδδ. Χζηυζμ, ιεηνήεδηακ ηάπμζεξ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ ηζιχκ, ςζηυζμ δεκ άθθαλε μ βεκζηυξ παναηηδνζζιυξ ημοξ
ηαζ έηζζ υθα ακήημοκ ζηδκ ίδζα ηθάζδ ιδπακζηήξ ή ημηημιεηνζηήξ ζφζηαζδξ.

Σα εδάθδ ηδξ Μαθαβμογζάξ έπμοκ ιεβαθφηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε άιιμ (Μαθ. εκηυξ 40,2,
Μαθαβ. εηηυξ 41,53) ζε ζπέζδ ιε αοηά ημο ααααηζακμφ (αα. εκηυξ 24,27, αα. εηηυξ 22,93). Έηζζ,
δ έηπθοζδ είκαζ ιεβαθφηενδ ζηα εδάθδ ηδξ Μαθαβμογζάξ, ιε απμηέθεζια κα «πάκμκηαζ» πζμ έοημθα
κενυ, ενεπηζηά ζημζπεία ηαζ πζεακυκ ηάπμζμζ πθδεοζιμί ιζηνμμνβακζζιχκ. Ακηίζημζπα αέααζα, δ
πενζεηηζηυηδηα ζε άνβζθμ είκαζ ιεβαθφηενδ ζημ ααααηζακυ (αα. εκηυξ 45,07, αα. εηηυξ 45,07) απυ
υηζ ζηδ Μαθαβμογζά (Μαθ. εκηυξ 33,13, Μαθαβ. εηηυξ 33,8).

διεζχεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ ηζιέξ ημο pH ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ
Μαθαβμοζζάξ εκηυξ, εηηυξ βναιιήξ ηαζ Μαθαβμογζάξ εκηυξ - ααααηζακμφ εηηυξ βναιιήξ, ςζηυζμ
υθα ηα εδάθδ παναηηδνίζηδηακ ςξ εθαθνά αθηαθζηά, ηαεχξ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ ηζιχκ δεκ ήηακ
ηυζμ ιεβάθεξ χζηε κα παναηηδνζζημφκ δζαθμνεηζηά.

Ζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα μνβακζηήξ μοζίαξ, πμο παναηδνήεδηε, πζεακχξ κα έπεζ εεηζηυ
ακηίηηοπμ ζημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο εα ζπμθζαζηεί παναηάης (πανάβναθμξ 4.2).
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διεζχεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ εκηυξ ηαζ εηηυξ βναιιήξ
θφηεοζδξ ηδξ Μαθαβμογζάξ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ακηαθθάλζιςκ Na ηαζ Mg. Δπίζδξ, βζα ηζξ ηζιέξ
πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ δφμ παναπάκς ζημζπείςκ, ιεηνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ
ηςκ δεζβιάηςκ Μαθαβμογζάξ εηηυξ ηαζ ααααηζακμφ εκηυξ. Πζεακχξ μζ ιζηνέξ δζαθμνμπμζήζεζξ
μθείθμκηαζ ζηδκ ιεβαθφηενδ έηπθοζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοιααίκεζ ζηδ Μαθαβμογζά,
ηαεζζηχκηαξ ηα εδάθδ ηδξ θζβυηενα ζοκεηηζηά.

ηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ παναηδνήεδηακ ζηζξ ηζιέξ ημο αθμιμζχζζιμο παθημφ ζηδκ
εηηυξ βναιιήξ θφηεοζδξ ημο ααααηζακμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εκηυξ. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα 1
δ πενζεηηζηυηδηα ημο παθημφ ζε υθεξ ηζξ βναιιέξ πανηηδνίζηδηε ςξ ορδθή, πανά ηζξ
δζαθμνμπμζήζεζξ πμο ιεηνήεδηακ.

Πίνακαρ 1: οκμπηζηυξ παναηηδνζζιυξ ηςκ εδαθχκ ζφιθςκα ιε ηα υνζα επάνηεζαξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημ
έδαθμξ (ζφιθςκα ιε ημ Αβνμηζηυ Ηκζηζημφημ Καθαιάηαξ & ημ ενβαζηδνζαηυ θοθθάδζμ ημο ηιήιαημξ
Αλζμπμίδζδξ Φοζζηχκ Πυνςκ & Γεςνβζηήξ Μδπακζηήξ, ημιέα Δδαθμθμβίαξ & Γεςνβζηήξ Υδιείαξ, Αεήκα
2011).
AVERAGE
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
ΔΝΣΟ

AVERAGE
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
ΔΚΣΟ

AVERAGE
ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ
ΔΝΣΟ

AVERAGE
ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ
ΔΚΣΟ

pH

Δθαθνά
αθηαθζηυ

Δθαθνά
αθηαθζηυ

Δθαθνά
αθηαθζηυ

Δθαθνά αθηαθζηυ

CaCO3 %

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ολική οπγανική
οςζία %

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

Η.Α.Κ
(meq/100gr
εδάθοςρ)

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

K (ppm)

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

Ca (ppm)

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

Mg (ppm)

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

P (ppm)

ζηακμπμζδηζηυ

ιέζμ

ζηακμπμζδηζηυ

ιέζμ

ΟΛΗΚΟ Ν %

ζηακμπμζδηζηυ

ιέζμ

ζηακμπμζδηζηυ

ιέζμ

Fe (ppm)

πηςπυ

πηςπυ

πηςπυ

πηςπυ

Cu (ppm)

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

ορδθυ

Zn (ppm)

ορδθυ

ιέζμ

ορδθυ

ορδθυ

Mn (ppm)

ζηακμπμζδηζηυ

ζηακμπμζδηζηυ

ζηακμπμζδηζηυ

ορδθυ

ΑΜΜΟ

40,2

41,53

24,27

22,93

ΗΛΤ

26,67

24,67

30,67

32,00

ΑΡΓΤΛΟ

33,13

33,8

45,07

45,07
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Σέθμξ, δεκ ιεηνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε αθμιμζχζζιμο
ρεοδανβφνμο. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ημκ παναπάκς πίκαηα 1, ηα εδάθδ ηδξ Μαθαβμογζάξ εηηυξ
βναιιήξ θφηεοζδξ, πενζείπακ ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα Zn απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ορδθέξ ηζιέξ πμο
ιεηνήεδηακ ζηζξ οπυθμζπεξ ηζιέξ βναιιχκ. Πζεακχξ κα παίγεζ ηάπμζμ νυθμ ζηδκ πανμοζία ηςκ
αζεεκεζχκ ιεηαλφ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, υπςξ εα ζογδηδεεί ζηδκ πανάβναθμ 5.1.

ε υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ηζιέξ ιεηαλφ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ακαθμβζχκ ημο εδάθμοξ, δεκ
ιεηνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ υζμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ
πμζηζθζχκ ηδξ αιπέθμο ηαζ ηαη‟επέηηαζδ δεκ οπήνπε δζαθμνμπμίδζδ ζημκ παναηηδνζζιυ ηςκ
εδαθχκ.

4.2 ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΣΧΝ
ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ
Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ δζαβνάιιαηα ζπεηζηά ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πθδεοζιζαηήξ
δζαηφιακζδξ ημο δοκαιζημφ θμνηίμο ηςκ ιηνμμνβακζζιχκ ζημ έδαθμξ, ηάης απυ ηζξ πμζηζθίεξ
Μαθαβμογζά ηαζ ααααηζακυ εκηυξ ηαζ εηηυξ βναιιήξ θφηεοζδξ. ημ δζάβναιια 18 πανμοζζάγεηαζ μ
ιέζμξ υνμξ ηςκ ααηηδνίςκ πμο ακαπηφπεδηακ ζημ ενεπηζηυ οπυζηνςια King‟s B βζα ηζξ δφμ
πμζηζθίεξ ηαζ ζημ δζάβναιια 19 πανμοζζάγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ααηηδνίςκ πμο ακαπηφπεδηακ ζημ
ενεπηζηυ οπυζηνςια Β523. ημ δζάβναιια 20 πανμοζζάγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ιοηήηςκ πμο
ακαπηφπεδηακ ζημ εηθεηηζηυ ενεπηζηυ οθζηυ DRBC. Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ πναβιαημπμζήεδηε ιέζς
ηδξ πνήζδξ ημο πνμβνάιιαημξ «STATGRAPHICS Plus» ηαζ ηδξ ιεευδμο «Tukey HSD» (a=0,05),
εκχ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο King‟s B πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ «Student‟s» (a=0,10).

Γιάγπαμμα 18: Ζ πθδεοζιζαηή δζαηφιακζδ ηςκ ααηηδνίςκ ζηα εδάθδ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, εκηυξ ηαζ εηηυξ
βναιιήξ θφηεοζδξ, ζε ενεπηζηυ οπυζηνςια ακάπηολδξ King‟s B [«Student‟s» (a=0,10)].
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Γιάγπαμμα 19: Ζ πθδεοζιζαηή δζαηφιακζδ ηςκ ααηηδνίςκ ζηα εδάθδ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, εκηυξ ηαζ εηηυξ
βναιιήξ θφηεοζδξ, ζε ενεπηζηυ οπυζηνςια ακάπηολδξ B523.

Γιάγπαμμα 20: Ζ πθδεοζιζαηή δζαηφιακζδ ηςκ ιοηήηςκ ζηα εδάθδ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, εκηυξ ηαζ εηηυξ
βναιιήξ θφηεοζδξ, ζε ενεπηζηυ οπυζηνςια ακάπηολδξ DRBC.

Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα, δζαπζζηχκεηαζ υηζ:
 ημ δζάβναιια 18 παναηδνήεδηακ ορδθυηενμζ πθδεοζιμί ααηηδνίςκ ζηα δείβιαηα εηηυξ
βναιιχκ θφηεοζδξ, εκχ ζημ ααααηζακυ μζ ζοκμθζημί πθδεοζιμί ηςκ ααηηδνίςκ ήηακ ζδιακηζηά
αολδιέκμζ ζε ζπέζδ ιε αοημφξ ηδξ Μαθαβμογζάξ. Αηυια, παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή
δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ααααηζακυ εηηυξ ηαζ Μαθαβμογζά εκηυξ.
 ημ δζάβναιια 19, μζ ιζηνμμνβακζζιμί πμο ακαπηφπεδηακ ζημ άθθμ ενεπηζηυ οπυζηνςια βζα
ακάπηολδ ααηηδνίςκ, ήηακ πενζζζυηενμζ ζηδ Μαθαβμογζά πανά ζημ ααααηζακυ, αθθά ιε ιζηνή
δζαθμνά ηαζ υπζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Αηυια, ηαζ ζηα δφμ ενεπηζηά οπμζηνχιαηα βζα ακάπηολδ
ααηηδνίςκ, μζ πθδεοζιμί εηηυξ βναιιχκ θφηεοζδξ ήηακ πενζζζυηενμζ απυ υηζ εκηυξ ηαζ ζηζξ δφμ
πμζηζθίεξ.
 ημ δζάβναιια 20, εηεί υπμο πανμοζζάγμκηαζ μζ πθδεοζιμί ηςκ ιοηήηςκ ζε εηθεηηζηυ ενεπηζηυ
οθζηυ ακάπηολδξ, θαίκεηαζ πάθζ υηζ μζ πθδεοζιμί ζηα εδάθδ ηδξ Μαθαβμογζάξ είκαζ ειθακχξ
πενζζζυηενμζ απυ υηζ ζημ ααααηζακυ, αθθά ιε υπζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ.
Δπίζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ααηηήνζα, πμο ακαπηφπεδηακ ζηα πνμακαθενεέκηα ενεπηζηά οθζηά, ζηδ
ιία πμζηζθία (ααααηζακυ) μζ πθδεοζιμί εκηυξ βναιιήξ θφηεοζδξ ιεηνήεδηακ πενζζζυηενμζ, εκχ

94
ζηδκ άθθδ (Μαθαβμογζά) παναηδνήεδηε ημ ακηίεεημ, αθθά ηαζ πάθζ πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ
δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ.
Σέθμξ, πζεακέξ ελδβήζεζξ βζα ηάπμζα απυ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ηαζ ηδκ ζοζπέηζζή ημοξ
ιε ηα εδαθμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ αζεεκεζχκ ζηα αιπέθζα, εα ζογδηδεμφκ ζηδκ
πανάβναθμ 5.2.

4.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΧΡΓΗΚΔ
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ, ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ
4.3.1 ΤΓΚΡΗΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΔΣΧΝ 2017 & 2018
Παναηδνχκηαξ ηδ δζάνηεζα, ηδ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ βεκζηά ηδκ πανμοζία ημο
πενμκμζπυνμο, ζηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηςκ Γεςνβζηχκ
Πνμεζδμπμζήζεςκ απυ ημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, πμο πανμοζζάζηδηακ
παναπάκς (αθ. κεθάλαιο 3.4), ηαηά ηα έηδ 2017 ηαζ 2018, ηαηαθήβμοιε ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα
λεπςνζζηά βζα ηα δζάθμνα Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο:
•
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πανμοζία ημο πενμκμζπυνμο ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Γοηζηήξ ηαζ Κεκηνζηήξ
Μαηεδμκίαξ, έπνζγε ακηζιεηχπζζδξ ηονίςξ ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ ηαζ Μάζμ ημο 2017, ςζηυζμ ηδκ
πνμκζά ημο 2018, μζ ανμπμπηχζεζξ ιαγί ιε ηζξ ζπεηζηέξ εενιμηναζίεξ πμο ακαπηφπεδηακ, οπμπνέςζακ
ημοξ αιπεθμπαναβςβμφξ κα επέιαμοκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζή ημο έβηαζνα απυ ηα ιέζα Μαΐμο ιέπνζ
ηαζ ηα ηέθδ Ημοθίμο. Γίκεηαζ, θμζπυκ, εφημθα ακηζθδπηυ υηζ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ημο 2018 επέηνερακ
ηδκ ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ ζε πμθφ ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια απυ υηζ αοηέξ ημο πνμδβμφιεκμο
έημοξ.
•
ΑΥΑΗΑ: Γζα ημοξ αιπεθχκεξ ημο κμιμφ Απαΐαξ, μζ πνχημζ πνμθδπηζημί ρεηαζιμί εκάκηζα ζηδκ
αζεέκεζα πναβιαημπμζήεδηακ αιέζςξ ιεηά ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Απνίθδ ημο 2017, εκχ πενίπμο
ιία αδμιάδα ανβυηενα βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ. ηδκ ζοκέπεζα, μζ ρεηαζιμί είηε πνμθδπηζηήξ είηε
εεναπεοηζηήξ ζηυπεοζδξ, ζοκεπίζηδηακ ηαζ ηζξ δφμ πνμκζέξ ιέπνζ ηαζ ηα ιέζα Ημοθίμο. Χζηυζμ, ημ
2017 πνεζάζηδηε επζπθέμκ ρεηαζιυξ ηυζμ βζα ηα ηέθδ Ημοθίμο, υζμ ηαζ βζα ηζξ ανπέξ Αοβμφζημο,
θυβς εοκμσηχκ ζοκεδηχκ ακάπηολδξ ζοιπηςιάηςκ, ιυκμ βζα ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ.
•
ΒΟΛΟ: ηδκ πενίπηςζδ ημο κμιμφ Μαβκδζίαξ, δ πανμοζία ημο ιφηδηα ηαζ μζ επαηυθμοεεξ
επειαάζεζξ ακηζιεηχπζζήξ ημο, έβζκακ ηαζ ηζξ δφμ πνμκζέξ πενίπμο ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ημ 2017 μζ πνμθδπηζημί ρεηαζιμί εκάκηζα ηςκ πνςημβεκχκ ιμθφκζεςκ
πναβιαημπμζδεήηακ αιέζςξ ιεηά ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Απνίθδ, εκχ ημ 2018 πενίπμο ιία
αδμιάδα πνζκ, ζηζξ ανπέξ ημο Απνίθδ ηαζ έηζζ μζ επειαάζεζξ ημκ ίδζμ πνυκμ βζα ημκ πενμκυζπμνμ
ζηαιάηδζακ πενίπμο ιία αδμιάδα κςνίηενα απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ.
•
ΝΑΤΠΛΗΟ: ζμκ ακαθμνά ηζξ πενζμπέξ ημκηά ζημ Ναφπθζμ, μζ πνμθδπηζημί ρεηαζιμί εκάκηζα
ζημκ ιφηδηα, εθανιυζηδηακ απυ ημοξ αιπεθμπαναβςβμφξ ζπεηζηά ηαοηυπνμκα βζα ηα έηδ 2017 ηαζ
2018. ιςξ, μζ εηηεηαιέκεξ ανμπέξ, μζ μπμίεξ πνμηάθεζακ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ εηηεηαιέκςκ
ζοιπηςιάηςκ, λεηίκδζακ πμθφ κςνίηενα βφνς ζηζξ 20 ιε 30 ιένεξ κςνίηενα ημ 2018 απυ υηζ ημ 2017
ηαζ ακηίζημζπα εθανιυζηδηακ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ακηζιεηχπζζδξ ηδξ αζεέκεζαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
μζ πνμθδπηζημί λεηίκδζακ ιέζα ζημ πνχημ δεηαήιενμ ηςκ δφμ εηχκ, αθθά ημ 2018 μζ άιεζεξ
επειαάζεζξ λεηίκδζακ ήδδ απυ ηα ηέθδ (3μ 10ήιενμ) ημο Απνζθίμο, εκχ ημ 2017 πνμξ ηα ηέθδ (2μ
ιέπνζ 3μ 10ήιενμ) ημο Μαΐμο. Σέθμξ, δ επυιεκδ δζαθμνά εκημπίζηδηε ζηδκ ηεθεοηαία, ζφιθςκα ιε ημ
ακηίζημζπμ ηεπκζηυ Γεθηίμ, επέιααζδ βζα ημ 2017 πμο πναβιαημπμζήεδηε έςξ ηαζ έκακ ιήκα
ανβυηενα απυ ημκ ακηίζημζπμ ημο έημοξ 2018. οκεπχξ, ιπμνεί μζ ανμπέξ ηαζ έηζζ ηαζ ηα ζοιπηχιαηα,
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κα ειθακίζηδηακ πμθφ κςνίηενα ημ 2018, υιςξ ημκ πνμδβμφιεκμ πνυκμ δζήνηδζακ πμθφ
πενζζζυηενμ, υπςξ ηαζ μζ ζοκμδεουιεκμζ ρεηαζιμί.
•
ΚΑΒΑΛΑ: Γζα ηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ πμο αζπμθείηαζ ημ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ
& Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Κααάθαξ, ηα ζημζπεία πμο έπμοιε βζα ημ 2017 είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκα
βζα κα ζοβηνζεμφκ ιε αοηά ημο 2018. Χζηυζμ, θαίκεηαζ υηζ ιεηά ηαζ ηδκ ηνίηδ αδμιάδα ημο Ημοκίμο
ημο 2017, μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ δεκ ήηακ εοκμσηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ εηηεηαιέκςκ ζοιπηςιάηςκ, υπμο
δεκ βίκεηαζ ακαθμνά ζηα ζπεηζηά δεθηία βζα ρεηαζιμφξ, εκχ ηέημζεξ δδιζμονβήεδηακ πνμξ ημ ηέθμξ
ημο ίδζμο ιήκα ημο 2018 ηαζ, έηζζ, μζ επειαάζεζξ εκακηίμκ ημο παεμβυκμο ήηακ επζαεαθδιέκεξ.
•
ΚΡΖΣΖ: ηζξ δζάθμνεξ αιπεθμπαναβςβζηέξ πενζμπέξ ημο κδζζμφ ηδξ Κνήηδξ, δ ζφβηνζζδ ηςκ
δεδμιέκςκ ειθάκζζδξ ηδξ αζεέκεζαξ έδεζλε ανηεηέξ δζαθμνέξ. Ανπζηά, μζ ανμπμπηχζεζξ ηαζ ηα
ζπεηζηά ορδθά επίπεδα οβναζίαξ ζηα ηέθδ ημο Απνζθίμο ημο 2017, εοκυδζακ ηδκ ακάπηολδ ηςκ
πνςημβεκχκ ιμθφκζεςκ ηαζ ηαη‟επέηηαζδ ηαζ ημοξ πνχημοξ πνμθδπηζημφξ ρεηαζιμφξ
ακηζιεηχπζζδξ ημο ιφηδηα, υηακ ημκ επυιεκμ πνυκμ δ πνχηδ ειθάκζζή ημο πναβιαημπμζήεδηε, ζε
μνζζιέκεξ πενζμπέξ ιυκμ, υπζ κςνίηενα απυ ηζξ ανπέξ ημο Μαΐμο. Αηυια, ζφιθςκα ιε ημκ ορδθυ
ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ιφηδηα, ήηακ επζηαηηζηή δ ακάβηδ, μζ παναβςβμί κα πνμζηαηεφμοκ ηα
αιπέθζα ημοξ ακεθθζπχξ ιέπνζ ηαζ ηα ηέθδ ημο Ημοκίμο ημο 2017, εζδζηά ζε πενζπηχζεζξ ιε ζζημνζηυ
πνμζαμθχκ, εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ ηαζ αολδιέκδ δνυζμ, εκχ ιέπνζ ηα ηέθδ ημο Ημοθίμο, ηαθυ ήηακ μζ
παναβςβμί κα ρεηάγμοκ ιυκμ υπμο παναηδνμφζακ πνμζαμθέξ. Ακηίεεηα, βζα ημ 2018, μζ Κνδηζημί
αιπεθμπαναβςβμί, έπνεπε κα πναβιαημπμζμφκ ζοζηδιαηζημφξ ρεηαζιμφξ ιέπνζ ηαζ ημκ Μάζμ, εκχ
ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο Ημφκδ ιέπνζ ηέθμξ ημο ίδζμο ιήκα, μζ επειαάζεζξ έπνεπε κα πενζμνίγμκηαζ ιυκμ
ζε πενζπηχζεζξ πνμζαμθχκ. Σμ ηεθεοηαίμ θαζκυιεκμ είκαζ ακαιεκυιεκμ εζδζηά ζηδ Νυηζα Δθθάδα,
υπμο θυβς ηδξ λδναζίαξ ηαζ ηδξ αολδιέκδξ δθζμθάκεζαξ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, ακ ηα χνζια
ςμζπυνζα δεκ δζααναπμφκ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, δεκ αθαζηαίκμοκ. Σέθμξ, ημ ηεθεοηαίμ
εκδιενςηζηυ Γεθηίμ βζα επέιααζδ ζε ζδιεία υπμο οπήνπακ πνμζαμθέξ, εηδυεδηε ζηα ηέθδ ημο Ημφθδ
βζα ημ 2017, εκχ βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ, πενίπμο έκα ιήκα κςνίηενα ημκηά ζηα ηέθδ ημο Ημφκδ.
•
ΗΧΑΝΝΗΝΑ: Σμ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο
Ηςακκίκςκ δεκ ελέδςζε ηεπκζηά Γεθηία βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ αιπεθμπαναβςβχκ ζπεηζηά ιε ηδκ
αζεέκεζα ημο πενμκμζπυνμο βζα ημ έημξ 2018, βζα κα ζοβηνζεμφκ ιε εηείκα ημο πνμδβμφιεκμο
πνυκμο. Γζα ημ 2017, μζ πνμθδπηζημί ρεηαζιμί λεηίκδζακ ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Απνζθίμο ηαζ
ιέπνζ ημ 3μ είπακ εκηαηζημπμζδεεί θυβς ηςκ πνχηςκ έκημκςκ ανμπμπηχζεςκ ηαζ ηςκ επζδεηηζηχκ
ζζηχκ βζα ιμθφκζεζξ απυ ημ παεμβυκμ, βφνς ζηα ιέζα ημο ιήκα. Αηυια, απυ ηζξ 10 έςξ ηζξ 20 Μαΐμο,
ζοκέζηδζακ ρεηαζιυ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πενμκμζπυνμο, βζα κ πνμζηαηεοηεί ημ ζηάδζμ ηδξ
άκεζζδξ. Σέθμξ, μζ βεςπυκμζ ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ, ζοκέζηδζακ ρεηαζιμφξ ζημ 2μ ηαζ 3μ
δεηαήιενμ ημο Ημφκδ ζε πενζμπέξ ιε υρζιδ ειθάκζζδ ημο παεμβυκμο ηαζ ζημ 2 μ δεηαήιενμ ημο
Ημφθδ, ζε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεμφκ πνμζαμθέξ.
ημ Πανάνηδια (πίκαηαξ 18), πανμοζζάγμκηαζ μζ πίκαηεξ ιε ηζξ δναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ ηα
θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα πμο πνυηεζκακ ημ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ζναηθείμο, αθθά ηαζ ιε ημκ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ακεεηηζηυηδηαξ
(πανάνηδια, πίκαηαξ 19).

4.3.2 ΤΓΚΡΗΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΧΗΓΗΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΔΣΧΝ 2017 & 2018
Παναηδνχκηαξ ηδ δζάνηεζα, ηδ ζμαανυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ βεκζηά ηδκ πανμοζία ημο
ςζδίμο, ζηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηςκ Γεςνβζηχκ
Πνμεζδμπμζήζεςκ απυ ημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ
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ενόηηηα 3.4, ηαηά ηα έηδ 2017 ηαζ 2018, ηαηαθήβμοιε ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα λεπςνζζηά βζα ηα
δζάθμνα Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο:
• ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ ειθάκζζδ ηδξ αζεέκεζαξ ημο ςζδίμο ζημοξ αιπεθχκεξ ηδξ Γοηζηήξ ηαζ
Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ, πναβιαημπμζήεδηε ζπεδυκ ηαοηυπνμκα βζα ηα δφμ έηδ, ζηζξ ανπέξ ημο
Απνίθδ, υηακ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα εοαίζεδηα αθαζηζηά ζηάδζα ηδξ αιπέθμο,
ηαεζζημφζακ ηζξ πζεακέξ ιμθφκζεζξ απυ ημκ ιφηδηα ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ ηαζ επζηίκδοκεξ βζα ηδκ
αιπεθμηαθθζένβεζα. Ζ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ δζήνηδζε ηαζ ηα δφμ πνυκζα ιέπνζ ηαζ ημκ Ημφθζμ,
εκχ δ ηεθεοηαία πνμηνμπή βζα επέιααζδ, ζε πενίπηςζδ εκημπζζιμφ ζοιπηςιάηςκ ζηζξ νάβεξ, ηαεχξ
ηαζ ζε πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθήξ ηαζ ζε υρζιεξ ή/ηαζ εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ, δυεδηε ζηα ηέθδ
ημο Ημοθίμο.
• ΑΥΑΗΑ: ημ κμιυ Απαΐαξ μζ πνμηνμπέξ βζα επέιααζδ εκακηίμκ ηςκ πνςημβεκχκ ιμθφκζεςκ
δυεδηακ ήδδ απυ ηζξ ανπέξ Μανηίμο ημο 2017, θυβς εοκμσηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ζε αοηέξ ηζξ
πενζμπέξ, εκχ μζ πνχηεξ ακηίζημζπεξ δυεδηακ ηέθδ ημο Απνίθδ. φιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα ηεπκζηά
Γεθηία πμο εηδυεδηακ, μζ απαναίηδηεξ επειαάζεζξ πμο ζοιαμφθεοζακ ημοξ αιπεθμπαναβςβμφξ
έπνεπε κα ζοκεπζζημφκ ιέπνζ ηαζ ηζξ ανπέξ ημο Ημοθίμο, βζα ημ έημξ ημο 2018, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ
επζζδιάκεδηε ζηα ακηίζημζπα Γεθηία ημο πνμδβμφιεκμο πνυκμο.
• ΒΟΛΟ: ημ κμιυ Μαβκδζίαξ μζ ειθακίζεζξ ημο ιφηδηα θυβς εοαίζεδηςκ αθαζηζηχκ ζηαδίςκ
ηδξ αιπέθμο ηαζ εοκμσηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ μζ επαηυθμοεεξ επειαάζεζξ εκακηίμκ ημο,
ειθακίγμοκ πμθθέξ μιμζυηδηεξ βζα ηα δφμ ζοκαπηά έηδ. Ζ «επαβνφπκδζδ» βζα ηδκ ειθάκζζδ ηςκ
πνχηςκ ιμθφκζεςκ έπνεπε κα αολδεεί ηαζ μζ ζπεηζηέξ εθανιμβέξ θοημπνμζηαηεοηζηχκ
ζηεοαζιάηςκ, κα βίκμοκ πνμξ ηα ηέθδ ημο Μανηίμο ημο 2017, εκχ ημ ίδζμ έβζκε ιυθζξ θίβεξ ιένεξ
ιεηέπεζηα ηαζ βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ. Σέθμξ, μζ ηεθεοηαίεξ επειαάζεζξ ηαζ ηα δφμ πνυκζα
πνμβναιιαηίζηδηακ βζα ηα ιέζα πνμξ ηέθδ Ημφθδ, εκχ ημ 2018 θάκδηακ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
(ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, θζβυηενεξ ανμπέξ ζε ζπέζδ ιε ημ 2017) κα είκαζ εοκμσηυηενεξ βζα ηδκ
ακάπηολδ ημο ιφηδηα ηαζ ηδ ζοιπθήνςζδ πενζζζυηενςκ βεκεχκ ιε αηυια πζμ επζηίκδοκεξ ιμθφζεζξ
βζα ηδκ ηαθθζένβεζα.
• ΝΑΤΠΛΗΟ: ημοξ αιπεθχκεξ βφνς απυ ημ Ναφπθζμ, μ ιφηδηαξ έηακε ηδκ ειθάκζζή ημο ζημ
πνχημ δεηαήιενμ ημο Μάνηδ ημο 2017 ηαζ μζ πνμζαμθέξ εκάκηζα ζηδ αθάζηδζδ ηςκ αζημζπμνίςκ
ηαζ ημκζδίςκ θυβς ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ζοκεπίζηδηακ ιέπνζ ηα ιέζα Ημοθίμο. Γζα ημκ επυιεκμ
πνυκμ, δ πνχηδ ειθάκζζδ άνβδζε πενίπμο ηνεζξ αδμιάδεξ ζε ζπέζδ ιε ημ 2017, εκχ ηαζ μζ ηεθεοηαίεξ
επειαάζεζξ πνμκμθμβήεδηακ δφμ ιε ηνεζξ αδμιάδεξ κςνίηενα απυ αοηέξ ημο πνμδβμφιεκμο πνυκμο.
Έηζζ, θαίκεηαζ υηζ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ήηακ εοκμσηέξ βζα ηζξ πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ ημο ιφηδηα
ιέζα ζημκ Μάνηζμ ημο 2017, αθθά ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ πενζζζυηενςκ ιμθφκζεςκ ιε ιεβαθφηενδ
δζάνηεζα ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ημο 2018.
• ΚΑΒΑΛΑ: Σμ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ
Δθέβπμο Κααάθαξ, ζηα Γεθηία πμο ελέδςζε βζα ημ 2017, δεκ θαίκεηαζ κα πανμοζζάγεηαζ ζδζαίηενα
ζδιακηζηή δ αζεέκεζα ημο ςζδίμο ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ, ζε ζπέζδ ιε ημκ επυιεκμ πνυκμ, αθθά ηαζ ιε
ηζξ οπυθμζπεξ αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο, εκχ μζ ηεθεοηαίεξ ακαθμνέξ βζα επέιααζδ εκακηίμκ ημο ιφηδηα
πνμβναιιαηίζηδηακ βζα ηα ηέθδ ημο Ημφθδ. Σμκ επυιεκμ πνυκμ, ήδδ απυ ηα ιέζα ημο Μαΐμο
θαίκμκηαζ «απεζθδηζηέξ» μζ πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ ημο ιφηδηα, εκχ ηαζ βζα ημ έημξ 2018, μζ
επειαάζεζξ έπνεπε κα μθμηθδνςεμφκ πνμξ ημ ηέθμξ ημο Ημφθδ βζα ηζξ υρζιεξ, ηονίςξ, πμζηζθίεξ.
• ΖΡΑΚΛΔΗΟ: ημ κδζί ηδξ Κνήηδξ, μζ πνμθδπηζηέξ επειαάζεζξ ακηζιεηχπζζδξ ημο ιφηδηα ημο
ςζδίμο, πναβιαημπμζήεδηακ ανπέξ Απνίθδ ηαζ ηα δφμ πνυκζα, εκχ δ πανμοζία ημο ιφηδηα ηαζ μζ
αθθεπάθθδθμζ ηφηθμζ ηδξ αζεέκεζαξ πανμοζίαζακ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ηαηά ηα έηδ 2017 ηαζ 2018. Οζ
δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ ςζηυζμ ειθακίζηδηακ πενίπμο ηνεζξ αδμιάδεξ κςνίηενα ημ 2018. Αηυια,
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ζδζαίηενδ ακαθμνά έβζκε ζηα ιεθηέιζα ημο Ημοθίμο ημο 2017, ηα μπμία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ορδθέξ
εενιμηναζίεξ ημο ιήκα, πνμηάθεζακ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ βζα κέεξ ιμθφκζεζξ, εκχ ηαζ ημκ Ημφκζμ ημο
2018 μζ ηφηθμζ ηδξ αζεέκεζαξ ήηακ ζδζαίηενα ζφκημιμζ. Σέθμξ, μζ επειαάζεζξ βζα ημ 2017,
ηενιαηίζηδηακ ζηα ιέζα ημο Αοβμφζημο βζα ηζξ επζηναπέγζεξ πμζηζθίεξ, εκχ δφμ-ηνεζξ αδμιάδεξ
κςνίηενα βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ.
ημ Πανάνηδια, πανμοζζάγμκηαζ μζ πίκαηεξ ιε ηζξ δναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ ηα θοημπνμζηαηεοηζηά
πνμσυκηα πμο πνυηεζκε ημ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο
Ζναηθείμο (πίκ. 20), ιε ημ Γείηηδ πίεζδξ Χζδίμο kastOidiag (πίκ. 21) ηαζ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ
ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ δναζηζηχκ μοζζχκ απέκακηζ ζημ Χίδζμ, ακάθμβα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηαζ
πίεζδ ηδξ αζεέκεζαξ (πζκ. 22).

4.3.3 ΤΓΚΡΗΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΔΦΡΑ ΖΦΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΔΣΧΝ 2017 & 2018
Οιμίςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αμηνφηδ, ιεηά ηδκ παναηήνδζδ ηδξ πανμοζίαξ, ηδξ
ζμαανυηδηαξ ηαζ ηδξ ειθάκζζήξ ημο, ηαηά ηα έηδ 2017 ηαζ 2018, ηαηαθήβμοιε ζηα ελήξ
ζοιπενάζιαηα λεπςνζζηά βζα ηα δζάθμνα Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο:
• ΖΡΑΚΛΔΗΟ: Οζ πζεακέξ πνμζαμθέξ ηςκ ναβχκ απυ ηδκ αζεέκεζα ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ, θάκδηε κα
απαζπμθεί εκενβά ημοξ αιπεθμηαθθζενβδηέξ πνμξ ηα ηέθδ ημο Μαΐμο ημο 2017 ηαζ έηζζ μζ βεςπυκμζ
ημο ακηίζημζπμο Πενζθενεζαημφ Κέκηνμο ζοκέζηδζακ ηδκ πνχηδ εθανιμβή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο.
Οζ πνχηεξ πνμζαμθέξ βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ, θάκδηακ βφνς ζηα ιέζα ημο Ημοκίμο, εκχ μζ έηηαηηεξ
ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαεζζημφζακ επζηαηηζηήξ ζδιαζίαξ ηζξ επειαάζεζξ εκακηίμκ ημο ιφηδηα. Δπίζδξ,
ηαζ ηα δφμ πνυκζα μζ εθανιμβέξ έπνεπε κα ζοκεπζζημφκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ναβχκ απυ ηζξ ζήρεζξ
ιέπνζ ηζξ ανπέξ Αοβμφζημο, ζφιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα Γεθηία Γεςνβζηχκ Πνμεζδμπμζήζεςκ ηαζ
ιάθζζηα πάθζ βζα ημ 2018, ζηα ηέθδ ημο Ημφθδ, εηδυεδηε έηηαηημ Γεθηίμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ
ζηαθοθζχκ απυ ημκ αμηνφηδ θυβς λαθκζηχκ ανμπμπηχζεςκ ιεβάθδξ έκηαζδξ.
• ΝΑΤΠΛΗΟ: Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο αμηνφηδ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ημο Ναοπθίμο ήηακ ζπεδυκ
πακμιμζυηοπεξ βζα ηα δφμ πνυκζα. Οζ πνμθδπηζημί ρεηαζιμί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο λεηίκδζακ ζηζξ
ανπέξ Μαΐμο βζα ημ 2017, εκχ πενίπμο ιία αδμιάδα κςνίηενα βζα ημκ επυιεκμ πνυκμ, ηονίςξ υπμο
οπήνπε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ αζεέκεζα, εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ ηαζ οβνυ ηθίια.
Έπεζηα, ζοκεπίζηδηακ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιέπνζ ηα ηέθδ Ημοθίμο ηαζ βζα ηα δφμ πνυκζα,
ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηςκ βεςπυκςκ ημο Πενζθενεζαημφ Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ,
Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο.
• ΑΥΑΗΑ: Μεβάθεξ μιμζυηδηεξ ζηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ πνμζαμθχκ απυ ημκ
αμηνφηδ, βζα ηα δφμ πνυκζα παναηδνήζεςκ, θαίκμκηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο κμιμφ Απαΐαξ. Οζ
πνχηεξ πνμθδπηζηέξ εθανιμβέξ λεηίκδζακ ζηζξ ανπέξ ημο Μαΐμο βζα ημ 2018 ηαζ πενίπμο ιία
αδμιάδα κςνίηενα βζα ημκ πνμδβμφιεκμ πνυκμ. Χζηυζμ, δ ηεθεοηαία εθανιμβή ημ 2017
πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ ανπέξ ημο Αοβμφζημο, θίβεξ ιένεξ ιεηά απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηεθεοηαία ημο
επυιεκμο έημοξ. Σέθμξ, ιέζα ζημ ηαθμηαίνζ ηαζ ηςκ δφμ εηχκ, εθανιυζηδηακ ζε ζπεηζηά ηαηηζηά
πνμκζηά δζαζηήιαηα ρεηαζιμί απμηνμπήξ αθάζηδζδξ ηςκ ημκζδίςκ ημο ιφηδηα πμο εα επέθενακ
ιεβάθδ γδιζά ζηδκ παναβςβή ηςκ αιπεθμπαναβςβχκ.
• ΜΑΓΝΖΗΑ: Οζ ζοζηάζεζξ βζα πνμθδπηζημφξ ρεηαζιμφξ ακηζιεηχπζζδξ ημο αμηνφηδ, βζα ηα
αιπέθζα ημο κμιμφ Μαβκδζίαξ, δυεδηακ πνμξ ηα ηέθδ ημο Μαΐμο, εκχ μζ ηεθεοηαίεξ μδδβίεξ
ηαηαπμθέιδζδξ ημο ιφηδηα δυεδηακ ζηα ηέθδ ημο Ημοκίμο ημο 2017. Χξ πνμξ ημ 2018, μζ πνχηεξ
ακηίζημζπα, δυεδηακ πάθζ πνμξ ηα ηέθδ Μαΐμο, εκχ ζοκεπίζηδηακ ιέζα ζημ ηαθμηαίνζ ζε ζπεηζηά
ηαηηζηά δζαζηήιαηα ηαζ μθμηθδνχεδηακ, ανηεηέξ ιένεξ ανβυηενα ζε ζπέζδ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ
πνυκμ, πνμξ ηα ιέζα ημο Ημοθίμο.
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• ΚΑΒΑΛΑ: ημοξ αιπεθχκεξ ηδξ Κααάθαξ μζ ειθακίζεζξ ηαζ μζ επαηυθμοεεξ επειαάζεζξ
ακηζιεηχπζζδξ ηδξ αζεέκεζαξ μιμζάγμοκ πάνα πμθφ ηαηά ηα δφμ πνυκζα παναηδνήζεςκ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, μζ πνχηεξ, πνμθδπηζηέξ επειαάζεζξ, λεηίκδζακ ιεηά ηδκ ηνίηδ αδμιάδα ημο Ημοκίμο
ημο 2017 ηαζ θίβεξ ιυκμ ιένεξ ανβυηενα πνμξ ηα ηέθδ ημο ίδζμο ιήκα ημο 2018 ηαζ μθμηθδνχεδηακ
ιέζα ζημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Αβμφζημο ηαζ βζα δφμ πνυκζα. Έηζζ, ηαζ ζε αοηυ ημ κμιυ μζ
μιμζυηδηεξ ςξ πνμξ ηδκ επζδδιζμθμβία ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ αζεέκεζαξ είκαζ πάνα πμθθέξ βζα ηα
δφμ ζοκαπηά έηδ.
• ΗΧΑΝΝΗΝΑ: Σμ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ
Δθέβπμο Ηςακκίκςκ δεκ ελέδςζε ηεπκζηά Γεθηία εκδιένςζδξ ηςκ αιπεθμπαναβςβχκ βζα ηδκ
αζεέκεζα ημο αμηνφηδ βζα ημ 2018, χζηε κα βίκεζ ζφβηνζζδ ιε αοηά ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ. Γζα ημ
2017, μζ βεςπυκμζ ζοκέζηδζακ έκακ ρεηαζιυ πνζκ ημ ηθείζζιμ ημο αυηνο ηαζ έκακ αηυια ζημ
βοάθζζια, βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ αιπεθζχκ απυ ημ αμηνφηδ, ζδίςξ ζε αοηά πμο έπμοκ ζζημνζηυ
πνμζαμθχκ.
ημ Πανάνηδια, πανμοζζάγμκηαζ μζ πίκαηεξ ιε ηζξ δναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ ηα θοημπνμζηαηεοηζηά
πνμσυκηα πμο πνυηεζκακ ημ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο
Ζναηθείμο (πζκ. 23), αθθά ηαζ ιε ημκ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ακεεηηζηυηδηαξ (πζκ. 24).

4.4 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΊΑΖ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΦΔΚΑΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ
ΣΡΔΗ ΑΘΔΝΔΗΔ, ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ, ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2017 & 2018
ημοξ παναηάης πίκαηεξ (2-8) θαίκμκηαζ μζ διενμιδκίεξ πμο ελέδςζακ ηα Κέκηνα Πνμζηαζίαξ
Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο υθδξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ πνμηείκμκηαζ ρεηαζιμί βζα
ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ ηδξ αιπέθμο, βζα ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ
πενζυδμοξ 2017 ηαζ 2018. Ζ ηυηηζκδ ζηίαζδ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ημο ρεηαζιμφ, θυβς
ζοζηδιαηζηήξ πνμζηαζίαξ πμο πνέπεζ κα έπμοκ ηα αιπέθζα ακά πενζυδμοξ, πμθφ εοκμσηχκ ηαζνζηχκ
ζοκεδηχκ ακάπηολδξ ηςκ αζεεκεζχκ, είηε επζαεαθδιέκδξ πανέιααζδξ-πνμζηαζίαξ ηςκ αιπεθχκςκ
θυβς πανμοζίαξ ζοιπηςιάηςκ. Ζ πμνημηαθί ζηίαζδ παναηηδνίγεζ ηζξ διενμιδκίεξ ρεηαζιχκ, μζ
μπμίεξ πνέπεζ κα εθανιμζημφκ εάκ δζαπζζηςεμφκ απυ ημοξ παναβςβμφξ ζοιπηχιαηα ηςκ αζεεκεζχκ
ηαηά ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ αιπεθχκςκ ημοξ. Σέθμξ, δ πνάζζκδ παναηηδνίγεζ εηείκμοξ ημοξ ρεηαζιμφξ
πμο είκαζ πνμθδπηζημί, πςνίξ κα έπμοκ δζαπζζηςεεί ζοιπηχιαηα ηςκ αζεεκεζχκ. πμο δεκ οπάνπμοκ
ζημζπεία ηδξ ελέθζλδξ ηςκ αζεεκεζχκ, δεκ εηδυεδηακ ζπεηζηά Σεπκζηά Γεθηία ηαζ ζοιαμθίγμκηαζ
ζημοξ πίκαηεξ ιε παφθα (-).
Πίνακαρ 2: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Θεζζαθμκίηδξ.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΦΔΚΑΜΟΗ
μξ

2017

2018

1 ρεηαζιυξ

19/4/17

3/4/17

-

15/5/18

5/4/18

-

2μξ ρεηαζιυξ

24/5/17

24/5/17

-

4/6/18

15/5/18

-

3 ρεηαζιυξ

1/6/17

-

2/7/18

4/6/18

-

4μξ ρεηαζιυξ

26/7/17

-

20/7/18

2/7/18

-

20/7/18

-

μξ

μξ

5 ρεηαζιυξ

-
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Πίνακαρ 3: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Απαΐαξ.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΑΥΑΗΑ
ΦΔΚΑΜΟΗ
μξ

2017

2018

1 ρεηαζιυξ

10/4/17

8/3/17

8/6/17

3/4/18

4/5/18

4/5/18

2μξ ρεηαζιυξ

25/4/17

10/4/17

19/61/8/17

4/5/18

29/5/18

19/6/18

3μξ ρεηαζιυξ

19/5/17

29/5/18

19/6/18

2/7/18

4μξ ρεηαζιυξ

26/519/6/17

19/6/18

2/7/18

16/7/18

5μξ ρεηαζιυξ

19/7/17

2/7/18

16/7/18

1/8/17

16/7/18

μξ

6 ρεηαζιυξ

Πίνακαρ 4: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Μαβκδζίαξ.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΦΔΚΑΜΟΗ
1μξ ρεηαζιυξ

2017
10/4/17

20/3/17

2 ρεηαζιυξ

26/4/18

10/4/17

3μξ ρεηαζιυξ

2229/5/17

26/4/17

4μξ ρεηαζιυξ

16/6/17

22/5/17

5μξ ρεηαζιυξ

26/6/17

29/5/17

μξ

μξ

6 ρεηαζιυξ

16/6/18

7μξ ρεηαζιυξ

26/6/17

μξ

8 ρεηαζιυξ

19/7/17

2018
22/5/17

30/5/17

26/6/17
& άθθδ
ιία
επέιααζδ
3-4
αδμιάδεξ
πνζκ ημκ
ηνφβμ

3/4/18

3/4/18

31/5/18

19/4/18

19/4/18

15/6/18

15/5/18

15/5/18

13/7/18

31/5/18

31/5/18

15/6/18

15/6/18
13/7/18

& άθθδ
ιία
επέιααζδ
3-4
αδμιάδεξ
πνζκ ημκ
ηνφβμ

Πίνακαρ 5: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΝΑΤΠΛΗΟ
ΦΔΚΑΜΟΗ
1μξ ρεηαζιυξ

2017

2018

6/4/17

9/3/17

5/5/17

10/4/18

10/4/18

30/4/18

2 ρεηαζιυξ

19/5/17

19/5/17

6/722/8/17

30/4/18

30/4/18

8/6/18

3μξ ρεηαζιυξ

29/5/17

29/5/17

23/5/18

23/5/18

18/6/18

4 ρεηαζιυξ

16/6/17

16/6/17

29/5/18

16/6/18

27/6/18

5μξ ρεηαζιυξ

22/8/17

6/7/17

18/6/18

18/6/18

23/7/18

μξ

μξ

100
6μξ ρεηαζιυξ

14/7/17

μξ

7 ρεηαζιυξ

27/6/18

27/6/18

23/7/18

23/7/18

Πίνακαρ 6: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Κααάθαξ.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΚΑΒΑΛΑ
ΦΔΚΑΜΟΗ
μξ

1 ρεηαζιυξ

2017
21/6/17

2μξ ρεηαζιυξ

2018

21/6/17

21/6/17

17/5/18

17/5/18

27/6/18

28/7/17

28/7/17

8/6/18

8/6/18

18/7/18

9/8/17

27/6/18

27/6/18

9/8/18

μξ

3 ρεηαζιυξ
4μξ ρεηαζιυξ

18/7/18

Πίνακαρ 7: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ηςακκίκςκ.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΗΧΑΝΝΗΝΑ
ΦΔΚΑΜΟΗ
1μξ ρεηαζιυξ

2017
7/4/17

9/5/17

2 ρεηαζιυξ

20/4/17

18/5/17

3μξ ρεηαζιυξ

9/5/17

μξ

μξ

2018
10/7/17:
έκαξ πνζκ
ημ
«ηθείζζιμ»
& έκαξ ζημ
«βοάθζζια»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 ρεηαζιυξ

18/5/17

5μξ ρεηαζιυξ

13/6/17

-

-

-

6 ρεηαζιυξ

27/6/17

-

-

-

7μξ ρεηαζιυξ

10/7/17

-

-

-

μξ

Πίνακαρ 8: οκμπηζηή ακαθμνά ηςκ εκδεδεζβιέκςκ διενμιδκζχκ ρεηαζιμφ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
πενμκυζπμνμ, ημ ςίδζμ ηαζ ημ αμηνφηδ, βζα ηα έηδ 2017 & 2018, υπςξ πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο
Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ζναηθείμο.

ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ / ΧΗΓΗΟ / ΒΟΣΡΤΣΖ ΚΡΖΣΖ
ΦΔΚΑΜΟΗ
1μξ ρεηαζιυξ

2017

2018

10/4/17

10/4/17

-

12/4/18

15/3/18

16/6/18

19/4/17

19/4/17

-

27/4/18

12/4/18

29/6/18

5/5/17

5/5/17

-

4/5/18

27/4/18

27/7/18

15/5/17

15/5/17

-

8/5/18

4/5/18

22/5/17

22/5/17

-

15/5/18

8/5/18

25/5/17

25/5/17

-

22/5/18

15/5/18

7 ρεηαζιυξ

1/6/17

612/6/17

-

23/5/18

22/5/18

8μξ ρεηαζιυξ

6/6/17

1416/6/17

-

24/5/18

23/5/18

μξ

2 ρεηαζιυξ
μξ

3 ρεηαζιυξ
μξ

4 ρεηαζιυξ
μξ

5 ρεηαζιυξ
μξ

6 ρεηαζιυξ
μξ
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9μξ ρεηαζιυξ
μξ

10 ρεηαζιυξ
μξ

11 ρεηαζιυξ
μξ

12 ρεηαζιυξ
μξ

13 ρεηαζιυξ
μξ

14 ρεηαζιυξ
μξ

15 ρεηαζιυξ
μξ

16 ρεηαζιυξ
μξ

17 ρεηαζιυξ

16/6/17

6/7/18

-

1/6/18

24/5/18

21/6/17

12/7/17

-

14/6/18

1/6/18

6/7/17

20/7/17

-

20/6/18

6/6/18

20/7/17

16/8/17

-

14/6/18

-

20/6/18

-

29/6/18

-

6/7/18

-

13/7/18

-

23/7/18

Ζ παναηήνδζδ ηςκ παναπάκς πζκάηςκ δίκεζ ιία βεκζηή εζηυκα βζα ημκ ανζειυ ηαζ ηδ
ζοπκυηδηα ηςκ ρεηαζιχκ, πμο πνμηείκμοκ μζ Γεςνβζηέξ Πνμεζδμπμίδζεζξ απυ ηα Κέκηνα Πνμζηαζίαξ
Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο ηδξ Δθθάδαξ, ηαεχξ ηαζ δ αανφηδηα ιε ηδκ μπμία
αλζμθμβμφκ ηδκ ακάβηδ βζα ρεηαζιυ. Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο πνμηφπημοκ έβηεζκηαζ ζηζξ ηαζνζηέξ
ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ ηαζ εοκμμφζακ (πμθφ, ιενζηχξ ή θζβυηενμ) ηζξ αζεέκεζεξ, απυ ηδκ
οπμηεζιεκζηυηδηα ηςκ αλζμθμβήζεςκ ηςκ αζεεκεζχκ ηςκ εηάζημηε βεςπυκςκ ηαζ απυ ηδ
ζπμθαζηζηυηδηα πναβιαημπμίδζδξ αλζμθμβήζεςκ ζημοξ αιπεθχκεξ. Αηυια, ακηζηαημπηνίγεηαζ δ
επζηνάηδζδ μνζζιέκςκ αζεεκεζχκ ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ, υπςξ π.π ημο ςζδίμο ζημ κδζί ηδξ Κνήηδξ,
ηονίςξ θυβς ορδθήξ δθζμθάκεζαξ ηαζ πενζμνζζιέκςκ ανμπμπηχζεςκ, έκακηζ ηδξ Κααάθαξ ή ηςκ
Ηςακκίκςκ, ή ημο πενμκμζπυνμο ζημ Ναφπθζμ, ηονίςξ θυβς ορδθήξ οβναζίαξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ
Θεζζαθμκίηδ. Σέθμξ, είκαζ δοκαηή δ ζοκδοαζηζηή ηαηαπμθέιδζδ μνζζιέκςκ αζεεκεζχκ, υπςξ
θαίκεηαζ απυ ηζξ ημζκέξ διενμιδκίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ ρεηαζιμί βζα πενζζζυηενεξ απυ ιία
αζεέκεζεξ.

4.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΖ
ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ vite.net®
Σα απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ απυ ηα ιμκηέθα ηςκ αζεεκεζχκ, ακαθένμκηαζ ζε
αιπέθζα ζηα μπμία δεκ εθανιυζηδηε θοημπνμζηαζία, ηαεχξ ζε ηέημζα είκαζ δοκαηή δ αλζμθυβδζδ ηςκ
ζοζηδιάηςκ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ. Χζηυζμ, ημ vite.net®, είκαζ ζε εέζδ κα επελενβάγεηαζ
πθδνμθμνίεξ πμο εζζάβμκηαζ απυ ημκ πνήζηδ, ζπεηζηά ιε ημ πνςημβεκέξ ιυθοζια, ηδ δοκαηυηδηα
επέιααζδξ ιε θοημπνμζηαηεοηζηά, αθθά ηαζ ηδκ πζεακή εκαπμιείκαζα οπμθεζιιαηζηυηδηα
θοημπνμζηαηεοηζηχκ απυ πνμδβμφιεκδ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ.

4.5.1 ΦΑΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΣΑΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Μέζς ημο DSS vite.net®, παναημθμοεήζαιε ηδκ πμνεία ηδξ ελέθζλδξ ηςκ αζεεκεζχκ ημο
πενμκμζπυνμο, ημο ςζδίμο ηαζ ημο αμηνφηδ ηδξ αιπέθμο, βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018. Σμ
εκ θυβς DSS δίκεζ, επίζδξ, ηδ δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ κα παναημθμοεήζεζ ηα θαζκμθμβζηά ζηάδζα ηδξ
αιπέθμο, αθθά ηαζ ηα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα πμο ζοθθέβμκηαζ ζοζηδιαηζηά.
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Γπάθημα 1: Γνάθδια ακάπηολδξ θφθθςκ αιπέθμο ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο 2018.

Σμ βνάθδια 1 δείπκεζ ηδ δοκαιζηή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ πνχηςκ 20 θφθθςκ ζημοξ πνςηανπζημφξ
αθαζημφξ, ηαεδιενζκά, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ 1δ Μανηίμο. Ζ ακάπηολδ ηςκ θφθθςκ οπμθμβίγεηαζ ιε ηδ
αμήεεζα εκυξ ιμκηέθμο πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδ εενιμηναζία ημο αένα ηαζ ααειμκμιείηαζ ιε ηδκ
πμζηζθία ζηαθοθζχκ πμο ηαθθζενβείηαζ ζηδ ιμκάδα ηαθθζένβεζαξ. Ζ πνάζζκδ βναιιή ακηζπνμζςπεφεζ
ημκ ιέζμ ανζειυ θφθθςκ ακά αθαζηυ, υηακ ημ πνάζζκμ «θςημζηέθακμ» οπμδδθχκεζ ημ εφνμξ πζεακήξ
δζαηφιακζδξ, εκχ ηα ηίηνζκα δζαιάκηζα ακηζζημζπμφκ ζηα θφθθα. Φένκμκηαξ ημκ δείηηδ ημο πμκηζηζμφ
ζημ δζαιάκηζ εα ειθακζζηεί δ διενμιδκία λεηοθίβιαημξ ημο θφθθμο.

Γπάθημα 2: Ζ ελέθζλδ ηςκ ακαπαναβςβζηχκ ζηαδίςκ ημο αιπεθζμφ βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018.

Σμ βνάθδια 2 δείπκεζ ηδ θαζκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ ακαπαναβςβζηχκ θάζεςκ, διενδζίςξ,
λεηζκχκηαξ απυ ηδκ 1δ Μανηίμο. Σα ζηάδζα οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ιμκηέθμο πμο
ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδ εενιμηναζία ημο αένα ηαζ ααειμκμιείηαζ ιε ηδκ πμζηζθία ζηαθοθζχκ πμο
ηαθθζενβείηαζ ζηδ ιμκάδα ηαθθζένβεζαξ. Ζ πνάζζκδ βναιιή ακηζπνμζςπεφεζ ημ ιέζμ θαζκμθμβζηυ
ζηάδζμ, ημ πνάζζκμ «θςημζηέθακμ» οπμδεζηκφεζ ημ εφνμξ πζεακήξ δζαηφιακζδξ, εκχ, ηα ηίηνζκα
δζαιάκηζα πνμζδζμνίγμοκ ηα ζηάδζα.
Χξ πνμξ ηα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα πμο ζοθθέπηδηακ απυ ημκ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ημκ
επηέιανζμ ημο 2018, πανμοζζάγμκηαζ ηα ελήξ βναθήιαηα πζθζμζηυιεηνςκ ανμπήξ, εενιμηναζίαξ
(oC), οβναζίαξ (%) ηαζ ςνχκ δζφβνακζδξ θφθθςκ, ακηίζημζπα.

Γπάθημα 3: Σα πζθζμζηυιεηνα ανμπήξ βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ζηα πάηα Αηηζηήξ.
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Γπάθημα 4: Ζ εενιμηναζία (oC) βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ζηα πάηα Αηηζηήξ.

Γπάθημα 5: Ζ οβναζία (%) βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ζηα πάηα Αηηζηήξ.

Γπάθημα 6: Ζ δζφβνακζδ θφθθςκ (h) βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ζηα πάηα Αηηζηήξ.

4.5.2 Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ ΣΟ vite.net®
οκεπίγμκηαξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ αζεεκεζχκ, πνχηδ ειθακίγεηαζ εηείκδ ημο πενμκμζπυνμο
ηαζ ηςκ πνςημβεκχκ ημο ιμθφκζεςκ, ιε ημ ζφζηδια κα πανέπεζ ηα παναηάης βναθήιαηα.

Γπάθημα 7: Σα πνςηανπζηά ιμθφζιαηα-δυζεζξ ανπζημφ ιμθφζιαημξ πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018
ιέπνζ ηαζ ημκ επηέιανζμ ημο 2018.
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πςξ, ακαθένεηαζ ζημ εζημκίδζμ επελήβδζδξ δελζά ημο βναθήιαημξ 7, δ δυζδ ημο πνςηανπζημφ
ιμθφζιαημξ, ακηζπνμζςπεφεζ ημ πμζμζηυ ηςκ ςμζπμνίςκ, ηα μπμία δεκ έπμοκ αηυια πενάζεζ ηδκ
πενίμδμ ημο θδεάνβμο ηαζ βζ αοηυ δεκ έπμοκ εζζέθεεζ ζηδκ θάζδ αθάζηδζδξ. Αοηή δ ακαθμβία,
εηθνάγεηαζ ςξ μ θυβμξ ιεηαλφ ηςκ ςμζπμνίςκ πμο ανίζημκηαζ αηυια ζε θήεανβμ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ
ςμζπμνίςκ πμο είκαζ ζηακά κα αθαζηήζμοκ ιέζα ζηδ ζεγυκ. Ζ δυζδ ημο ιμθφζιαημξ ηοιαίκεηαζ
ιεηαλφ 1 (θάζδ υπμο υθα ηα ςμζπυνζα έπμοκ αηυια ηαζνυ βζα κα λεπενάζμοκ ηδ θάζδ ημο θδεάνβμο)
ηαζ 0 (θάζδ υπμο υθα ηα ςμζπυνζα έπμοκ λεπενάζεζ ηδκ θάζδ ημο θδεάνβμο). Αοηυξ, αέααζα, είκαζ
έκαξ ζπεηζηυξ δείηηδξ ηαζ δεκ ακηζπνμζςπεφεζ ημκ πναβιαηζηυ ανζειυ ςμζπμνίςκ πμο ανίζημκηαζ
ζημκ αιπεθχκα. Σμ δζάβναιια πανέπεζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε α) ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ
πναβιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφνζαξ πενζυδμο πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ ηαζ
α) ιία εηηίιδζδ ημο δοκδηζημφ ιμθφζιαημξ πμο ιπμνεί αηυια κα εηθναζηεί. Σμ ζφζηδια δίκεζ ηδκ
δοκαηυηδηα, ιεηαηζκχκηαξ ημ «πμκηίηζ» ημο οπμθμβζζηή, πάκς ζηδκ ηαιπφθδ, εηηίιδζδξ ηδξ
ακαθμβίαξ βζα ηάεε ιένα λεπςνζζηά.

Γπάθημα 8: Ζ αθάζηδζδ ςμζπμνίςκ πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο
2018.

Σμ παναπάκς βνάθδια (8) πανμοζζάγεζ ηδκ δζαδζηαζία αθάζηδζδξ ηςκ ςμζπμνίςκ, δ μπμία
ζηαιαηά ιε ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ γςμζπμνίςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, οπμθμβίγεζ ηδκ διενήζζα ακαθμβία
ςμζπμνίςκ ζε ηθίιαηεξ ιεηαλφ 0-25% ιε πνάζζκμ ζημφνμ πνχια, 26-50% ιε πνάζζκμ ακμζπηυ, 5175% ιε ηίηνζκμ, 76-90% ιε πμνημηαθί ηαζ 91-100% ιε ηυηηζκμ πνχια. Σμ βνάθδια πανμοζζάγεζ
πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πζεακήξ ελέθζλδξ ηδξ ιμθοζιαηζηήξ
δζαδζηαζίεξ ηζξ επυιεκεξ χνεξ. Γζα πανάδεζβια, δ πανμοζία ηςκ ηυηηζκςκ νάαδςκ, ζοιαμθίγεζ υηζ
οπάνπμοκ ςμζπυνζα (δ ζπεηζηή ημοξ πμζυηδηα εηθνάγεηαζ απυ ημ φρμξ ηδξ ιπάναξ) ηα μπμία έπμοκ
ήδδ πενάζεζ ημ 90% ηδξ πενζυδμο ςνίιακζήξ ημοξ, πμο πνεζάγμκηαζ, βζα κα ζπδιαηίζμοκ ηα
γςμζπυνζα. Μάθζζηα ημ DSS πνμεζδμπμζεί ημ πνήζηδ βζα ημκ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ
πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ, ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα ηδξ εθανιμβήξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πνυαθερδ ηςκ
ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ.
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Γπάθημα 9: Απεζηυκζζδ ημο ηφηθμο γςήξ ηςκ ςμζπμνίςκ πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ
επηέιανζμ ημο 2018.

ημ παναπάκς βνάθδια (9) πανμοζζάγμκηαζ υθεξ μζ θάζεζξ ημο ηφηθμο γςήξ ηςκ ςμζπμνίςκ,
απυ ηδκ θάζδ αθάζηδζδξ (ιπθε πνχια), ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ (πνάζζκμ), ηδ δζαζπμνά ημοξ
(πμνημηαθί), ηδ ιυθοκζδ πμο ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ (ηυηηζκμ) ηαζ ιε πνάζζκμ πνχια ημ ηέθμξ ηδξ
πενζυδμο επχαζδξ. Σζξ ιένεξ πμο δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπα ζφιαμθα, δεκ πνμαθέπεηαζ ηάπμζα
ιυθοκζδ ημο παεμβυκμο. Ζ ζφκεεζδ ηςκ παναπάκς βεβμκυηςκ πανέπεζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζημκ
παναβςβυ, ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνδζδ ηδξ αζεέκεζαξ. Αηυια, ηζξ ιένεξ πμο ηάπμζα ζφιαμθα είκαζ
μναηά, αθθά ημ ζδιάδζ ηδξ ιυθοκζδξ (ηυηηζκμ δζαιάκηζ) δεκ οπάνπεζ, ζοιαίκεζ υηζ μ ηφηθμξ
ιυθοκζδξ πμο λεηίκδζε δεκ μθμηθδνχεδηε ηαζ έηζζ δεκ πνμαθέπεηαζ ηαιία ιυθοκζδ. Μπμνεί βζα
πανάδεζβια, ηα ςμζπυνζα κα αθάζηδζακ, κα απεθεοεενχεδηακ, αθθά κα ιδκ ηαηάθενακ κα θηάζμοκ
ζημ θοηυ (δεκ οπάνπεζ ημ πμνημηαθί ζδιάδζ). Μυκμ δ πανμοζία ημο ηυηηζκμο δζαιακηζμφ πνμαθέπεζ
ιυθοκζδ απυ ημ παεμβυκμ, ηαεχξ δ πζεακυηδηα ιυθοκζδξ αολάκεηαζ απυ ημ πμνημηαθί ζημ ηυηηζκμ.

Γπάθημα 10: Παναβςβή ιμθφζιαημξ ημο πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο
2018.

πςξ ακαβνάθεηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ ημο βναθήιαημξ 10, ημ παναπάκς βνάθδια πανμοζζάγεζ
ηδκ παναβςβή ιμθφζιαημξ ιέζα ζηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. Ο δείηηδξ παναβςβήξ ιμθφζιαημξ
είκαζ ιζα ανζειδηζηή ηζιή ακάθμβδ πνμξ: 1) ημκ ανζειυ ηςκ μιάδςκ ηςκ ιμθφκζεςκ πμο ζοιαάθθμοκ
ζηδκ παναβςβή ζπμνζαββείςκ ηαζ 2) ηδ ζπεηζηή ζοιαμθή ηάεε μιάδαξ. Τρδθυηενμ φρμξ νάαδςκ
οπμδδθχκεζ ιεβαθφηενδ πανμοζία ιμθφκζεςκ θυβς ζπμνζαββείςκ. Θεςνείηαζ υηζ δζαθμνεηζηέξ
ιμθφκζεζξ ζπδιαηίγεζ ιζα μιάδα υηακ είκαζ πνυζθαηεξ, δδθαδή πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα
ιμθοζιαηζηή δζαδζηαζία (πμο ζοκέαδ ηδκ ίδζα ιένα). Δίκαζ έκαξ ζπεηζηυξ ανζειυξ πμο δεκ ακαθένεηαζ
ζημκ πναβιαηζηυ ανζειυ ιμθφκζεςκ ηαζ / ή ζπμνζαββείςκ πμο οπάνπμοκ ζημκ αιπεθχκα. Ζ
ζμαανυηδηα ηάεε μιάδαξ ιμθφκζεςκ, είκαζ ακάθμβδ ημο φρμοξ ηδξ νάαδμο. Σμ βνάθδια πανέπεζ
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εκδείλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ πανμοζία ιμθφκζεςκ απυ ηα ζπμνζάββεζα, ηαεχξ ηαζ ημ δοκαιζηυ
ιμθοζιάηςκ πμο οπάνπεζ ζημκ αιπεθχκα. Ζ παιδθή ηαηαθθδθυηδηα ημο ιμθφζιαημξ οπμδεζηκφεηαζ
ιε πνάζζκμ ζημφνμ πνχια (lesion fitness 5), θίβμ πενζζζυηενδ ιε ακμζπηυ πνάζζκμ (lesion fitness 10),
πενζζζυηενμ ηαηάθθδθμ θαίκεηαζ ημ ιυθοζια ιε ηίηνζκμ πνχια (lesion fitness 25), αηυια
πενζζζυηενμ ιε πμνημηαθί (lesion fitness 50), εκχ ημ ηυηηζημ πνχια ηδξ ιπάναξ (lesion fitness 100)
ζοιαμθίγεζ ηδ ιέβζζηδ ηαηαθθδθυηδηα ιυθοκζδξ. Σέθμξ, δ ηάεε πνςιαηζζιέκδ ιπάνα ακηζζημζπεί ζε
ιία παναβςβή ιμθφζιαημξ. Σδ ζηζβιή πμο μ πνήζηδξ έπεζ εζζαβάβεζ ηδκ διενμιδκία ηδξ πνχηδξ
ειθάκζζδξ ζοιπηςιάηςκ, μζ νάαδμζ, ειθακίγμκηαζ βειάηεξ ιε πνχια. Ζ διενμιδκία ημο πνχημο
«θεηέ» (παναηηδνζζηζηυ ζφιπηςια πενμκμζπυνμο) πνέπεζ κα εζζαπεεί παηχκηαξ ημ πθήηηνμ
«Ροειίζεζξ» απυ ημκ ηφνζμ πίκαηα ημο πενμκυζπμνμο, αοηή δ διενμιδκία εα οπμδεζηκφεηαζ ζημ
βνάθδια ιε ιζα δζαηεημιιέκδ ηάεεηδ βναιιή. Ζ διενμιδκία πμο ακηζζημζπεί ζηδ ζηζβιή ημο
ενςηήιαημξ οπμδεζηκφεηαζ ζημ βνάθδια ιε ιζα ηάεεηδ βναιιή, ηα δεδμιέκα ζηα δελζά αοηήξ ηδξ
βναιιήξ ακηζζημζπμφκ ζηδκ πνμζμιμίςζδ πμο έβζκε πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πνυβκςζδ ηαζνμφ βζα ημ
ζδιείμ υπμο ανίζηεηαζ μ ζηαειυξ. Γζα αοηά ηα πνμζμιμζςιέκα δεδμιέκα ειθακίγεηαζ ιυκμ ημ
πενίβναιια ηςκ ζπδιάηςκ, ηα μπμία ειθακίγμκηαζ «ηεκά». Μεηαηζκχκηαξ ημ δνμιέα ζημ βνάθδια,
είκαζ δοκαηή δ απεζηυκζζδ ηδξ διενμιδκίαξ ηαζ ηδξ ανζειδηζηήξ ηζιήξ ηςκ δζαθυνςκ ζοιαάκηςκ.

Γπάθημα 11: Γζαεεζζιυηδηα ζπμνζαββείςκ (ημκζδίςκ/ γςμζπμνζαββείςκ) ημο πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ
ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ παναπάκς βνάθδια (11) δείπκεζ, βζα ηάεε διένα, ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ γςμζπμναββείςκ.
Αοηή δ δζαεεζζιυηδηα ελανηάηαζ ηυζμ απυ ημ επίπεδμ ηδξ ζπμνζμπμίδζδξ ζηζξ ιμθφκζεζξ υζμ ηαζ απυ
ημ νοειυ επζαίςζδξ ηςκ γςμζπμναββείςκ πμο έπμοκ ήδδ ζοιαεί. Αοηά ηα επίπεδα επδνεάγμκηαζ απυ
ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ. Σμ βνάθδια πανέπεζ πνήζζιεξ εκδείλεζξ
βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ πζεακήξ ελέθζλδξ ηδξ ιμθοζιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ επυιεκεξ χνεξ. Γζα
πανάδεζβια, εάκ ηαηά ηδκ οπμδεζηκουιεκδ διένα δ δζαεεζζιυηδηα ιμθφζιαημξ είκαζ ίζδ ιε ιδδέκ
(πςνίξ νάαδμ), δεκ πνέπεζ κα ακαιέκεηαζ ιυθοκζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, εάκ οπάνπμοκ ημκίδζα
(δείηηδξ ορδθυηενμξ απυ 0), ημ επίπεδμ πνμεζδμπμίδζδξ, βζα ιυθοκζδ, αολάκεηαζ ηαεχξ αολάκεηαζ μ
δείηηδξ. Αηυια, μ ιεηνδηήξ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο πενμκμζπυνμο πανμοζζάγεζ έκα
επίπεδμ ηζκδφκμο πμο ακηζζημζπεί ζηδκ πζμ πνυζθαηδ ςνζαία ηζιή ηδξ ιεηααθδηήξ πμο πανμοζζάγεηαζ
ζε αοηυ ημ βνάθδια. οβηεηνζιέκα, δ αεθυκα ηζκείηαζ ζφιθςκα ιε ηα αηυθμοεα ηνζηήνζα: πνάζζκμ:
δζαεεζζιυηδηα ημκζδίςκ <10, ηίηνζκμ: δζαεεζζιυηδηα ημκζδίςκ ιεηαλφ 10 ηαζ 20, πμνημηαθί:
δζαεεζζιυηδηα ημκζδίςκ ιεηαλφ 20 ηαζ 30 ηαζ ηυηηζκμ: δζαεεζζιυηδηα ημκζδίςκ > 30.
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Γπάθημα 12: θα ηα ζηάδζα ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ
ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

ημ παναπάκς βνάθδια (12) θαίκμκηαζ υθα ηα ζηάδζα ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο
πενμκμζπυνμο: ιε ιπθε πνχια είκαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ζπμνζμπμίδζδξ, ιε πνάζζκμ ακμζπηυ δ
δζαεεζζιυηδηα ηςκ ημκζδίςκ, ιε ηυηηζκμ δ ιυθοκζδ ηαζ ιε πνάζζκμ ζημφνμ δ παφζδ ηδξ δζάνηεζαξ
επχαζδξ ημο ιμθφζιαημξ.

Γπάθημα 13: Οζ δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ ημο πενμκμζπυνμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ
ημο 2018.

ημ ηεθεοηαίμ βνάθδια (13) θαίκεηαζ μ δείηηδξ ιυθοκζδξ, μ μπμίμξ δείπκεζ ηδ ζπεηζηή
ζμαανυηδηα ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ, οπμθμβζγυιεκδ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ
ηαζ ηζξ χνεξ εθεφεενμο κενμφ (οβνυ θφθθμ). Ο δείηηδξ εα είκαζ 0 υηακ δεκ οπάνπμοκ πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ πμο επζηνέπμοκ ηδ ιυθοκζδ ηαζ εα αολδεμφκ ηαεχξ μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ πζμ
εοκμσηέξ. Σδ ζηζβιή πμο μ πνήζηδξ έπεζ εζζαβάβεζ ηδκ διενμιδκία ηδξ πνχηδξ ειθάκζζδξ
ζοιπηςιάηςκ, μζ νάαδμζ, ειθακίγμκηαζ βειάηεξ ιε πνχια. Ζ διενμιδκία πμο ακηζζημζπεί ζηδ ζηζβιή
ημο ενςηήιαημξ οπμδεζηκφεηαζ ζημ βνάθδια ιε ιζα ηάεεηδ βναιιή. Γζα αοηά ηα πνμζμιμζςιέκα
δεδμιέκα ειθακίγεηαζ ιυκμ ημ πενίβναιια ηςκ ζπδιάηςκ, ηα μπμία ειθακίγμκηαζ «ηεκά».
Σέθμξ, ζηα δελζά ηςκ πζκάηςκ εθέβπμο ηδξ αζεέκεζαξ ιε ηα ζπεηζηά πνχιαηα πνμεζδμπμζήζεςκ,
θαίκεηαζ ιία δελαιεκή, δ μπμία πανμοζζάγεζ ηδκ εκαπμιείκαζα δοκαηυηδηα πνμζηαζίαξ απέκακηζ
ζηδκ αζεέκεζα, ιε ζημπυ ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ημο παεμβυκμο απυ ημκ παναβςβυ, πςνίξ κα
ηαηαθενεεί ζε αθυβζζηεξ επειαάζεζξ.
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Γπάθημα 14: Οδδβυξ θήρδξ απμθάζεςκ βζα ηδκ αζεέκεζα ημο πενμκμζπυνμο.

Χξ πνμξ ηδ ζηναηδβζηή θοημπνμζηαζίαξ απέκακηζ ζηδκ αζεέκεζα ημο πενμκμζπυνμο,
δζαηνίκεηαζ ημ ελήξ δζάβναιια-μδδβυξ θήρδξ απμθάζεςκ, πμο, ιάθζζηα, πανέπεηαζ απυ ημ ζφζηδια:
ακάθμβα ηα αθαζηζηά ζηάδζα ηδξ αιπέθμο, είκαζ απαναίηδημ κα δμεεί ζδζαίηενδ ζδιαζία υηακ μζ
αθαζημί έπμοκ ιήημξ πάκς απυ 10 cm, ηαεχξ υηακ έπμοκ θζβυηενμ δεκ πνίγμοκ επέιααζδξ. Ακ
πνμαθέπεηαζ ιυθοκζδ, ηυηε, βζα κα πναβιαημπμζεί ρεηαζιυξ εκάκηζα ζημ παεμβυκμ, πνέπεζ κα
αεααζςεεί μ παναβςβυξ, υηζ δεκ οπάνπμοκ οπμθείιιαηα θοημπνμζηαζίαξ ζημκ αιπεθχκα απυ
πνμδβμφιεκεξ επειαάζεζξ, εκχ ημ DSS δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ κα επζθέλεζ ιέζα απυ ιία
θίζηα ζηεοαζιέηςκ βζα ηδκ ηάεε αζεέκεζα ηαζ επενυ ηςκ αιπεθχκςκ.

4.5.3 Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΧΗΓΗΟΤ ΣΟ vite.net®
Σα απμηεθέζιαηα πμο έδςζε ημ vite.net® ζηδκ πενίπηςζδ ημο ςζδίμο είκαζ ηα ηάηςεζ:

Γπάθημα 15: Σμ πνςημβεκέξ ιυθοζια ημο ςζδίμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ βνάθδια δυζεςκ πνςημβεκμφξ ιμθφζιαημξ (βνάθ. 15) ακαπανζζηά ηδκ ακαθμβία
ηθεζζημεδηίςκ ηα μπμία δεκ έπμοκ αηυια απεθεοεενχζεζ ηα αζημζπυνζα. Αοηή δ ακαθμβία
εηθνάγεηαζ ςξ μ θυβμξ ιεηαλφ ηςκ ηθεζζημεδηίςκ πμο δεκ έπμοκ αηυια απεθεοεενχζεζ ηα
αζημζπυνζα πνμξ ημ ζφκμθμ ηςκ ηθεζζημεδηίςκ πμο είκαζ ζηακά κα απεθεοεενχζμοκ αζημζπυνζα
ιέζα ζηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. Οζ δυζεζξ ημο πνςημβεκμφξ ιμθφζιαημξ ηοιαίκμκηαζ απυ 1 (ζε
αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηα ηθεζζημεήηζα έπμοκ αηυια πενζεχνζμ κα δχζμοκ αζημζπυνζα) ιέπνζ 0 (υθα
ηα ηθεζζημεήηζα έπμοκ απεθεοεενχζεζ αζημαπυνζα). Απμηεθεί ιία ζπεηζηή ακαθμβία, δ μπμία δεκ
ακαθένεηαζ ζημκ πναβιαηζηυ ανζειυ ηςκ ηθεζζημεδηίςκ πμο πναβιαηζηά ανίζημκηαζ ζημκ αιπεθχκα.
Σμ βνάθδια πανάπεζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε α) ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ηνέπμοζαξ ηαηάζηαζδξ
ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηφνζαξ πενζυδμο πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ ηαζ α) ιία εηηίιδζδ ημο
δοκδηζημφ ιμθφζιαημξ πμο ιπμνεί αηυια κα εηθναζηεί. Μεηαηζκχκηαξ ημ δνμιέα πάκς ζημ βνάθδια
θαίκεηαζ ζε ηάεε ιένα πμία ηζιή δυζδξ πνςημβεκμφξ ιμθφζιαημξ ακηζζημζπεί.
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Γπάθημα 16: Ζ δζαζπμνά ηςκ αζημζπμνίςκ ημο ςζδίμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο
2018.

ημ παναπάκς βνάθδια (16), μζ πνάζζκεξ νάαδμζ οπμδεζθχκμοκ ηδ δζαζπμνά ηςκ
αζημζπμνίςκ, ηδ δζαδζηαζία δδθαδή ηαηά ηδκ μπμία ηα ηθεζζημεήηζα εηηεκχκμοκ ηα αζημζπυνζα. Σμ
φρμξ ηςκ νάαδςκ δείπκεζ ηδ ζπεηζηή πμζυηδηα ηςκ αζημζπμνίςκ πμο απεθεοεενχκμκηαζ ζε ηάεε
πενίπηςζδ, οπμθμβζγυιεκδ απυ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ αζημζπμνίςκ πμο απεθεοεενχεδηακ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ζεγυκ.

Γπάθημα 17: Ο ηφηθμξ ιυθοκζδξ ηςκ αζημζπμνίςκ απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο
2018.

ημ παναπάκς βνάθδια (17), θαίκεηαζ δ ζφκεεζδ υθςκ ηςκ βεβμκυηςκ ημο ηφηθμο ιυθοκζδξ
ηςκ αζημζπμνίςκ, έηζζ, ημ ακμζπηυ πνάζζκμ ζφιαμθμ δείπκεζ ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ, ημ πμνημηαθί
ηδ δζαζπμνά ημοξ, ημ ηυηηζκμ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιυθοκζδξ ηαζ ημ ζημφνμ πνάζζκμ ηδ
ζπμνζμπμίδζδ. Δπίζδξ, δ ζφκεεζδ ηςκ βεβμκυηςκ αοηχκ, πανέπεζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ
δζαπείνζζδ ηδξ αζεέκεζαξ. ηζξ ιένεξ πμο δεκ οπάνπμοκ ζφιαμθα, δεκ επίηεζηαζ ιυθοκζδ, εκχ, ηζξ
ιένεξ πμο ηάπμζα ζφιαμθα είκαζ μναηά, αθθά ημ ζδιάδζ ηδξ ιυθοκζδξ (ηυηηζκμ δζαιάκηζ) δεκ
οπάνπεζ, ζοιαίκεζ υηζ μ ηφηθμξ ιυθοκζδξ πμο λεηίκδζε δεκ μθμηθδνχεδηε ηαζ έηζζ δεκ πνμαθέπεηαζ
ηαιία ιυθοκζδ. Μπμνεί βζα πανάδεζβια, ηα αζημζπυνζα κα απεθεοεενχεδηακ, κα δζαδυεδηακ, αθθά
μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ κα ιδκ επέηνερακ ηδ ιυθοκζδ. Μυκμ δ πανμοζία ημο ηυηηζκμο δζαιακηζμφ
πνμαθέπεζ ιυθοκζδ απυ ημ παεμβυκμ.
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Γπάθημα 18: Γνάθδια πίεζδξ ηδξ αζεέκεζαξ απυ ηζξ ημκζδζαηέξ ιμθφκζεζξ ημο ςζδίμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018
ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ ιμκηέθμ δδιζμονβεί δείηηδ ηζκδφκμο μ μπμίμξ ζοκμρίγεζ ηδκ ακάπηολδ δεοηενμβεκχκ
ιμθφκζεςκ (ημκζδζαηχκ) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο (βνάθδια 18). Ο δείηηδξ
αοηυξ εηθνάγεζ ηδκ πίεζδ ηδξ αζεέκεζαξ ζφιθςκα ιε ημοξ ηνεζξ πνμδβμφιεκμοξ δείηηεξ: ηοιαίκεηαζ
απυ 0 (μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ δεκ είκαζ εοκμσηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ
απυ ςίδζμ) ζε 1 (μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ ελαζνεηζηά εοκμσηέξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ κέςκ απμζηζχκ). Αοηυξ μ δείηηδξ εεςνεί υηζ μζ κέμζ ζζημί (ηυζμ ηα θφθθα υζμ ηαζ μζ
αυηνεζξ) είκαζ πζμ εοαίζεδημζ ζηδ ιυθοκζδ, αθθά ιε ηδκ δθζηία ημοξ απμηημφκ ιενζηή ακημπή ζημ
ςίδζμ. Ο δείηηδξ ιμθφκζεςκ ηςκ ημκζδίςκ πανμοζζάγεζ έκα επίπεδμ ηζκδφκμο πμο ακηζζημζπεί ζηα
ακαβναθυιεκα επίπεδα ηζκδφκμο αοημφ ημο βναθήιαημξ. Σα δεδμιέκα ζηα δελζά ηδξ ιαφνδξ
ηαηαηυνοθδξ βναιιήξ ακηζζημζπμφκ ζηδκ πνμζμιμίςζδ πμο έβζκε πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πνυβκςζδ
ηαζνμφ βζα ημ ζδιείμ υπμο ανίζηεηαζ μ ζηαειυξ. Μεηαηζκχκηαξ ημ δνμιέα ζημ βνάθδια, είκαζ δοκαηή
δ απεζηυκζζδ ηδξ διενμιδκίαξ ηαζ ηδξ ανζειδηζηήξ ηζιήξ ηςκ δζαθυνςκ ζοιαάκηςκ. διείςζδ, υηακ
μ δείηηδξ πίεζδξ ανίζηεηαζ ζηδκ ηυηηζκδ γχκδ (ορδθυξ ηίκδοκμξ), πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ημ εθάπζζημ
δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ επελενβαζζχκ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ εηζηέηα ημο πνμσυκημξ θοημπνμζηαζίαξ.
Καεχξ μ δείηηδξ ηαηεααίκεζ ζηδκ πνάζζκδ γχκδ (παιδθυξ ηίκδοκμξ), ημ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ
εεναπεζχκ ιπμνεί κα επζιδηοκεεί.

Γπάθημα 19: Ζ ζπμνζμπμίδζδ ημο ημκζδζαημφ ιμθφζιαημξ ςζδίμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ
επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ βνάθδια 19 δείπκεζ, βζα ηάεε διένα, ημκ νοειυ ζπμνζμπμίδζδξ ηςκ ημκζδίςκ, πμο
επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ. Δπίζδξ, πανμοζζάγεζ
πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ πζεακήξ ελέθζλδξ ηδξ ιμθοζιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ
επυιεκεξ χνεξ. Γζα πανάδεζβια, εάκ δ δζαεεζζιυηδηα ημο ιμθφζιαημξ είκαζ πνμξ ημ πανυκ ιδδέκ
(βναιιή ζηδκ ηζιή 0), δεκ πνέπεζ κα πενζιέκμοιε κα ειθακζζηεί ηάπμζα ιυθοκζδ. Με ηδκ πανμοζία
ζπμνίςκ (ημκζδζμθυνςκ) (δείηηδξ ορδθυηενμξ απυ 0), ημ επίπεδμ ζοκαβενιμφ πμο μθείθεηαζ ζε
πζεακέξ ιμθφκζεζξ αολάκεηαζ υζμ αολάκεηαζ μ δείηηδξ.
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Γπάθημα 20: Οζ ιμθφκζεζξ ημο ςζδίμο απυ ημκίδζα απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

Ο δείηηδξ ιυθοκζδξ (βναθ. 20) δείπκεζ ηδ ζπεηζηή απυδμζδ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ,
οπμθμβζγυιεκςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ, ζπεηζηήξ οβναζίαξ, ανμπυπηςζδξ ηαζ
ανζειμφ ςνχκ εθεφεενμο κενμφ (οβνυ θφθθμ). Ο δείηηδξ είκαζ ημκηά ζημ 0 υηακ μζ πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ ιυθοκζδξ ηαζ αολάκεηαζ ηαεχξ μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ
είκαζ πζμ εοκμσηέξ. Σα δεδμιέκα ζηα δελζά ηδξ ιαφνδξ ηαηαηυνοθδξ βναιιήξ ακηζζημζπμφκ ζηδκ
πνμζμιμίςζδ πμο έβζκε πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πνυβκςζδ ηαζνμφ βζα ημ ζδιείμ υπμο ανίζηεηαζ μ
ζηαειυξ.

Γπάθημα 21: Γνάθδια ακάπηολδξ απμζηζχκ ςζδίμο απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 ιέπνζ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

Ο νοειυξ ακάπηολδξ ηδξ απμζηίαξ (βνάθδια 21) οπμδεζηκφεζ εάκ οπάνπμοκ εοκμσηέξ
πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ απμζηζχκ απυ ςίδζμ. Αοηυξ μ δείηηδξ, μ μπμίμξ
οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηζξ χνεξ εθεφεενμο κενμφ (οβνυ θφθθμ),
πανέπεζ πνήζζιεξ εκδείλεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δοκαιζηή ακάπηολδξ ηδξ αζεέκεζαξ ζημ θοηζηυ ζζηυ. ηακ μ
δείηηδξ είκαζ ημκηά ζημ 0 (ηαιία βναιιή) ζδιαίκεζ υηζ μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ δεκ είκαζ
εοκμσηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο παεμβυκμο πανάβμκηα. ηακ μ δείηηδξ αολάκεηαζ, αολάκεηαζ δ
πνμζαμθή ημο ζζημφ ημο θοημφ.
Σέθμξ, πανέπμκηαζ δφμ αηυιδ βναθήιαηα (22, 23), ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ηδκ ιυθοκζδ ηςκ
μθεαθιχκ απυ ηδκ αζεέκεζα ημο ςζδίμο, ηυζμ ζοκμθζηά υζμ ηαζ ζε ιμθφκζεζξ ιειμκςιέκςκ
μθεαθιχκ. Δηεί ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ μζ πνχηεξ επμπζαηέξ ιμθφκζεζξ απυ ςίδζμ, υπςξ επίζδξ ηαζ
ηα αζημζπυνζα πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηα ηθεζζημεήηζα (αθέπε ιμκηέθμ αζημζπμνζηχκ
ιμθφκζεςκ), απυ ημκίδζα πμο πανάβμκηαζ ζε «αθαζημφξ ζδιαίεξ». Αοηά είκαζ αθαζηάνζα ιζηνυηενα
απυ ηα ηακμκζηά ηαζ ιε αζηαεή ειθάκζζδ, ιε παναιμνθςιέκα θφθθα, ηαιποθςιέκα ηαζ ηαθοιιέκα
ιε ιοηήθζμ. Δπίζδξ, ακαπηφζζμκηαζ απυ μθεαθιμφξ πμο έπμοκ ιμθοκεεί απυ ιοηήθζμ ζηδκ
πνμδβμφιεκδ ζεγυκ. Γζα κα απμθεοπεεί δ ειθάκζζδ «ζδιαζμθυνςκ αθαζηχκ», είκαζ απαναίηδημ κα
εθέβπμκηαζ μζ αθαζημί ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ, έηζζ χζηε κα απμηνέπεηαζ δ ιυθοκζδ ηςκ
ιπμοιπμοηζχκ. Ζ εοαζζεδζία ηςκ μθεαθιχκ είκαζ ιεβαθφηενδ ζηα ανπζηά ζηάδζα ακάπηολδξ ηαζ
ιεζχκεηαζ πνμμδεοηζηά απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ ελςηενζηυ ημοξ πνχια ζημοναίκεζ. Αηυια, είκαζ
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απαναίηδημ κα πνμζηαηεοεεί απμηεθεζιαηζηά ημ αιπέθζ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ ηαηά ηζξ μπμίεξ
ζπδιαηίγμκηαζ μζ μθεαθιμί πμο εα παναιέκμοκ ιεηά ημ ηθάδεια ημο πεζιχκα.

Γπάθημα 22: Πμζμζηυ ιυθοκζδξ ηςκ μθεαθιχκ απυ ημ ςίδζμ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ ιε επηέιανζμ ημο
2018.

Σμ βνάθδια 22 πανμοζζάγεζ ηδκ επμπζηή δοκαιζηή ηδξ ιυθοκζδξ ηςκ πνχηςκ 10 μθεαθιχκ,
ηονίςξ ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ, Απνίθζμ ηαζ Μάζμ, ςξ άενμζζια ηςκ διενήζζςκ ηζιχκ πμο ακαθένμκηαζ
ζημ βνάθδια 15, ηαζ πανέπεζ έηζζ ιζα ζοκμθζηή εζηυκα ημο δοκδηζημφ ηζκδφκμο ιυθοκζδξ ηαηά ιήημξ
ηςκ αθαζηχκ. Έηζζ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί δ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ζηα επυιεκα ζηάδζά ηδξ,
αθθά ηαζ κα πναβιαημπμζδεεί δ έβηαζνδ ηαζ ζημ ζςζηυ αθαζηζηυ ζηάδζμ ζπεηζηή πνμζηαζία ηδξ
αιπέθμο.

Γπάθημα 23: Πμζμζηυ ιυθοκζδξ ιειμκςιέκςκ μθεαθιχκ απυ ημ ςίδζμ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ ιε
επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ βνάθδια 23 δείπκεζ βζα ηάεε έκα απυ ημοξ 10 πνχημοξ μθεαθιμφξ πμο πανάβμκηαζ ζηδ
αάζδ ημο μθεαθιμφ, ημ πζεακυ ζςνεοηζηυ πμζμζηυ διενήζζαξ ιυθοκζδξ βζα ηδκ πενίμδμ ηαηά ηδκ
μπμία παναιέκμοκ εοαίζεδημζ. Ο νοειυξ ιυθοκζδξ οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηδ εενιμηναζία ημο αένα,
ηδ ζπεηζηή οβναζία ηαζ ηδ ανμπή, οπμεέημκηαξ υηζ δ αζεέκεζα ηαζ ημ ιυθοζια (ζπυνζα ημο Erysiphe
necator) οπάνπμοκ ζημκ αιπεθχκα.

Γπάθημα 24: Οδδβυξ θήρδξ απμθάζεςκ εκάκηζα ζηδκ αζεέκεζα ημο ςζδίμο.
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φιθςκα ιε ημκ μδδβυ θήρδξ απμθάζεςκ (βν. 24) ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ςζδίμο ζημ
αιπέθζ, μζ θάζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε εβνήβμνζδ μ παναβςβυξ βζα κα δζαπεζνζζηεί
επζηοπχξ ηδκ αζεέκεζα είκαζ ηνεζξ, ααζζγυιεκμξ ζε ηνία θαζκμθμβζηά ζηάδζα ημο αιπεθζμφ. Ζ πνχηδ
πενίπηςζδ είκαζ ηδκ πενίμδμ ηςκ πμθφ πνχηςκ ζηαδίςκ ακάπηολδξ ημο άκεμοξ. Ακ ηυηε δεκ
δζαπζζηςεεί ιυθοζια ζε αοηά, δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ επέιααζδ, εκχ ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ πμο
δδιζμονβήεδηε ζμαανή επζδδιία ηδκ πνμδβμφιεκδ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ, ηυηε ζίβμονα πνέπεζ κα
βίκεζ ρεηαζιυξ, εκχ, ακ οπήνλε επζδδιία αθθά ιζηνήξ έκηαζδξ, δεκ είκαζ απμθφηςξ ακαβηαία δ
επέιααζδ. ηδκ επυιεκδ πενίπηςζδ, υηακ ημ πνχημ θφθθμ έπεζ λεδζπθςεεί ηαζ οπάνπεζ ιυθοκζδ, ηυηε
ζε πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ οπμθεζιιαηζηή πνμζηαζία ημο αιπεθχκα, απυ πνμδβμφιεκεξ
εθανιμβέξ, ηυηε είκαζ απαναίηδηδ δ επέιααζδ. Ακ υιςξ, δεκ δζαπζζηςεμφκ ιμθφκζεζξ ηυηε δεκ είκαζ
απαναίηδημξ μ ρεηαζιυξ. Σέθμξ, ηδκ πενίμδμ ιεηά ηδ ζοβημιζδή, ακ δζαπζζηςεμφκ ηθεζζημεήηζα,
ηυηε πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί επέιααζδ, ζε δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ υπζ.

4.5.4 Ο ΒΟΣΡΤΣΖ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ vite.net®
Δπυιεκδ αζεέκεζα ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα ημο vite.net® είκαζ μ αμηνφηδξ ηαζ ημ ιμκηέθμ
πανμοζίαζε ηα ελήξ βναθήιαηα:

Γπάθημα 25: πμνζμπμίδζδ αμηνφηδ απυ ημ Μάνηζμ ημο 2018 έςξ ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2018.

ημ παναπάκς βνάθδια (25) θαίκεηαζ δ ζπμνζμβέκεζδ ημο ιφηδηα Botrytis cinerea,
διενδζίςξ, ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, πενζβνάθμκηαξ έηζζ ηδκ
επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, δ μπμία αολάκεηαζ ιε ηζξ εοκμσηέξ βζα ημ ιφηδηα πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ, ηαζ πνμεζδμπμζχκηαξ, έηζζ, ημκ παναβςβυ κα πνμαεί ζηα ηαηάθθδθα ιέηνα δζαπείνζζήξ ηδξ.
Σμ βνάθδια δείπκεζ ηδκ ηάζδ ηδξ πζεακήξ παναβςβήξ ημκζδίςκ ζφιθςκα ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ, οβναζίαξ ηαζ ανμπήξ. ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ παναβςβή ζπμνίςκ, ηυζμ
ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ηίκδοκμξ ειθάκζζδξ ιμθφκζεςκ ζηδκ πενίπηςζδ εοκμσηχκ ζοκεδηχκ ηαζ
εοαίζεδηςκ αμηνφςκ.

Γπάθημα 26: Κμκίδζα ημο Botrytis cinerea πάκς ζε ηαλζακείεξ, αυηνεζξ ηαζ δ επζαίςζή ημο ιε ιοηήθζμ πάκς ζε
αοημφξ, ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018.

114
ημ παναπάκς βνάθδια (26) ιμθφκζεςκ απυ ημ παεμβυκμ ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ, θαίκμκηαζ ιε
έκημκμ ηυηηζκμ πνχια μζ διενμιδκίεξ πμο ηα ημκίδζα ημο ιφηδηα ανίζημκηαζ ζηζξ ηαλζακείεξ ηςκ
αιπεθζχκ, ιε ακμζπηυ ηυηηζκμ πνχια εηείκεξ υηακ ηα ημκίδζα παναηδνμφκηαζ πάκς ζημοξ αυηνεζξ ηαζ
ιε πμνημηαθί, υηακ πάκς ζημοξ αυηνεζξ επζαζχκεζ μ ιφηδηαξ ζε ιμνθή ιοηδθίμο. Έηζζ θαίκεηαζ,
πανάθθδθα, δ ελέθζλδ ηδξ αζεέκεζαξ πάκς ζημ θοηυ, αθθά ηαζ δ ζμαανυηδηά ηδξ υζμ πθδζζάγμοιε
πνμξ ηδ ζοβημιζδή. Σμ βνάθδια δείπκεζ ημκ ηίκδοκμ ηαεδιενζκήξ ιυθοκζδξ ζε δφμ πενζυδμοξ. Ζ
πνχηδ πενίμδμξ πδβάγεζ απυ ηδκ έηπηολδ ηςκ ηαλζακεζχκ ζημ ζηάδζμ ηςκ ηυηηςκ πζπενζμφ (πμθφ
ιζηνέξ νάβεξ). ε αοηή ηδ θάζδ μζ ιμθφκζεζξ, πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημκίδζα, ιπμνμφκ κα
πνμηαθέζμοκ: 1) απμλήνακζδ ηςκ αμηνφςκ, ή ηςκ ακεέςκ, 2) ζαπνμθοηζημφξ απμζηζζιμφξ ζηα
οπμθείιιαηα ηςκ ακεέςκ, μζ μπμίμζ ζηδ ζοκέπεζα εα πανάλμοκ κέα ημκίδζα ζημ εζςηενζηυ ηςκ
αμηνφςκ ηαζ, εκδεπμιέκςξ, κέεξ ιμθφκζεζξ ηαηά ηδ δεφηενδ πενίμδμ, ζηδκ ςνίιακζδ, 3) θακεάκμοζα
ιυθοκζδ ζημοξ άβμονμοξ ηανπμφξ, δ μπμία εα ελαπθςεεί ημ θεζκυπςνμ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ, εάκ μζ
πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ εοκμσηέξ. Ζ δεφηενδ πενίμδμξ λεηζκάεζ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ
ζοβημιζδήξ. ε αοηήκ ηδκ πενίμδμ, ιμθφκζεζξ ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ απυ ημκίδζα (πμνημηαθί ιπάνεξ)
ή απυ ηδκ επαθή ιεηαλφ ηςκ ιμθοζιέκςκ ιμφνςκ (ζοπκά απυ ηδκ ακεμθμνία ζε θακεάκμοζα ιμνθή)
ηαζ οβζχκ (ηίηνζκμζ νάαδμζ), μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ηοπζηχκ βηνίγςκ ελακείζεςκ
ημο ιφηδηα (ζακ ιμφπθα) πάκς ζηα ζηαθφθζα.

Γπάθημα 27: Ο ζοκμθζηυξ ηίκδοκμξ (ημκίδζα ζηζξ ηαλζακείεξ, ζημοξ αυηνεζξ ηαζ ιοηήθζμ ζημοξ αυηνεζξ) ηδξ
αζεέκεζαξ ημο αμηνφηδ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ παναπάκς βνάθδια (27) πανμοζζάγεζ ηδ ζφκεεζδ ηςκ βεβμκυηςκ ιυθοκζδξ απυ ημκ
παεμβυκμ ιφηδηα, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ πενίμδμ πμο ηα ημκίδζα ανίζημκηαζ αηυια ζηζξ ηαλζακείεξ
ιέπνζ ηαζ υηακ παναηδνείηαζ ιοηήθζμ πάκς ζηα ζηαθφθζα. Οζ πμνείεξ πμο θαίκμκηαζ κα ζπδιαηίγμοκ
ηα πνςιαηζζιέκα ζφιαμθα, ακηζζημζπμφκ ζηζξ ηοπυκ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ζηαδίςκ ιυθοκζδξ ημο
παεμβυκμο. Ζ βναθζηή πανάζηαζδ δείπκεζ ηδ ζοζςνεοηζηή ηάζδ ηδξ διενήζζαξ επζηζκδοκυηδηαξ
ιυθοκζδξ ζηζξ δφμ πενζυδμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ βναθζηή πανάζηαζδ (βναθ. 26). Ζ
δζαιήηδξ βναιιή δείπκεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ πνμζαμθήξ ηςκ αμηνφςκ ιέπνζ ηδ ζοθθμβή ηαζ οπμθμβίγεηαζ
αάζεζ ημο ηζκδφκμο ηδξ ζοζζςνεοηζηήξ ιυθοκζδξ. ηακ δ βναιιή είκαζ πνάζζκδ, δ ζμαανυηδηα
ζήρδξ ηαηά ηδκ ζοθθμβή εηηζιάηαζ κα είκαζ παιδθή (<5% ηςκ αμηνείςκ), υηακ είκαζ ηίηνζκδ μ
ηίκδοκμξ είκαζ ιεζαίμο ιεβέεμοξ (<15%) ηαζ υηακ είκαζ ηυηηζκδ μ ηίκδοκμξ είκαζ ορδθυξ (> 15%). Θα
πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ ηίκδοκμξ οπμθμβίγεηαζ ιυκμ αάζεζ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ημ
θαζκμθμβζηυ ζηάδζμ ημο θοημφ. Άθθμζ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ - υπςξ δ πμζηζθζαηή εοαζζεδζία ηαζ δ
βεκζηυηενδ οβζεζκή ημο αιπεθχκα (εκκμείηαζ δ απμοζία πνμζαμθχκ ζηζξ ανπζηέξ ιμθφκζεζξ απυ ςίδζμ,
παθάγζ ηαζ πθδβέξ) - εα πνέπεζ κα αλζμθμβμφκηαζ ηαηά πενίπηςζδ. Σα ηίηνζκα ηεηνάβςκα δείπκμοκ
ηάπμζεξ θαζκμθμβζηέξ θάζεζξ ηδξ αιπέθμο, υπςξ δ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ ακεμθμνίαξ, ηα ιμφνα
ανπίγμοκ κα ηθείκμοκ ηαζ πνχζιδ ςνίιακζδ.
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4.5.5 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΟ vite.net®
Σέθμξ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ υθςκ ηςκ παναπάκς αζεεκεζχκ πμο πενζβνάθηδηακ, αθθά ηαζ ηδ
αεθηίςζδ ηδξ ενέρδξ, άιοκαξ ηαζ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ αιπεθζχκ ιέζς θζπαζιάηςκ, ημ ιμκηέθμ
πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ παναβςβυ κα επζθέλεζ θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα ηαζ θίπαζιαηα,
ακηίζημζπα, απυ ιία εηηεηαιέκδ θίζηα, υπςξ θαίκεηαζ παναηάης:

Δικόνα 80: Λίζηα ιοηδημηηυκςκ βζα υθεξ ηζξ ιοηδημθμβζηέξ αζεέκεζεξ ημο αιπεθζμφ, ακάθμβα ηδ δναζηζηή
μοζία, ημκ ζηυπμ δνάζδξ, ηδκ ιεηαηίκδζδ εκηυξ ημο θοημφ & ηδκ ηεθεοηαία επέιααζδ πνζκ ηδ ζοβημιζδή.

Δικόνα 81: Λίζηα θζπαζιάηςκ υθςκ ηςκ ιμνθχκ, πνήζεςκ ηαζ ηαηδβμνζχκ (ηαζ επζηζκδοκυηδηαξ) βζα ημ
αιπέθζ.

4.5.6 Ζ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΔΓΑΦΗΚΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΟ vite.net®
Ζ επάνηεζα εδαθζημφ κενμφ ηαζ δ ελαηιζζμδζαπκμή οπμζηδνίγμκηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ DSS
ηαζ ημ ιμκηέθμ ημο ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, πανμοζίαζε ηα παναηάης ζπεηζηά
δζαβνάιιαηα.

Γπάθημα 28: Δδαθζηή οβναζία (%) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ 2018 έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018.
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Σμ βνάθδια 28 πενζβνάθεζ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ιμκάδα ηαθθζένβεζαξ, απυ ηδκ 1δ Μανηίμο, ηδκ
ελέθζλδ, ζημ πνυκμ, ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε κενυ ηδξ δελαιεκήξ ημο εδάθμοξ (ιπθε βναιιή) ςξ
απμηέθεζια ηδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ εζζνμχκ (ανμπυπηςζδ, πζεακή άνδεοζδ) ηαζ ηςκ απςθεζχκ
(ελαηιζζμδζαπκμή, δζείζδοζδ ηαζ απμννμή). Σα παναπάκς μοζζαζηζηά ακηζζημζπμφκ ζε ιία δελαιεκή
ιε ηαηχηαημ υνζμ κενμφ ημ 0 (ζδιείμ ιαναζιμφ) ηαζ ημ ακχηαημ υνζμ ηδξ ιέβζζηδξ πςνδηζηυηδηαξ
κενμφ ημο ημνεζιέκμο εδάθμοξ (μνζγυκηζα ζημφνα ιπθε βναιιή - MWC). Ζ νμγ μνζγυκηζα βναιιή
ακηζπνμζςπεφεζ ημ υνζμ ημο απμεέιαημξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί εφημθα (= πςνίξ ηάζδ) απυ ηα
θοηά, μπυηε υηακ δ πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ ημο εδάθμοξ πέθηεζ ηάης, είκαζ ζηυπζιμ κα δζελάβμκηαζ
πενζμδζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακίπκεοζδξ, ιε ζημπυ ηδκ επαθήεεοζδ ηδξ ειθάκζζδξ ζοιπηςιάηςκ
ζηνεξ.

Γπάθημα 29: Γνάθδια ανμπυπηςζδξ, άνδεοζδξ ηαζ ελαηιζζμδζαπκμήξ (mm) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ 2018
έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018.

Σμ βνάθδια 29 πενζβνάθεζ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ιμκάδα ηαθθζένβεζαξ ηαζ απυ ηδκ 1δ Μανηίμο, ηδκ
ελέθζλδ ηδξ απχθεζαξ ημο κενμφ ζημ εδάθμοξ (ηυηηζκδ βναιιή) θυβς ηδξ ελαηιζζμδζαπκμήξ ελαζηίαξ
ηδξ αηιυζθαζναξ, ζδιεία ζηα μπμία ημ θοηυ δοζημθεφεηαζ κα ακηαπμηνζεεί. Ζ πενζβναθή ηδξ
πνμκζηήξ ελέθζλδξ ηδξ έθθεζρδξ κενμφ είκαζ έκαξ πνήζζιμξ δείηηδξ ημο επζπέδμο ηαηαπυκδζδξ πμο
ακηζιεηςπίγεζ δ ιμκάδα ηαθθζένβεζαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ δεδμιέκδξ πενζυδμο.

4.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΖ
ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ giasense
Μέζα απυ ημ ζφζηδια οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ GAIASENSE, έβζκε
παναημθμφεδζδ ηςκ αζεεκεζχκ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο ημο 2018 ηαζ ιέζα
απυ ηα δζαβνάιιαηα πμο έδςζε ημ ιμκηέθμ, έβζκε μ εκημπζζιυξ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμοζίαξ ηαζ
επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ. Σα απμηεθέζιαηα πμο
πανμοζζάζηδηακ απυ ηα ιμκηέθα, αθμνμφκ αιπέθζα ζηα μπμία δεκ εθανιυζηδηε θοημπνμζηαζία,
ηαεχξ ζε ηέημζα είκαζ δοκαηή δ αλζμθυβδζδ ζοζηδιάηςκ θφρδξ απμθάζεςκ.

4.6.1 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟ GAIASENSE ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ
ΑΜΠΔΛΧΝΑ ΣΧΝ ΠΑΣΧΝ
Παναηάης θαίκμκηαζ ηα βναθήιαηα ηςκ πζμ ζδιακηζηχκ παναιέηνςκ, ιε ηδ ιεβαθφηενδ,
δδθαδή, επίδναζδ ζηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα:
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Γπάθημα 30: Γνάθδια ιέζςκ υνςκ εενιμηναζζχκ (oC) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 31: Γνάθδια ζοκυθμο ανμπμπηχζεςκ (mm) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018,
ζηα πάηα.

Γπάθημα 32: Γνάθδια δζάνηεζαξ δζφβνακζδξ θφθθμο (h) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 33: Γνάθδια ζπεηζηήξ οβναζίαξ (%) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα
πάηα.
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Γπάθημα 34: Γνάθδια ελαηιζζμδζαπκμήξ ακαθμνάξ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018,
ζηα πάηα.

Απυ ηα πνμδβμφιεκα βναθήιαηα, βίκεηαζ απυθοηα ακηζθδπηυ υηζ ηα δζαβνάιιαηα ιεηαλφ ημοξ
ανίζημκηαζ ζε απυθοηδ ανιμκία, πνμζμιμζάγμκηαξ υζμ βίκεηαζ ηαθφηενα ηζξ πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ ζημκ αιπεθχκα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηζξ πενζυδμοξ πμο επζηναημφκ ορδθμί ιέζμζ υνμζ
εενιμηναζζχκ, ζοκακηχκηαζ ηαζ ορδθέξ ηζιέξ ελαηιζζμδζαπκμήξ ηςκ αιπεθζχκ. Έηζζ, ηζξ πενζυδμοξ
αοηέξ, ηονίςξ ακαθενυιαζηε απυ ηα ηέθδ ημο Μαΐμο ιέπνζ ηζξ ανπέξ επηειανίμο, δ ζπεηζηή οβναζία
ηαζ μζ ανμπμπηχζεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιεζςιέκεξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ πενζυδμοξ, ηάηζ πμο
απμδεζηκφμοκ πενίηνακα ηαζ ηα ακηίζημζπα βναθήιαηα ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ηαζ ανμπμπηχζεςκ,
εζδζηά βζα ημ παναπάκς δζάζηδια πμο πνμακαθένεδηε.
Παναηάης ειθακίγμκηαζ ηα βναθήιαηα ηδξ πανμοζίαξ ηςκ αζεεκεζχκ βζα ηδκ ηαθθζενβδηζηή
πενίμδμ ημο 2018, ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ.

4.6.2 Ο ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ gaiasense

Γπάθημα 35: Πενμκυζπμνμξ (πμζμζηυ-πμνημηαθί ηεεθαζιέκδ βναιιή, πνμζαμθή-ιαφνδ ηεεθαζιέκδ βναιιή)
ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.
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Γπάθημα 36: οκδοαζηζηά βναθήιαηα πενμκμζπυνμο (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ) & ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ
(oC) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 37: οκδοαζηζηά βναθήιαηα πενμκμζπυνμο (βεκζηεοιέκμ-πνμζαμθή) & ζπεηζηήξ οβναζίαξ (%)
(ιέζμξ υνμξ), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Σα παναπάκς βναθήιαηα (35-37) απεζημκίγμοκ ημ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ημο πενμκμζπυνμο,
είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εεςνδηζηέξ πενζβναθέξ ακάπηολδξ ημο ιφηδηα, ααζζγυιεκεξ ζε επζζηδιμκζηά
δεδμιέκα εηχκ. οβηεηνζιέκα, είκαζ βκςζηυ υηζ μ πενμκυζπμνμξ ακαπηφζζεηαζ ζε ζοκεήηεξ ορδθήξ
οβναζίαξ, ανμπυπηςζδξ ηαζ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ δζφβνακζδξ θφθθμο. Σα βναθήιαηα δείπκμοκ υηζ βζα
π.π ζηζξ 7/5/18 δ δζφβναζδ ηςκ θφθθςκ έθηαζε ημ ακχηαημ αηναίμ επίπεδμ ηαζ αημθμφεδζε
ανμπυπηςζδ, ιε απμηέθεζια δ οβναζία κα ζηανθαθχζεζ ζημ 98%. Σδκ ίδζα ιένα δ επζηζκδοκυηδηα
ηδξ αζεέκεζαξ έθηαζε ημ 99,7 ηαζ δ πενίπηςζδ ιυθοκζδξ απυ ημκ παεμβυκμ ιφηδηα ημ 7 ζηα 8 (8
είκαζ ημ ιέβζζημ υνζμ πζεακήξ ιυθοκζδξ απυ ημ παεμβυκμ, ζφιθςκα ιε ηα βναθήιαηα πμο απμδίδεζ ημ
ιμκηέθμ gaiasense). Οιμίςξ, ζηζξ 28/7, ακ ηαζ ιέζα ζηδκ ηανδζά ημο ηαθμηαζνζμφ, δ ανμπή πμο έπεζε
πνμηάθεζε ηδ ιέβζζηδ δοκαηή δζφβνακζδ ηςκ θφθθςκ, οβναζία ζημ 75% ηαζ μ ηίκδοκμξ
πενμκμζπυνμο λεπέναζε ημ 83% ηαηά ιέζμ υνμ, ιε ημκ ηίκδοκμ ιυθοκζδξ κα είκαζ αηυια
ιεβαθφηενμξ, ζηα 5,8/8. Δπίζδξ, ζηδκ αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ υηζ δ αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ
πναβιαημπμζείηαζ ζε εενιμηναζίεξ 11-32 oC ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ ημκζδίςκ ιεηαλφ 13-32 oC. Έηζζ,
ζε εενιμηναζίεξ ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ, δεκ είκαζ πναηηζηά δοκαηή δ ακάπηολδ ηςκ
ακαπαναβςβζηχκ ημο μνβάκςκ. ηζξ 21/3, δ εενιμηναζία έπεζε ζημοξ 8 oC ηαζ έηζζ δ επζηζκδοκυηδηα
ημο ιφηδηα εηιδδεκίζηδηε, εκχ ζηζξ 6/4 ιε ηδ εενιμηναζία ζημοξ 12 oC, δ επζηζκδοκυηδηα ιυθοκζδξ
έθηαζε ημ 5 ζηα 8. Ακηίζημζπα, ζηζξ 5/6 υηακ δ εενιμηναζία έθηαζε ημοξ 32,3 oC, μ ιέζμξ υνμξ
αζεέκεζαξ έθηαζε ζημ 18% ηαζ δ ιυθοκζδ ζημ 1,2/8, ηαζ, ηέθμξ, ζηζξ 22/7, δ εενιμηναζία έθηαζε ζημ
ιέβζζημ, βζα ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, 38 oC (ηαηά διενήζζμ ιέζμ υνμ), επζηζκδοκυηδηα ημο
πενμκυμζπυνμο ημ 34% ηαζ δ ιυθοκζδ απυ ημκ Plasmopara viticola έθηαζε ημ 2,4/8.
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Χζηυζμ, ιεηά απυ επζεεςνήζεζξ ζημκ αιπεθχκα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ αημθμφεςξ,
αλζμθμβήζεζξ ηδξ αζεέκεζαξ, ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, δ πναβιαηζηή πανμοζία ημο
ιφηδηα ιεηνήεδηε 0-5% ζηδ Μαθαβμογζά ηαζ 0-3% ζημ ααααηζακυ. Πνέπεζ, υιςξ, εδχ κα ημκζζηεί
υηζ ηα αιπέθζα ηαζ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, είπακ ρεηαζηεί ιε παθηυ.

4.6.3 ΣΟ ΧΗΓΗΟ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ gaiasense

Γπάθημα 38: Γνάθδια ςζδίμο-βεκηεοιέκμ (πμζμζηυ-πμνημηαθί ηεεθαζιέκδ βναιιή, πνμζαμθή-ιαφνδ
ηεεθαζιέκδ βναιιή) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 39: Γνάθδια ςζδίμο-ημκζδζαηή θάζδ ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα
πάηα.

Γπάθημα 40: Γνάθδια ανμπυπηςζδξ (mm) & ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ( oC) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ
επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.
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Γπάθημα 41α: Γνάθδια ςζδίμο-ελεζδζηεοιέκμ (πμζμζηυ) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 41β: οκδοαζηζηά βναθήιαηα ςζδίμο (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ) & ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ (oC), ηαηά
ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ 2018 έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Απυ ηα βναθήιαηα ημο ςζδίμο (38-41α,α) ηαζ ανμπμπηχζεςκ-ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ,
βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ υηζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ιμκηέθμο βζα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ,
ένπμκηαζ ζε ζοκάθεζα ιε ηδκ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ, αάζεζ αζαθζμβναθίαξ, ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ
αζεέκεζαξ. Πζμ ακαθοηζηά, ζε πενζυδμοξ υπμο δ εενιμηναζία οπενααίκεζ ημοξ 32 oC δεκ εοκμείηαζ,
υπςξ βζα π.π. ζηζξ 17/7 δ εενιμηναζία ζημοξ 33.3 oC ηαζ δ ηζιή ημο ςζδίμο (βεκζηεοιέκμ) ανίζηεηαζ
ζημ 48,74 ηαζ ζηζξ 23/7 δ ηζιή ημο ςζδίμο ζημ 42,41 ηαζ δ εενιμηναζία ζημοξ 34 oC. Ακηίεεηα, ζηζξ
11/7 ηαζ 30/7, ημ ςίδζμ έθηαζε αηναίεξ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ, 75,6 ηαζ 76,4 ακηίζημζπα, ιε ηζξ
εενιμηναζίεξ κα θηάκμοκ ημοξ 21,4 oC ηαζ 28 oC, ακηίζημζπα, ηαζ εκχ είπακ πνμδβδεεί ανμπμπηχζεζξ.
Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηα δζαβνάιιαηα, δεκ θάκδηε άιεζδ ζοζπέηζζδ ηδξ οβναζίαξ ιε ηδκ ζδζαίηενδ
ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ, υπςξ αηνζαχξ, δδθαδή, επζζδιαίκεζ ηαζ δ δζεεκήξ επζζηδιμκζηή
αζαθζμβναθία βζα ημ παεμβυκμ Erysiphe necator.
Μεηά απυ επζεεςνήζεζξ ζημκ αιπεθχκα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ αημθμφεςξ, αλζμθμβήζεζξ
ηδξ αζεέκεζαξ, ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, δ πναβιαηζηή πανμοζία ημο ιφηδηα
ιεηνήεδηε 0-3% ζηδ Μαθαβμογζά ηαζ 0-1% ζημ ααααηζακυ. Πνέπεζ, υιςξ, εδχ κα ημκζζηεί υηζ ηα
αιπέθζα ηαζ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, είπακ ρεηαζηεί ιε εεζάθζ.
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4.6.4 Ζ ΣΔΦΡΑ ΖΦΖ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ gaiasense

Γπάθημα 42: Γνάθδια αμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018,
ζηα πάηα.

Γπάθημα 43α: Γνάθδια αμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ-πνμζαμθή) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 43β: Γνάθδια αμηνφηδ (ελεζδζηεοιέκμ-πμζμζηυ) ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 44: οκδοαζιυξ βναθδιάηςκ αμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ) & ζπεηζηήξ οβναζίαξ (%)ηαηά ημοξ
ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.
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Γπάθημα 45: οκδοαζιυξ βναθδιάηςκ αμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ-πνμζαμθή) & ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ (oC)
ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ Botrytis cinerea ακαπηφζζεηαζ εηηεηαιέκα ηαζ βνήβμνα ζε ζοκεήηεξ
ορδθήξ οβναζίαξ ηαζ πανμοζία ζηαβυκςκ κενμφ. Γζα πανάδεζβια, ηδκ πενίμδμ 4/5-25/5, ημ πμζμζηυ
επζηζκδοκυηδηαξ ημο αμηνφηδ, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ, ηοιαζκυηακ (ηαηά ιέζμ υνμ) απυ 95-99%,
εκχ βζα ιυθζξ ηνεζξ ιένεξ ιέζα ζε δζάηδια 21 διενχκ έπεζε ηάης απυ ηδκ ορδθή γχκδ
επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ αοηυ ανίζηεζ ελήβδζδ ζηδκ πανμοζία ανμπμπηχζεςκ (6 θμνέξ ιέζα ζε δζάζηδια
ηνεζχκ εαδμιάδςκ) ηαζ ζηδ ιέβζζηδ δζάνηεζα δζφβνακζδξ θφθθςκ υθδ αοηή ηδκ πενίμδμ (ιυκμ 5
ιένεξ δ δζάνηεζα δζφβνακζδξ έπεζε ζε πμθφ παιδθά επίπεδα). Οιμίςξ ζημ δζάζηδια 6-19/6, υηακ
ιεζμθάαδζακ ηνεζξ ανμπενέξ ιένεξ ηαζ δζφβνακζδ ημκηά ζηδκ ιέβζζηδ, ημ πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ
ημο ιφηδηα ηοιάκεδηε απυ 52-100% ηαζ ημ ηνζήιενμ 26-28/7, υηακ έπεζακ πμθθά πζθζμζηυιεηνα
ανμπήξ βζα ημκ ηαθμηαζνζκυ ιήκα, δ επζηζκδοκυηδηα ηοιάκεδηε ιεηαλφ 33,7 ηαζ 85%. Πνυζεεηα,
είκαζ βκςζηυ υηζ μζ πνμζαμθέξ ημο παεμβυκμο ζηαιαημφκ ηαζ παφμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ ιε εενιυ ηαζ
λδνυ ηαζνυ. Γζα αηυιδ ιία θμνά, ηα απμηεθέζιαηα ημο ιμκηέθμο ζοιθςκμφκ, αθμφ, βζα πανάδεζβια,
ηδκ πενίμδμ απυ 13 έςξ 26/7 μζ εενιμηναζίεξ ηοιάκεδηακ θίβμ πάκς ηαζ ηάης απυ ημοξ 30 oC, ιε
απμηέθεζια δ επζηζκδοκυηδηα ηςκ ιμθφκζεςκ κα είκαζ απυ ιδδεκζηή έςξ εθάπζζηδ (ζφιθςκα ιε ημ
ιμκηέθμ). Οιμίςξ ηδκ πενίμδμ απυ 3 έςξ 17/8, μζ εενιμηναζίεξ ήηακ ημκηά ζημοξ 30 oC ηαζ μζ
ιμθφκζεζξ απυ ημκ ιφηδηα ζπεδυκ ακφπανηηεξ. Σέθμξ, ημ δζάζηδια απυ ηζξ 30/8 ςξ 8/9, δεκ
πνμαθέθεδηακ ιμθφκζεζξ αθμφ μζ εενιμηναζίεξ ήηακ αζζεδηά ορδθέξ.
Μεηά απυ επζεεςνήζεζξ ζημκ αιπεθχκα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ αημθμφεςξ, αλζμθμβήζεζξ
ηδξ αζεέκεζαξ, ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, δ πναβιαηζηή πανμοζία ηςκ ζήρεςκ απυ
υλζκδ ζήρδ, ηοιάκεδηε απυ 0-36% ζηδκ πμζηζθία Μαθαβμογζά ηαζ ιεηαλφ 0-12% ζημ ααααηζακυ.
Πνέπεζ, υιςξ, εδχ κα ημκζζηεί υηζ ηα αιπέθζα ηαζ ηςκ δφμ πμζηζθζχκ, είπακ ρεηαζηεί ιε εβηεηνζιέκα
ιοηδημηηυκα ζηεοάζιαηα.

4.6.5 ΤΝΓΤΑΣΗΚΑ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ gaiasense
Δπίζδξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ πνήζηδ, κα αλζμπμζήζεζ ημ ιμκηέθμ βζα ηδκ πανάθθδθδ
παναημθμφεδζδ ηςκ ηνζχκ αζεεκεζχκ ηαζ κα εθανιυζεζ ζοκδοαζηζηή ηαηαπμθέιδζδ ηςκ παεμβυκςκ.
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Γπάθημα 46: Γνάθδια ηαοηυπνμκδξ πανμοζίαξ πενμκμζπυνμο (πμζμζηυ), ςζδίμο (πμζμζηυ) & αμηνφηδ
(πμζμζηυ), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 47: Γνάθδια ηαοηυπνμκςκ πνμζαμθχκ απυ ςίδζμ (infection),πενμκυζπμνμ (infection) & αμηνφηδ
(infection), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Με αοηή ηδκ επζθμβή, ημ ιμκηέθμ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημ πνήζηδ κα δζαπεζνίγεηαζ πανάθθδθα ηζξ
ηνεζξ αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο, κα εθανιυγεζ ηαοηυπνμκδ ηαηαπμθέιδζδ βζα ηάπμζεξ, αθθά ηαζ εκχ εα
βκςνίγεζ ηδκ φπανλδ υθςκ, εα ιπμνεί κα επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο πζμ επζηίκδοκμο, βζα
ηδκ επμπή, παεμβυκμο. Γζα πανάδεζβια, ζηα ηέθδ ημο Μανηίμο, πενζζυηενδ πνμζμπή εα πνέπεζ κα
δμεεί ζηζξ πνμζαμθέξ απυ πενμκυζπμνμ πανά ζηζξ οπυθμζπεξ αζεέκεζεξ. Δπίζδξ, ηζξ πνχηεξ 25 διένεξ
ημο Μαΐμο ηαζ ημο Ημοκίμο, μ παναβςβυξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ θοημπνμζηαηεοηζηά
ζηεοάζιαηα ηαζ πναηηζηέξ ηαηαπμθέιδζδξ ηαζ ηςκ ηνζχκ ιοηήηςκ, ζοκδοαζηζηά ηαζ πςνίξ μζ
δναζηζηέξ μοζίεξ κα πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ακηαβςκζζηζηή δνάζδ. Σέθμξ, ηδκ πενίμδμ ημο
επηειανίμο, μ παναβςβυξ εα πνέπεζ κα εζηζάζεζ ηδκ πνμζμπή ημο πενζζζυηενμ πνμξ ηα παεμβυκα
ημο ςζδίμο ηαζ ημο αμηνφηδ, πανά ημο πενμκμζπυνμο.

4.6.6 Ζ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΣΖ ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ gaiasense
Σμ ιμκηέθμ ηδξ Gaiasense δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ κα αλζμθμβεί ηδκ επάνηεζα ηδξ
εδαθζηήξ οβναζίαξ ζημκ αιπεθχκα ημο ηαζ κα εθανιυγεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα άνδεοζδξ υπμηε
είκαζ ακαβηαία.
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Γπάθημα 48: Γνάθδια ιέζμο υνμο οδαηζημφ δοκαιζημφ εδάθμοξ, απυ ζηαειυ εδάθμοξ 1, ηαηά ημοξ ιήκεξ
Μάνηζμ 2018 έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Ζ οβναζία ημο εδάθμοξ ιεηνδιέκδ ζε kP (οδαηζηυ δοκαιζηυ) είκαζ έκα ιέηνμ ακαννυθδζδξ ηαζ
μ ζςζηυξ ηνυπμξ κα ακαθενεoφιε ζε αοηή είκαζ ιείμκ X kPa. Δκημφημζξ, ζοκδείγεηαζ κα
πνδζζιμπμζείηαζ δ απυθοηδ ηζιή ημο. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ ιζηνυηενεξ απυθοηεξ ηζιέξ
οπμδεζηκφμοκ πενζζζυηενμ κενυ, πζμ οβνά εδάθδ ηαζ δείπκμοκ πυζδ δφκαιδ (ακαννυθδζδ) απαζηείηαζ
βζα ηδκ ελαβςβή κενμφ απυ ημ έδαθμξ. Οζ ιζηνέξ ηζιέξ, ζδιαίκεζ υηζ είκαζ εφημθμ βζα ηζξ νίγεξ ηςκ
θοηχκ κα πάνμοκ κενυ απμ ημ εδαθμξ. Καεχξ ημ έδαθμξ ζηεβκχκεζ, μζ ηζιέξ kPa βίκμκηαζ
ιεβαθφηενεξ (ηαζ πζμ ανκδηζηέξ) ηαζ ημ κενυ ελάβεηαζ πζμ δφζημθα. φιθςκα ιε ημ ηφπμ εδάθμοξ ζηδ
πενζμπή (ανβζθμπδθχδεξ) ηαζ απυ ημ παναπάκς δζάβναιια, ηα πνμηεζκυιεκα υνζα ηα μπμία
οπμδεζηφμοκ υηζ πνεζάγεηαζ πυηζζια ημ πςνάθζ είκαζ (-150 kPa, -25 kPa) ηαζ ζηα δφμ αάεδ.

Γπάθημα 49: Γνάθδια παναιέηνςκ ανμπυπηςζδξ (ζφκμθμ-mm), ζπεηζηήξ οβναζίαξ (ιέζμξ υνμξ-%) &
ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ (oC), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Γπάθημα 50: Γνάθδια εενιμηναζίαξ εδάθμοξ 1 (oC) (ιέζμξ υνμξ) απυ ζηαειυ εδάθμοξ 1, ηαηά ημοξ ιήκεξ
Μάνηζμ 2018 έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηα πάηα.

Σέθμξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ημ παναπάκς δζάβναιια ηςκ πενζααθμκηζηχκ ζοκεδηχκ (βναθ. 49) ημο
αιπεθχκα βζα ημοξ ιήκεξ ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο 2018, μζ ηζιέξ ημο ιμκηέθμο είκαζ, ηαζ πάθζ, ζε
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απυθοηδ ζοκάνηδζδ ιεηαλφ ημοξ. οβηεηνζιέκα, μζ ανμπέξ πμο ζοκέαδζακ ζηζξ 7-8/5, 27-28/7 ηαζ
28/8, ακέααζακ ηζξ ηζιέξ ηδξ εδαθζηήξ οβναζίαξ ζε ιζηνέξ ανκδηζηέξ (ηαζ άνα πμθφ οβνέξ ζοκεήηεξ
εδάθμοξ) -14, -18 ηαζ -20, ακηίζημζπα. Οιμίςξ, μζ ζοκεήηεξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ήηακ ορδθέξ ηδκ
πενίμδμ απυ ηζξ ανπέξ ημο Μαΐμο έςξ ηζξ ανπέξ Ημοθίμο ηαζ μζ ηζιέξ εδαθζηήξ οβναζίαξ ήηακ ζηαεενά
ορδθέξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίμδμ πενί ηζξ 26/5-8/6 υπμο ιαγί ιε ηδκ ζπεηζηή οβναζία ημο
πενζαάθθμκημξ, έπεζε (πζμ ανκδηζηέξ ηζιέξ) ηαζ εηείκδ ημο εδάθμοξ. Ακηίεεηα, ηζξ πενζυδμοξ 17/727/7 ηαζ 16/8-27/8, υπμο μζ ιέζμζ υνμζ ηςκ εενιμηναζζχκ ημο πενζαάθθμκημξ ακέαδηακ ιεηαλφ 37-29
o
C ηαζ 33-31 oC, ακηίζηζπα, μζ ηζιέξ ηδξ εδαθζηήξ οβναζίαξ ήηακ απυ -210 έςξ -310 ηαζ -209 έςξ -524,
ηαεζζηχκηαξ ηα θοηά ακφιπμνα κα ακηθήζμοκ, εφημθα, κενμφ απυ ημ έδαθμξ. Αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ
ηάπμζεξ ανδεφζεζξ πμο έβζκακ ζημκ αιπεθχκα, πνμηάθεζακ ιζηνέξ απυθοηεξ ηζιέξ. Φοζζηά, ημ
βνάθδια ηδξ εενιμηναζίαξ ημο εδάθμοξ ηαζ αοηήξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ζοιααδίγμοκ,
ζδζαίηενα ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, εκχ, ηυηε υηακ μζ εενιμηναζίεξ ημο εδάθμοξ είκαζ ορδθέξ,
μζ ηζιέξ ηδξ οβναζίαξ ημο εδάθμοξ, υπςξ ακαιεκυηακ, ειθακίγμοκ πμθθέξ παιδθέξ (ανηεηά ανκδηζηέξ)
ηζιέξ, δοζπνυζζηεξ δδθαδή βζα ηα θοηά.

4.7 ΤΥΔΣΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΣΟΤ vite.net® ME ΑΤΣΔ ΣΟΤ gaiasense
4.7.1 Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ
Ανπζηά, δζαζνχκηαξ ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο Μανηίμο-επηειανίμο ακά 7 διένεξ
δζαπζζηχεδηακ ηα παναηάης πμο θαίκμκηαζ ζημ δζάβναιια 21 ςξ πνμξ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ δφμ DSSs.
Γζα αοηυ ημ ζημπυ έβζκε ζφβηνζζδ ηςκ γπαθημάηυν 35, πμο ακαθένεηαζ ζημ πμζμζηυ
επζηζκδοκυηδηαξ αζεέκεζαξ πενμκμζπυνμο, ζφιθςκα ιε ημ gaiasense, ηαζ ημο γπαθ. 8 πμο
ακαθένεηαζ ζηδ αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ πενμκμζπυνμο, άνα ηαζ ζηδκ πζεακή ελέθζλδ ηδξ
ιμθοζιαηζηήξ δζαδζηαζίεξ ηζξ επυιεκεξ χνεξ ζφιθςκα ιε ημ vite.net®.

Γιάγπαμμα 21: Δπίπεδα επζηζκδοκυηδηαξ πενμκμζπυνμο ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ ηδκ ηαθθζενβδηζηή
πενίμδμ ημο 2018, ιε αάζεζ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ gaiasense ηαζ vite.net®.

ημ παναπάκς δζάβναιια (21) θαίκεηαζ μ ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ, ιε αάζεζ ηζξ
εηηζιήζεζξ ηςκ δφμ ζοζηδιάηςκ θήρδξ απμθάζεςκ. Σμ επίπεδμ 1 ακηζζημζπεί ζε επζηζκδοκυηδηα
ειθάκζζδξ ημο παεμβυκμο 0-25%, ημ 2 ζε επζηζκδοκυηδηα 25-50%, ημ 3 ζε 50-75%, ημ 4 ζε 75-90%
ηαζ ημ 5μ επίπεδμ ακηζζημζπεί ζε 90-100% πζεακυηδηα ελέθζλδξ ηδξ αζεέκεζαξ. Ζ ηζιή ημο επζπέδμο
πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ηάεε αδμιάδα, βζα ημ vite.net® ακηζζημζπεί ζημ απμηέθεζια ημο πμζμζημφ
αθάζηδζδξ ηςκ ςμζπμνίςκ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εαδμιάδα ηαζ άνα ηδκ πζεακυηδηα ελέθζλδξ ηαζ
πανμοζίαξ ημο ιφηδηα ηαζ βζα ημ gaiasense, ακηζζημζπεί ζημ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ
πμο δείπκμοκ ηα ζπεηζηά ημο βναθήιαηα, βζα ηάεε αδμιάδα. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ παναηδνείηαζ ιία
ζπεηζηή ζηαεενυηδηα ιεηαλφ ηδξ πζεακυηδηαξ ειθάκζζδξ ημο παεμβυκμο, υπμο ζηαδζαηά αολάκεηαζ
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ιέπνζ ηζξ ανπέξ Απνίθδ, παναιέκεζ ζπεηζηά ζηαεενά ορδθή ιέπνζ ηα ιέζα Ημφθδ ηαζ απυ εηεί έπεζηα
ζηαδζαηά ιεζχκεηαζ, ηονίςξ θυβς ηδξ απμοζίαξ εοκμσηχκ βζα ημ παεμβυκμ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ.
Ακηίεεηα, ζηδκ πενίπηςζδ ημο gaiasense, βεκζηά παναηδνμφκηαζ εκαθθαβέξ ορδθχκ ηαζ παιδθχκ
πνμαθέρεςκ ειθάκζζδξ ημο ιφηδηα, ακάθμβα ιε ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημκ
αιπεθχκα. Δκχ, απυ ηα ίδζα βναθήιαηα βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ ημ gaiasense, δείπκεζ πμθφ ζοπκυηενα
ορδθή επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, θυβς ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, απυ υηζ ημ vite.net®.
Αηυια, ακ παναηδνήζεζ ηακείξ ηα γπαθήμαηα 35, υπμο ειθακίγεηαζ ηαζ δ πζεακυηδηα
ιυθοκζδξ απυ ημ παεμβυκμ, ζφιθςκα ιε ηo gaiasense, 9, υπμο πανμοζζάγεηαζ μ ηφηθμξ γςήξ ηςκ
ςμζπμνίςκ πενμκμζπυνμο ηαζ 12 ιε ηα ζηάδζα ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο πενμκμζπυνμο,
ζφιθςκα ιε ημ vite.net®, εα δζαπζζηχζεζ υηζ ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense δείπκεζ πμθφ πενζζζυηενεξ
θμνέξ ορδθή πζεακυηδηα ιυθοκζδξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηδξ vite.net®. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ vite.net®
πνμέαθερε ςξ πζεακέξ ιμθφκζεζξ ηςκ ςμζπμνίςκ, ιία ζηζξ ανπέξ Απνζθίμο, άθθεξ δφμ ζηα ιέζα
Ημοκίμο ηαζ έπεζηα, θυβς ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ, ιία ζηα ηέθδ ημο Απνζθίμο, ιεηά ζηα ιέζα
ημο Μαΐμο ηαζ ζηα ιέζα ημο Ημοκίμο, απυ εηεί ζηζξ ανπέξ ιε ιέζα Ημοθίμο ηαζ ηέθμξ, ζηα ηέθδ ημο
επηειανίμο. Σμ gaiasense πνμέαθερε ςξ πζμ πζεακέξ διενμιδκίεξ ιυθοκζδξ ηζξ 6/3/18, 13/3, 1-2/4,
5-8/4, 11-19/4, 24-25/4, 3-8/5, 10-11/5, 15-18/5, 24-25/5, 9/6, 16-19/6, 27-28/6, 9-12/7, 27-19/7, 2529/8, 15-16/9 ηαζ 23-29/9/18.
φιθςκα ιε ηα πναβιαηζηά δεδμιέκα πμο απμηηήεδηακ απυ ηζξ επζεεςνήζεζξ ημο αιπεθχκα
ηςκ πάηςκ, ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ηδξ αζεέκεζαξ ημο πενμκμζπυνμο «ειθακίζηδηακ» ζηζξ 10/7/18.
Δπμιεκςξ, εα πνέπεζ κα εθεβεεί δ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, ιέζα απυ ηα ιμκηέθα, 10-15 ιένεξ
κςνίηενα, βζα κα αλζμθμβδεεί πμίμ είπε ηαθφηενδ ζηακυηδηα πνυαθερδξ ςξ πνμξ ηα πναβιαηζηά
δεδμιέκα. Σμ ιμκηέθμ gaiasense ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια 25/6 έςξ 1/7, πνμέαθερε ιέβζζηδ
επζηζκδοκυηδηα αζεέκεζαξ ζηζξ 28/6 ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, πνμέαθερε πενζζζυηενμ
απυ 75% επζηζκδοκυηδηα πανμοζίαξ αζεέκεζαξ (γπαθ. 35). Δπίζδξ, ζημ βνάθδια (32) δζφβνακζδξ ηςκ
θφθθςκ, παναηδνήεδηε ορδθή δζφβνακζδ ηςκ θφθθςκ ηδκ πενίμδμ πμθφ ημκηά ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ
ζοιπηςιάηςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηζξ 7 έςξ ηζξ 12/7. Ακηίζημζπα, βζα ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια ημ
ιμκηέθμ vite.net®, πνμέαθερε υηζ ηα ςμζπυνζα ημο πενμκμζπυνμο έπμοκ ήδδ πενάζεζ ημ 90% ηδξ
πενζυδμο ςνίιακζήξ ημοξ, πμο πνεζάγμκηαζ, βζα κα ζπδιαηίζμοκ ηα γςμζπυνζα, έζης ηαζ ακ
ανίζημκηακ ζε παιδθή πμζυηδηα (γπαθ. 8). Δπίζδξ, ημ ίδζμ ιμκηέθμ, πενίπμο ζηζξ 25-27/6 πνμέαθερε
παιδθή ηαηαθθδθυηδηα ιμθφζιαημξ απυ ηα γςμζπμνζάββεζα, εκχ απυ ηζξ 5/7 έςξ ηζξ 12/7,
πανμοζίαζε ιία πενίμδμ ιε ιέβζζηδ ηαηαθθδθυηδηα ιυθοκζδξ απυ γςμζπμνζάββεζα, ιε ορδθή
δζαεεζζιυηδηα ιμθφζιαημξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ (γπαθ. 10,
11). Αηυια, ζημ γπάθημα 12 θαίκεηαζ υηζ δ πενίμδμξ επχαζδξ ημο ιμθφζιαημξ ηςκ δεοηενμβεκχκ
ιμθφκζεςκ ζηαιαηάεζ αηνζαχξ ηδκ διένα πμο ειθακίγμκηαζ ηα πνχηα ζοιηχιαηα. Σέθμξ, ηαηά ηδκ
πενίμδμ πμο ελεηάγμοιε, δ δζφβνακζδ ζηα θφθθα ήηακ ορδθή, υπςξ ιεηνήεδηε απυ ηα
ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα ημο ζοζηήιαημξ (γπαθ. 6).

4.7.2 Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΧΗΓΗΟΤ
Έβζκε ζφβηνζζδ ηςκ ηζιχκ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ακάιεζα ζηα δφμ ζοζηήιαηα
οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ γπαθημάηυν 38, υπμο ειθακίγεηαζ ημ πμζμζηυ
επζηζκδοκυηδηαξ ημο ςζδίμο ηαζ μζ πζεακέξ ιμθφκζεζξ απυ ημ παεμβυκμ, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ
gaiasense, 17, ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηδ ζφκεεζδ υθςκ ηςκ βεβμκυηςκ ημο ηφηθμο ιυθοκζδξ ηςκ
αζημζπμνίςκ ηαζ ημ 15, πμο πανμοζζάγεζ ημ πνςημβεκέξ ιυθοζια ημο ςζδίμο, ζφιθςκα ιε ημ
ιμκηέθμ vite.net®. Παναηδνήεδηε υηζ ηαζ ηα δφμ πανμοζζάγμοκ υθμ ηαζ πζμ αολδιέκμ ημκ ηίκδοκμ
ειθάκζζδξ ημο παεμβυκμο ζηαδζαηά απυ ημκ Μάνηζμ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο Μαΐμο, υπςξ θαίκεηαζ ζημ
ιμκηέθμ gaiasense ιε ημ «ηανδζμβνάθδια» κα ακεααίκεζ ζηαδζαηά απυ ηζξ ανπέξ Μαΐμο ζηδ γχκδ
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ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ ιε ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ αζημζπμνίςκ απυ ηα ηθεζζημεήηζα, κα ααίκεζ
υθμ ηαζ αολακυιεκδ ηαεχξ πθδζζάγεζ μ Μάζμξ, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ VITE.NET®. Αηυια, μζ
πενίμδμζ 16-21/3, 12-18/4 ηαζ 2-10/5, ειθακίγμκηαζ ζημ ιμκηέθμ vite.net® ςξ μζ πζεακυηενμζ βζα
απεθεοεένςζδ, δζαζπμνά ηαζ ιυθοκζδ απυ ημ παεμβυκμ. ε αοηυ ημ δζάζηδια, ημ ιμκηέθμο ηδξ
gaiasense, ειθακίγεζ αολδιέκμ πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ απυ 3 έςξ 29/5. Έπεζηα,
πνμαθέπεζ ορδθυ πμζμζηυ ιυθοκζδξ ηζξ πενζυδμοξ 17-20/6, 24-30/6, 9-13/7, 26/7-4/8, 26-30/8 ηαζ 618/9.

Γιάγπαμμα 22: Δπίπεδα επζηζκδοκυηδηαξ πνςηανπζηχκ ιμθφκζεςκ ςζδίμο ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ ηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ιε αάζεζ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ gaiasense ηαζ vite.net®.

ημ παναπάκς δζάβναιια (22) θαίκεηαζ μ ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ, ιε αάζεζ ηζξ
εηηζιήζεζξ ηςκ δφμ ζοζηδιάηςκ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ. Σμ επίπεδμ 1 ακηζζημζπεί ζε
επζηζκδοκυηδηα πνςημβεκχκ, απυ αζημζπυνζα, ιμθφκζεςκ ημο παεμβυκμο 0-25%, ημ 2 ζε
επζηζκδοκυηδηα 25-50%, ημ 3 ζε 50-75%, ημ 4 ζε 75-90% ηαζ ημ 5μ επίπεδμ ακηζζημζπεί ζε 90-100%
πζεακυηδηα ελέθζλδξ ηδξ αζεέκεζαξ. Ζ ηζιή ημο επζπέδμο πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ηάεε αδμιάδα, βζα ημ
vite.net®, ακηζζημζπεί ζημ επίπεδμ πνςημβεκμφξ ιμθφζιαημξ ημο ςζδίμο (γπαθ. 15) ηαζ ζφιθςκα ιε
ημκ ηφηθμ ιυθοκζδξ ηςκ αζημζπμνίςκ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εαδμιάδα, ηαζ άνα ηδκ πζεακυηδηα
ελέθζλδξ ηαζ πανμοζίαξ ημο ιφηδηα, ηαζ βζα ημ gaiasense, ακηζζημζπεί ζημ πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ
ηδξ αζεέκεζαξ πμο δείπκεζ ημ ζπεηζηυ βνάθδια (38), βζα ηάεε αδμιάδα. Φαίκεηαζ υηζ ημ ζηαθζηυ
ιμκηέθμ, αλζμθμβχκηαξ ημ πνςημβεκέξ ιυθοζια, πανμοζζάγεζ ορδθά επίπεδα πζεακήξ ιυθοκζδξ ιέπνζ
ηζξ ανπέξ Απνίθδ. ηδ ζοκέπεζα, ιέζς πνμζμιμίςζδξ ημο ηφηθμο αζεέκεζαξ ηςκ αζημζπμνίςκ,
πνμαθέρεζ πμθφ ορδθή επζηζκδοκυηδηα ζηα ηέθδ ημο Απνίθδ ηαζ ζηζξ ανπέξ πνμξ ιέζα ημο Μάδ ηαζ
έπεζηα, πνμαθέπεζ ημ ηέθμξ ηςκ πνςημβεκχκ ζηαδίςκ ημο Erisyphe necator. Σμ gaiasense,
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, πνμαθέπεζ παιδθή επζηζκδοκυηδηα ημο
ιφηδηα ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο Μάδ, θίβμ ορδθυηενδ ιέπνζ ημκ Ημφκζμ ηαζ ιεηά, πάθζ, δεκ αλζμθμβεί
ζδζάζηενα επζηίκδοκεξ ηζξ πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ ημο ςζδίμο.
Πνυζεεηα, ημ ιμκηέθμ gaiasense, ηαηά ηδκ ημκζδζαηή θάζδ ημο ιφηδηα, απυ ηα ιέζα ημο
Απνίθδ ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο πανμοζζάγεζ απυ ορδθή έςξ πμθφ ορδθή
επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ (γπαθ. 39). πεηζηά πανυιμζα είκαζ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ιμκηέθμο
vite.net®, πμο απυ ηζξ ανπέξ ημο Απνίθδ ιέπνζ ηαζ ηα ηέθδ Μάδ, δείπκεζ ορδθυ ηίκδοκμ απυ ηζξ
ημκζδζαηέξ ιμθφκζεζξ ημο ιφηδηα, εκχ απυ ηζξ ανπέξ ημο Ημφκδ ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο επηέιανδ
παναηηδνίγεζ ημκ ηίκδοκμ απυ ημκζδζαηέξ ιμθφκζεζξ ημο ιφηδηα απυ παιδθυ έςξ ιεζμπαιδθυ (γπαθ.
18). Χζηυζμ, δ ζπμνζμπμίδζδ ημο ημκζδζαημφ ιμθφζιαημξ, μ ανζειυξ ακάπηολδξ απμζηζχκ ηαζ μζ
πζεακέξ ιμθφκζεζξ απυ ηα ημκίδζα ημο παεμβυκμο, είκαζ βεκζηά αολδιέκα απυ ηζξ ανπέξ ημο Απνίθδ
ιέπνζ ηα ιέζα ημο επηέιανδ. Μέπνζ ηα ηέθδ ημο Μαΐμο είκαζ ζηαεενά ορδθέξ μζ ηζιέξ, εκχ απυ ηζξ

129
ανπέξ ημο Ημφκδ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο Αοβμφζημο παναηδνμφκηαζ πμθθά ιέβζζηα, ηάηζ ημ μπμίμ
ζοιααίκεζ ηαζ απυ ηα ηέθδ ημο Αοβμφζημο ιέπνζ ηα ιέζα ημο επηέιανδ (γπαθ. 19, 20, 21). Ο θυβμξ
πμο ηαζ ηα δφμ ιμκηέθα πανμοζζάγμοκ απυ ορδθέξ έςξ πμθφ ορδθέξ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ ημο
ιφηδηα εηείκμοξ ημοξ ιήκεξ, είκαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ (ορδθή εενιμηναζία,
ζπεηζηά παιδθή οβναζία, ανμπέξ) βζα ακάπηολδ ημο ιφηδηα ηαζ ηδ δδιζμονβία ιμθφκζεςκ ηονίςξ
ηαηά ηδκ ημκζδζαηή θάζδ ημο.

Γιάγπαμμα 23: Δπίπεδα επζηζκδοκυηδηαξ ημκζδζαηχκ ιμθφκζεςκ ςζδίμο ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ ηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ιε αάζεζ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ gaiasense ηαζ vite.net®.

ημ παναπάκς δζάβναιια (23) θαίκεηαζ μ ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ, ιε αάζεζ ηζξ
εηηζιήζεζξ ηςκ δφμ ζοζηδιάηςκ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ. Σμ επίπεδμ 1 ακηζζημζπεί ζε
επζηζκδοκυηδηα πίεζδξ ηδξ αζεέκεζαξ απυ ηζξ ημκζδζαηέξ ιμθφκζεζξ (γπαθ. 18) 0-25%, ημ 2 ζε
επζηζκδοκυηδηα 25-50%, ημ 3 ζε 50-75%, ημ 4 ζε 75-90% ηαζ ημ 5μ επίπεδμ ακηζζημζπεί ζε 90-100%
πζεακυηδηα ελέθζλδξ ηδξ αζεέκεζαξ. Ζ ηζιή ημο επζπέδμο πμο παναηηδνίγεζ ηδκ ηάεε αδμιάδα, βζα ημ
vite.net®, ακηζζημζπεί ζηδκ έκδεζλδ ημο δείηηδ πίεζδξ ηδξ αζεέκεζαξ απυ ηζξ ημκζδζαηέξ ιμθφκζεζξ ηαζ
άνα ηδκ πζεακυηδηα ελέθζλδξ ηαζ πανμοζίαξ ημο ιφηδηα, ηαζ βζα ημ gaiasense, ακηζζημζπεί ζημ
πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ςζδίμο απυ ηδκ ημκζδζαηή θάζδ πμο δείπκεζ ημ ζπεηζηυ βνάθδια (39),
βζα ηάεε αδμιάδα. Σμ ιμκηέθμ gaiasense απυ ηα ηέθδ ημο Απνίθδ ιέπνζ ηα ηέθδ ημο Ημφκδ πνμαθέρεζ
ημ ιέβζζημ δοκαηυ ηίκδοκμ απυ ημκ ιφηδηα, έπεζηα ιία ιζηνή ιείςζδ ηαζ ιέπνζ ηα ηέθδ ημο
επηέιανδ πνμαθέπεζ πμθφ ορδθυ ηίκδοκμ ημκζδζαηχκ ιμθφκζεςκ. Σμ vite.net®, απυ ηζξ ανπέξ
Απνίθδ ιέπνζ ημκ Ημφκζμ εκδιενχκεζ βζα ανηεηά ορδθυ ηίκδοκμ ακάπηολδξ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ
ημο παεμβυκμο ηαζ έπεζηα, ιέπνζ ηα ηέθδ ημο επηέιανδ δεκ πανμοζζάγεζ ορδθή επζηζκδοκυηδηα, ιε
ελαζνέζεζξ, ιία ζηα ηέθδ ημο Ημφκδ ηαζ ιία ζηα ηέθδ ημο Ημφθδ.
φιθςκα ιε ηα πναβιαηζηά δεδμιέκα πμο απμηηήεδηακ απυ ηζξ επζεεςνήζεζξ ημο αιπεθχκα
ηςκ πάηςκ, ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ηδξ αζεέκεζαξ ημο ςζδίμο πανμοζζάζηδηακ ζηζξ 6/8/18.
Δπμιεκςξ, εα πνέπεζ κα εθεβεεί δ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, ιέζα απυ ηα ιμκηέθα, 10-15 ιένεξ
κςνίηενα, βζα κα αλζμθμβδεεί πμίμ είπε ηαθφηενδ ζηακυηδηα πνυαθερδξ ςξ πνμξ ηα πναβιαηζηά
δεδμιέκα. Σμ ιμκηέθμ gaiasense απυ ηζξ 22/7 έςξ ηαζ ηζξ 5/8, παναηηδνίγεζ υθδ αοηή ηδκ πενίμδμ ςξ
ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ ιυθοκζδξ, ιε απμημνφθςια ηζξ διένεξ 26/7-2/8 ιε πμζμζηυ
επζηζκδοκυηδηαξ ημκηά ζημ 70% (γπάθ. 38). Αηυια, μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πανμοζζάζηδηακ
εοκμσηέξ (υπζ πμθφ ορδθέξ εενιμηναζίεξ, παιδθή έςξ ιέηνζα ζπεηζηή οβναζία- γπαθ. 30, 31, 33). Σμ
ιμκηέθμ vite.net®, παναηηήνζζε ηδκ οπυ ελέηαζδ πενίμδμ ςξ ιεζμ-παιδθή ςξ πνμξ ηδκ πίεζδ ηδξ
αζεέκεζαξ (γπαθ. 18), ςζηυζμ ηυζμ ημ βνάθδια ζπμνζμπμίδζδξ ιμθφζιαημξ (γπαθ. 19), υζμ ηαζ
αοηυ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο ςζδίμο (γπαθ. 20), ειθάκζζακ ορδθά πμζμζηά πζεακήξ
ελέθζλδξ ηδξ ιμθοζιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ επυιεκεξ χνεξ ηαζ ζπεηζηήξ απυδμζδξ δεοηενμβεκχκ
ιμθφκζεςκ, ακηίζημζπα. Σα δφμ παναπάκς βναθήιαηα επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ
ζοκεήηεξ πμο εοκμμφκ ή υπζ ηδκ ακάπηολδ ημο ιφηδηα. Έηζζ, θάκδηε κα πνμαθέπεζ ορδθή πζεακυηδηα
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ελέθζλδξ ηδξ αζεέκεζαξ, εζδζηά ηδκ πενίμδμ 26/7-2/8. Σέθμξ, θυβς ηςκ πνμδβμφιεκςκ απμηεθεζιάηςκ
ηαζ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφζακ, ημ vite.net® πανμοζίαζε ορδθυ νοειυ ακάπηολδξ ηδξ
απμζηίαξ ημο ςζδίμο (γπαθ. 21).

4.7.3 Ζ ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΖ ΣΔΦΡΑ ΖΦΖ
Γζα κα ζοβηνζεεί μ ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ημο αμηνφηδ ιέζα απυ ηζξ
πνμαθέρεζξ ημο ιμκηέθμο gaiasense ηαζ ημο ιμκηέθμο vite.net®, πνέπεζ κα ζοβηνζεμφκ ηα γπαθήμαηα
42, υπμο θαίκεηαζ μ ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθέρεζξ gaiasense, ηαζ
25, υπμο πανμοζζάγεζ ημ ιμκηέθμ vite.net®, ηδ ζπμνζμβέκεζδ ημο ιφηδηα Botrytis cinerea, διενδζίςξ,
πενζβνάθμκηαξ έηζζ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ζηαθζημφ ιμκηέθμο, δ
επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ειθακίγεηαζ ιέζμ-παιδθή ηαηά ημκ ιήκα Μάνηζμ ηαζ θίβμ ορμθυηενδ
ηαηά ημκ Απνίθζμ. Έπεζηα, παναηηδνίγεηαζ παιδθή απυ ηα ιέζα ιέπνζ ηα ηέθδ ημο Ημφκδ, ζηα ιέζα
ημο επηέιανδ ηαζ ειθακχξ ορδθυηενδ πνμξ ηα ηέθδ ημο ίδζμο ιήκα. Σμ ιμκηέθμ gaiasense, ζε
αηυια ιία αζεέκεζα, πανμοζζάγεζ ανηεηέξ ορδθέξ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ βζα ημκ Απνίθζμ, ημκ Μάζμ,
βζα ηζξ πενζυδμοξ 8-10/6, 16-18/6, 27-28/6, 9-12/7, 27-29/7, 1-2/8, 26-29/8, 15-16/9 ηαζ 23-30/9. Έηζζ,
ημ ζηαθζηυ ιμκηέθμ μοζζαζηζηά πνμαθέπεζ ιέβζζηδ επζηζκδοκυηδηα δφμ θμνέξ ιέζα ζηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ (ιέζα Απνίθδ ιε ανπέξ Μάδ ηαζ απυ ηέθδ Αοβμφαημο ιέπνζ ηέθδ επηέιανδ),
εκχ ημ εθθδκζηυ πνμαθέπεζ πμθφ ορδθή επζηζκδοκυηδηα πάκς απυ δχδεηα θμνέξ ιέζα ζηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ (14-15/4, 18/4, 4-8/5, 10-11/5, 16-18/5, 24-25/5, 9/6, 17-19/6, 28/6, 28-29/7,
26-29/8, 15-16/9, 23-26/9 ηαζ 27-30/9).
Αηυια, ζηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ πνμβκςζηζηχκ ιμκηέθςκ ςξ πνμξ ηζξ πζεακέξ
πνμαθεπυιεκεξ ιμθφκζεζξ απυ ημ παεμβυκμ, δζαπζζηχεδηε υηζ ημ ζηαθζηυ, πνμέαθερε μοζζαζηζηά
ηνεζξ ιζηνέξ πενζυδμοξ πζεακχκ ιμθφκζεςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ εθθδκζηυ πμο πνμέαθερε πάκς απυ
δχδεηα. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιμκηέθμο vite.net®, ηα ημκίδζα πμο ανίζηεηαζ πάκς ζηζξ ηαλζακείεξ (ηέθδ
Απνίθδ ιε ανπέξ Μάδ), πάκς ζημοξ αυηνεζξ (ιέζα ηαζ ηέθδ Ημφκδ) ηαζ ημ ιοηήθζμ πμο ακαπηφπεδηε,
ιαγί ιε ηα ημκίδζα πάκς ζημοξ αυηνεζξ (ηέθδ επηέιανδ) (γπαθ. 26), δοκδηζηά ιπμνμφκ κα
πνμηαθέζμοκ ιμθφκζεζξ. ημ γπάθημα 43, ημ ιμκηέθμ gaiasense, πνμαθέπεζ ορδθή επζηζκδοκυηδηα
ιυθοκζδξ απυ ημ παεμβυκμ ηζξ πενζυδμοξ 13-15/4, 18-19/4, 4-8/5, 10-11/5, 16-17/5, 24-25/5, 17-18/6,
28/6, 28-29/7, 26-29/8, 15-16/9, 23-26/9 ηαζ 27-30/9. ημ δζάβναιια 24, θαίκεηαζ ιία πανάθθδθδ
απεζηυκζζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ιυθοκζδξ απυ ημ παεμβυκμ ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ
πνμαθέρεζξ ηςκ δφμ ιμκηέθςκ. Σα επίπεδα πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ ηαηαηυνοθδ ζηήθδ ημο άλμκα (1
έςξ 5) ακαθένμκηαζ ζημ επζηναηέζηενμ ζηάδζμ επζηζκδοκυηδηαξ ακά αδμιάδα, ηαευθδ ηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ επίπεδμ 1 ζοιαμθίγεζ υηζ μζ πνμαθεπυιεκεξ ιμθφκζεζξ,
θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, απυ ημ παεμβυκμ είκαζ εθάπζζηα πζεακέξ (0,0-0,2 ζφιθςκα ιε ημ γπάθημα
26 vite.net® ηαζ ακηίζημζπα βζα ημ gaiasense παιδθυξ ηίκδοκμξ ιέπνζ 1, απυ ημ γπάθημα 43), ημ
επίπεδμ 2 ζοιαμθίγεζ θίβμ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ ιυθοκζδξ (πενίπμο 0,2 απυ vite.net® ηαζ
παιδθυξ ηίκδοκμξ ιέπνζ 2 απυ gaiasense), ημ επίπεδμ 3 αηυια πενζζζυηενεξ (0,2-0,6 απυ vite.net® ηαζ
παιδθυξ ηίκδοκμξ ιέπνζ 3 απυ gaiasense), ημ 4 ορδθέξ πζεακυηδηεξ ιυθοκζδξ απυ ημ παεμβυκμ (0,60,8 απυ vite.net® ηαζ ορδθυηενμξ ηίκδοκμξ ιέπνζ 4 απυ gaiasense) ηαζ ημ ακχηενμ επίπεδμ 5 ηζξ πμθφ
ιεβάθεξ πζεακυηδηεξ κα ζοιαεί δ ιυθοκζδ (0,8-1 απυ vite.net® ηαζ ορδθυξ ηίκδοκμξ πμο πθδζζάγεζ
ηαζ θηάκεζ ημ 5 ζημ gaiasense). Σέθμξ, υπμηε μζ ηζιέξ ανίζημκηαζ πάκς ζημκ μνζγυκηζμ άλμκα,
ζδιαίκεζ υηζ ηα ιμκηέθα, θυβς ιδ εοκμσηχκ ζοκεδηχκ δεκ πνμαθέπμοκ ηαιία πζεακυηδηα ιυθοκζδξ
απυ ημκ Botrytis cinerea.
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vite.net
gaiasense

Γιάγπαμμα 24: Δπίπεδα επζηζκδοκυηδηαξ ιυθοκζδξ απυ αμηνφηδ ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ ηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, ιε αάζεζ ηζξ πνμαθέρεζξ ηςκ gaiasense ηαζ vite.net®.

4.8 ΤΥΔΣΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ-ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΤ gaiasense &
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ-ΔΠΗΚΟΠΗΔΧΝ ΑΜΠΔΛΧΝΧΝ ΜΔΧ ΣΧΝ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΧΝ ΣΖ ΝΔΜΔΑ
Με ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ πνμβκςζηζηχκ ιμκηέθςκ αζεεκεζχκ ζηδκ
άιπεθμ, ζοβηνίεδηακ μζ πνμαθέρεζξ ημο gaiasense ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ηδξ Νειέαξ, υπμο
οπάνπεζ εβηαηεζηδιέκμξ ηδθειεηνζηυξ ζηαειυξ ηςκ gaiasense-neuropublic, ιε ηζξ Γεςνβζηέξ
Πνμεζδμπμζήζεζξ (Γ.Π.) πμο ελέδςζε ημ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο, βζα υθδ ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, βζα ηζξ εκ θυβς
αζεέκεζεξ ηςκ αιπεθζχκ.

4.8.1 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟΤ
Οζ ηεπκζηά δεθηία (αθ. πανάνηδια, πίνακαρ 8) ηςκ 30/4/18, οπμβνάιιζζακ ημ ιεβάθμ ηίκδοκμ
ειθάκζζδξ πενμκμζπυνμο θυβς ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ πμο πνμδβήεδηακ, ιία πνμζέββζζδ ηςκ
πνςηανπζηχκ ειθακίζεςκ ηδξ αζεέκεζαξ πμο ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ιμκηέθμο
(αθ. παναηάης βναθήιαηα) πμο έδεζλακ ορδθή επζηζκδοκυηδηα αζεέκεζαξ ηζξ διένεξ 17-21/4 ηαζ πμθφ
ορδθή επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ απυ 62-99% βζα ημ ηνζήιενμ 30/4-2/5 (γπάθ. 51). Μάθζζηα, μζ
ιμθφκζεζξ απυ ημκ ιφηδηα, ζφιθςκα ιε ημ gaiasense, ημ δζήιενμ 8-10/5, έθηαζακ ζε ορδθυ ααειυ
επζηζκδοκυηδηαξ ίζμ ιε 6,41-6,33, ακηίζημζπα, αθθά ζε παιδθυ ααειυ βζα ηδκ πενίμδμ 17-21/4 (γπαθ.
52). Αηυια, μζ Γ.Π. βζα ηζξ διενμιδκίεξ 29/5, 16/6 ηαζ 27/6 πνμεζδμπμζμφκ βζα ηδκ πζεακή ειθάκζζδ
ιμθφκζεςκ απυ ημκ ιφηδηα θυβς ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ηςκ πενζμπχκ. Σα απμηεθέζιαηα ημο
ιμκηέθμο, θαίκεηαζ κα ζοβηθίκμοκ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, δίκμκηαξ βζα αοηέξ ηζξ διενμιδκίεξ
πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ αζεέκεζαξ 99, 83,5% ηαζ 98%, ακηίημζπα, ηαζ ζμαανυηδηα ααειμφ
ιυθοκζδξ ίζδ ιε 7, 5,5 ηαζ 6,95, ακηίζημζπα. Μάθζζηα, ημ gaiasense ηζξ πενζυδμοξ 20-21/5, 27/5-1/6,
11-15/6 ηαζ 16-19/6, πνμέαθερακ ανηεηά ορδθή επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ (ηαζ ακηίζημζπα
επζηζκδοκυηδηα ιμθφκζεςκ), πμο ιπμνμφκ ζε έκα ααειυ κα δζαηζμθμβήζμοκ πζεακέξ ειθακίζεζξ ημο
ιφηδηα, ηζξ πνζυδμοξ πμο ακέθενακ μζ Γ.Π.
Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ βεςπυκςκ ημο Πενζθενεζαημφ Κέκηνμο ηαζ ημο πνμβκςζηζημφ
ιμκηέθμο, εκημπίζηδηακ ηδκ 16δ/7, υηακ μζ πνχημζ πνυηεζκακ ρεηαζιμφξ, ιάθθμκ ιεηά απυ επζηυπζεξ
αλζμθμβήζεζξ ηςκ αιπεθχκςκ υπμο δζαπίζηςζακ πνμζαμθέξ απυ ημκ ιφηδηα, ημ gaiasense δεκ
πνμαθέπεζ αλζμζδιείςηδ επζηζκδοκυηδηα ιυθοκζδξ, θυβς έθθδρδξ εοκμσηχκ βζα ημκ ιφηδηα
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πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ, πανά ιυκμ παιδθή επζηζκδοκυηδηα αζεέκεζαξ ημ δζήιενμ 9-10/7. Σδκ
23δ/7, ζοκέαδ ηάηζ πανυιμζμ ιε ημπζηέξ ανμπμπηχζεζξ πμο ζοκέαδζακ ζηδκ εονφηενδ επζηνάηεζα πμο
πναβιαηεφεηαζ ημ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ ηαζ μζ βεςπυκμζ πνυηεζκακ άιεζδ επέιααζδ, εκχ ημ
gaiasense δεκ επζαεααζχκεζ ηδ ζπεηζηή επζηζκδοκυηδηα, πνμθακχξ, επεζδή ζημ ζδιείμ υπμο είκαζ
εβηαηεζηδιέκμξ μ ζηαειυξ ημο αιπεθχκα ηδξ Νειέαξ, δεκ ηαηαβνάθηδηακ ανμπμπηχζεζξ ηαζ άνα
πζεακή ελέθζλδ ημο παεμβυκμο.
Αηυια, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ δζαεέημοιε πναβιαηζηά δεδμιέκα ηδξ αζεέκεζαξ ημο
πενμκμζπυνμο, αθθά ηαζ ημο ςζδίμο ηαζ ημο αμηνφηδ πμο εα ακαθενεμφκ ζηδ ζοκέπεζα (παν. 4.7.2 ηαζ
4.7.3 ακηίζημζπα), απυ ημοξ αιπεθχκεξ ηδξ Νειέαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πναβιαηζηά δεδμιέκα πμο
ηαηέπμοιε βζα ημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ.

Γπάθημα 51: Γνάθδια πενμκμζπυνμο (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ
ημο 2018, ζηδ Νειέα.

Γπάθημα 52: Γνάθδια πενμκμζπυνμο (βεκζηεοιέκμ-πνμζαμθή), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ
ημο 2018, ζηδ Νειέα.

Χζηυζμ, ηάκμκηαξ ιία απμηίιδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ρεηαζιχκ, βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ηδκ
αζεέκεζα ημο πενμκμζπυνμο, ζφιθςκα ιε ηζξ Γ.Π. ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο ιμκηέθμο βζα
ημκ αιπεθχκα ηδξ Νειέαξ (γπαθ. 51), πανμοζζάγεηαζ ζημ δζάβναιια 25 δ ζοπκυηδηα ηαζ μ ανζειυξ
ηςκ ρεηαζιχκ πμο ζοιαμοθεφηδηακ μζ παναβςβμί κα εθανιυζμοκ. Χξ πανυηνοκζδ ρεηαζιμφ,
ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense, εεςνήζαιε ηζξ ορδθυηενεξ ηςκ ηζιχκ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ
αζεέκεζαξ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο ημο 2018. Παναηδνχκηαξ ημ δζάβναιια
25, βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ πςξ μζ πνμηεζκυιεκμζ ρεηαζιμί ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ, είκαζ
οπενδζπθάζζμζ απυ υζμοξ ζοιαμφθεοζακ μζ βεςπυκμζ ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο, ιέζα απυ ηζξ Γ.Γ., ακ ηάπμζμζ ελ αοηχκ θαίκεηαζ κα
ζοιπίπημοκ ηαζ κα πνμαθέθεδηακ ζε έκακ ααειυ απυ ημ gaiasense.
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Γιάγπαμμα 25: Πνμηεζκυιεκμζ ρεηαζιμί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πενμκμζπυνμο, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ
gaiasense ηαζ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο,
βζα ημ 2018.

4.8.2 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΧΗΓΗΟΤ
ηδκ πενίπηςζδ ημο ςζδίμο, μζ Γ.Π. βζα ηδκ αζεέκεζα ζηζξ 30/4 (αθ. πανάνηδια, πίνακαρ 10),
εθζζηά ηδκ πνμζμπή ζημοξ αιπεθμηαθθζενβδηέξ κα ηάκμοκ επζηυπζεξ επζεεςνήζεζξ ζημοξ αβνμφξ ημοξ
ηαζ κα εθανιυζμοκ ηαηαπμθέιδζδ εκακηίμκ ηςκ πνχηςκ ιμθφκζεςκ ημο παεμβυκμο, εθυζμκ
δζαπζζηςεμφκ, θυβς εοκμσηχκ ζοκεδηχκ ακάπηολήξ ημο. Πανυιμζεξ ζοκεήηεξ ηαζ επζηζκδοκυηδηα
πανμοζζάγεζ ηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense, ηαεχξ ζηδκ ίδζα διενμιδκία ημ πμζμζηυ ειθάκζζδξ ηδξ
αζεέκεζαξ πνμαθέπεηαζ ζημ 40% ηαζ μ ααειυξ ιυθοκζδξ ζε ζηαεενά ακςδζηή ηάζδ, ζημ 1,33 (γπαθ.
53, 54). Μάθζζηα, ημ ιμκηέθμ, αλζμπμζχκηαξ ηα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα πμο ζοκέθελε, πνμαθέπεζ
ιεηνίςξ ορδθή επζηζκδοκυηδηα αζεέκεζαξ βζα ηζξ 15-22/4, πενίμδμξ πμο ζοιπίπηεζ ιε πζεακή
ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ ζηα ηέθδ ημο ίδζμο ιήκα ζφιθςκα ιε ηζξ Γ.Π. Γζα ηζξ 23/5, μζ βεςπυκμζ ημο
Πενζθενεζαημφ Κέκηνμο ζοκέζηδζακ ηδκ πνμζηαζία ηςκ αιπεθζχκ θυβς εοαζζεδζίαξ αθαζηζημφ
ζηαδίμο, εκχ ημ ίδζμ ζοιαμφθερακ ηαζ βζα ηζξ 18/6 ηονίςξ θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ εοκμσηχκ βζα ημκ
λδνμιφηδηα ηαζ θυβς ζπμναδζηχκ πνμζαμθχκ πμο είπακ δζαπζζηςεεί ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Κμνζκείαξ.
Απυ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμβκςζηζημφ ιμκηέθμο, βίκεηαζ εφημθα ηαηακμδηυ υηζ μζ παναβςβμί εα
πνέπεζ βζα ηζξ παναπάκς διενμιδκίεξ κα είκαζ ζδζαίηενα πνμζεηηζημί ηαζ έημζιμζ κα εθανιυζμοκ
ηαηαπμθέιδζδ, αθμφ βζα ηζξ 23/5 πνμέαθερακ πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ 59% ηαζ
ορδθυ δείηηδ πνμζαμθχκ ίζμ ιε 1,96 ηαζ βζα ηζξ 18/6, 61% ηαζ 2,03, ακηίζημζπα. Αηυια, μζ
πνμδβμφιεκεξ 10-15 ιένεξ κςνίηενα απυ ηζξ δφμ αοηέξ διενμιδκίεξ, παναηηδνίζηδηακ απυ ημ
ιμκηέθμ ςξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ αζεέκεζαξ πμο πζεακυκ κα μδδβμφζακ ζε ειθάκζζδ
ζοιπηςιάηςκ, υπςξ θάκδηε ηαζ ιέζα απυ ηζξ Γ.Π.
Σέθμξ, ηα δεθηία ζοκέζηδζακ ζοκέπζζδ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ, ηαζ ιάθζζηα ζοκδοαζηζηά ιε αοηή
εκάκηζα ζημκ πενμκυζπμνμ, ηαηά ηζξ πενζυδμοξ ημκηά ζηζξ 27/6 ηαζ 23/7, ζοιπέναζια ημ μπμίμ
πδβάγεζ ηαζ απυ ημ δζάβναιια ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ημο ιμκηέθμο (αθ. γπαθ. 53), ιε
ηζιέξ ίζεξ ιε 66,4 ηαζ 52% ακηίζημζπα, αθθά ηαζ απυ αοηυ ηςκ ιμθφκζεςκ (αθ. γπαθ. 54) ημο
Erysiphe necator ιε ορδθέξ ηζιέξ ηδξ ηάλδξ ημο 2,21 ηαζ 1,68, ακηίζημζπα. Πάθζ, μζ 10-15 ιένεξ
πνμαθέρεςκ, πμο πνμδβήεδηακ απυ αοηέξ ηζξ δφμ διενμιδκίεξ πζεακήξ ειθάκζζδξ ζοιπηςιάηςκ,
παναηηδνίγμοκ ημκ ηίκδοκμ αζεέκεζαξ ορδθυ.
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Γπάθημα 53: Γνάθδια ςζδίμο (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ 2018 έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηδ Νειέα.

Γπάθημα 54: Γνάθδια ςζδίμο (βεκζηεοιέκμ-πνμζαμθή), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ 2018 έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο
2018, ζηδ Νειέα.

Χζηυζμ, ηάκμκηαξ ιία απμηίιδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ρεηαζιχκ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ηδκ
αζεέκεζα ημο ςζδίμο, ζφιθςκα ιε ηζξ Γ.Π. ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο ιμκηέθμο βζα ημκ
αιπεθχκα ηδξ Νειέαξ (γπαθ. 53), πανμοζζάγεηαζ ζημ δζάβναιια 26 δ ζοπκυηδηα ηαζ μ ανζειυξ ηςκ
ρεηαζιχκ πμο ζοιαμοθεφηδηακ μζ παναβςβμί κα εθανιυζμοκ. Χξ πανυηνοκζδ ρεηαζιμφ, ζφιθςκα
ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense, εεςνήζαιε ηζξ ορδθυηενεξ ηςκ ηζιχκ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ
ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο ημο 2018. Παναηδνχκηαξ ημ δζάβναιια 26, βίκεηαζ
εφημθα ακηζθδπηυ πςξ μζ πνμηεζκυιεκμζ ρεηαζιμί ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ, είκαζ ζπεδυκ μζ δζπθάζζμζ
απυ υζμοξ ζοιαμφθεοζακ μζ βεςπυκμζ ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο, ιέζα απυ ηζξ Γ.Γ. ηαζ ιάθζζηα, μνζζιέκμζ ελ αοηχκ έπμοκ
πμθφ ιζηνή απυηθζζδ ςξ πνμξ ηδκ διενμιδκία εθανιμβήξ ρεηαζιχκ (ζφιθςκα ιε ηζξ Γ.Π.) ηαζ ηδκ
ιέβζζηδ επζηζκδοκυηδηα αζεέκεζαξ (ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ).
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Γιάγπαμμα 26: Πνμηεζκυιεκμζ ρεηαζιμί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ςζδίμο, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ
gaiasense ηαζ ηςκ Γ.Π. ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο,
βζα ημ 2018.

4.8.3 ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΒΟΣΡΤΣΖ
Γζα ηδκ αζεέκεζα ημο αμηνφηδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ Γ.Π. ζηζξ 30/4 (αθ. πανάνηδια,
πίνακαρ 12), ζηζξ πενζμπέξ πμο οπήνπε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ απυ ημκ ιφηδηα ηαζ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
ήηακ εοκμσηέξ, ζοκέζηδζακ επέιααζδ ζημ ζηάδζμ ημο ιμφνμο, υπςξ ηαζ ιεηά απυ παθαγυπηςζδ ηαζ
ζζπονμφξ ακέιμοξ. Ζ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ επζαεααζχκεηαζ ηαζ ζηα ζπεηζηά δζαβνάιιαηα ημο
ιμκηέθμο (αθ. γπαθ. 55), ιε πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ζημ 67% ηαζ ημκ δείηηδ
ιυθοκζδξ κα αολάκεηαζ πενζμδζηά ζημ 2,66 (γπαθ. 56). Δπίζδξ, ζπεηζηά ορδθυ ηίκδοκμ πανμοζίαζε
ημ ιμκηέθμ ηαζ ηδκ πενίμδμ 17-21/4, πμο εα ιπμνμφζε οπυ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζε
αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ, κα απμδεζπεεί ζδιακηζηυξ. Σα ιδδεκζηά απμηεθέζιαηα
πνυβκςζδξ ηδξ αζεέκεζαξ ημο ιμκηέθμο ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ημο Πενζθενεζαημφ
Κέκηνμο Ναοπθίμο, βζα ηζξ 8/6, ιε ημ ηεθεοηαίμ κα πνμηείκεζ πνμθδπηζηυ ρεηαζιυ θυβς ιενζηήξ
εοαζζεδζίαξ ηδξ αιπέθμο εηείκδ ηδκ πενίμδμ (πνζκ ημ ηθείζζιμ ηςκ ηζαιπζχκ), αθθά βζα ηδκ πενίμδμ
27/5 έςξ 1/6, ημ πνμβκςζηζηυ ιμκηέθμ πνμαθέπεζ ορδθυ επζηζκδοκυηδηα ηαζ άνα πζεακή εηηέθεζδ
πνμθδπηζηχκ επειαάζεςκ. Μεηέπεζηα, βζα ηζξ πενζυδμοξ ημκηά ζηζξ 11-18/6 ηαζ 24-29/6, ημ ιμκηέθμ
θυβς ιενζηχκ ανμπμπηχζεςκ (1,62-1,74 mm ηαζ 0,63-6,94 mm, ακηίζημζπα) (γπαθ. 55), ηαζ άνα
ανηεηχκ ςνχκ δζφβνακζδξ ηςκ θφθθςκ (γπαθ. 56), πνμέαθερε πμθφ ορδθυ πμζμζηυ επζηζκδοκυηδηαξ
ηδξ αζεέκεζαξ ίζμ ιε 88-99% ηαζ 51-99%, ακηίζημζπα, ηαζ πμθφ ορδθυ δείηηδ ιυθοκζδξ ζημ 2,763,99 ηαζ 3-4, ακηίζημζπα. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, μζ ανιυδζμζ βεςπυκμζ ηδξ πενζμπήξ, ιέζς ηςκ Γ.Π.,
ζοιαμφθερακ κα πναβιαημπμζδεεί ηαηαπμθέιδζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ άθθεξ δφμ αζεέκεζεξ ηαζ ηδκ
εοδειίδα, υπμο οπήνπακ πθδβέξ, θυβς ηςκ ανμπμπηχζεςκ ηαζ ζε αιπεθχκεξ πμο οπάνπεζ ζζημνζηυ
πνμζαμθήξ απυ ημκ ιφηδηα.
Σέθμξ, βζα ηζξ 23/7 μζ οπεφεοκμζ ημο Πενζθενεζαημφ Κέκηνμο Ναοπθίμο, πνυηεζκακ
ζοκδοαζιέκδ ηαηαπμθέιδζδ ζε πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ ηαζ υπμο έπεζακ ημπζηά
ανμπμπηχζεζξ. Απυ ηδκ άθθδ, ημ ιμκηέθμ gaiasense, βζα ηδκ παναπάκς διενμιδκία δεκ πνμαθέπεζ
ηακέκα ηίκδοκμ απυ ημκ ιφηδηα, αθεκυξ βζαηί δεκ οπάνπεζ επζθμβή πνμζεήηδξ ζζημνζημφ πνμζαμθχκ,
αηυια, ζημ πθδνμθμνζαηυ ημο ζφζηδια ηαζ αθεηένμο επεζδή, πνμθακχξ, ζηδκ πενζμπή ημο ζηαειμφ
δεκ ζδιεζχεδηακ ανμπμπηχζεζξ, ηαζ άνα πενίπηςζδ δναζηδνζμπμίδζδξ ημο παεμβυκμο, πανά ιυκμ,
παναηδνήεδηε ημ δζήιενμ 9-10/7 παιδθυξ ηίκδοκμξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ (35-46% ηαζ 1,411,82 επζηζκδοκυηδηα πνμζαμθήξ).
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Γπάθημα 55: οκδοαζηζηυ δζάβναιια αμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ-πμζμζηυ) & ανμπυπηςζδξ (ζφκμθμ-mm), ηαηά
ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηδ Νειέα.

Γπάθημα 56: οκδοαζηζηυ βνάθδια αμηνφηδ (βεκζηεοιέκμ-πνμζαμθή) & δζάνηεζαξ δζφβνακζδξ θφθθμο
(ηακμκζηή-h), ηαηά ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ έςξ ηαζ επηέιανζμ ημο 2018, ζηδ Νειέα.

ιςξ, ηάκμκηαξ ιία απμηίιδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ρεηαζιχκ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ηδκ
αζεέκεζα ημο αμηνφηδ, ζφιθςκα ιε ηζξ Γ.Π. ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο ιμκηέθμο βζα ημκ
αιπεθχκα ηδξ Νειέαξ (γπαθ. 55), πανμοζζάγεηαζ ζημ διάγπαμμα 27 δ ζοπκυηδηα ηαζ μ ανζειυξ ηςκ
ρεηαζιχκ πμο ζοιαμοθεφηδηακ μζ παναβςβμί κα εθανιυζμοκ. Χξ πανυηνοκζδ ρεηαζιμφ, ζφιθςκα
ιε ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense, εεςνήζαιε ηζξ ορδθυηενεξ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ηαευθδ
ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο ημο 2018. πςξ παναηδνεί ηακείξ, μ ανζειυξ ηςκ
πνμαθεπυιεκςκ ρεηαζιχκ πμο εα αημθμοεμφζε έκαξ παναβςβυξ ιε βκχιμκα ιυκμ ημ ιμκηέθμ, εα
ήηακ μζ οπενδζπθάζζμζ απυ ημοξ ζοκζζηχιεκμοξ ηςκ βεςπυκςκ πμο ελέδςζακ ηζξ ζπεηζηέξ Γ.Π..

Γιάγπαμμα 27: Πνμηεζκυιεκμζ ρεηαζιμί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο αμηνφηδ, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ gaiasense
ηαζ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο, βζα ημ 2018.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ
5.1 ΤΥΔΣΗΖ ΔΓΑΦΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ
ΣΗ ΓΤΟ ΠΟΗΚΗΛΗΔ
Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εδαθζηχκ ακαθφζεςκ, απυ ηζξ δεζβιαημθδρίεξ πμο
πναβιαημπμζήεδηακ ζημκ πεζναιαηζηυ αιπεθχκα ημο Γ.Π.Α ζηα πάηα, παναηδνήεδηε δζαθμνά ζηδκ
πενζεηηζηυηδηα ημο ρεοδανβφνμο, υπςξ αοηή απμηοπχκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ ζοκμπηζηυ παναηηδνζζιυ
ηςκ εδαθχκ ηαζ ιε ηα υνζα επάνηεζαξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημ έδαθμξ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο
ρεοδανβφνμο ζηδκ πμζηζθία ημο ααααηζακμφ είκαζ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε εηείκδ ηδξ Μαθαβμογζάξ
εηηυξ βναιιήξ. Θοιίγμοιε υηζ ζηδ πνχηδ πμζηζθία ηα πμζμζηά ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ
ζήρεςκ (απυ υλζκδ ζήρδ) ήηακ (ζαθχξ) ιεζςιέκα ζε ζπέζδ ιε αοηά ηδξ Μαθαβμογζάξ (36% πμζμζηυ
αζεέκεζαξ απυ υλζκδ ζήρδ ζηδ Μαθαβμογζά, 12% ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζημ ααααηζακυ). Μάθζζηα
δ Μαθαβμογζά, απυ πνμδβμφιεκα πεζνάιαηα ημο ενβαζηδνίμο Φοημπαεμθμβίαξ (Γ.Π.Α), έδεζλε
πενζζζυηενδ εοαίζεδηδ ζηδκ αζεέκεζα ηδξ υλζκδξ ζήρδξ (Ζθζάδδ ηαζ Σζζηζζβζάκκδξ 2018). Σμ
παναπάκς ιαξ μδδβεί ζηδκ οπυεεζδ υηζ, πζεακυκ, έκαξ απυ ημοξ πμθθμφξ θυβμοξ ιεζςιέκδξ
πανμοζίαξ ηονίςξ ζήρεςκ ζημ ααααηζακυ κα είκαζ ηαζ δ αολδιέκδ πανμοζία ρεοδανβφνμο.
Απμηεθεί οπυεεζδ, ηαεχξ ηα παεμβυκα πμο πναβιαηεφεηαζ δ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία,
απμηεθμφκ παεμβυκα θοθθχιαημξ ηαζ υπζ εδαθμθμβζηά. Μάθζζηα, ιία ηέημζα οπυεεζδ ηνίκεηαζ
ζδζαίηενα εκδζαθένμοζα ηαζ άλζα πεναζηένς πεζναιαηζηήξ δζενεφκδζδξ, ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ υηζ ημ
παεμβυκμ ημο αμηνφηδ ιπμνεί κα δζαπεζιάζεζ ηαζ ζημ έδαθμξ. Δπμιέκςξ, ιία ορδθυηενδ
ζοβηέκηνςζδ ρεοδανβφνμο ζημ ααααηζακυ ζε ζοκάνηδζδ ιε παιδθυηενμ πμζμζηυ πνμζαμθήξζήρεςκ απυ αμηνφηδ, ζηδκ ίδζα πμζηζθία, εα εδναίςκε ηδκ εεςνία πενί ηαηαζηαθηζηήξ ζδζυηδηαξ ημο
εδαθζημφ ρεοδανβφνμο ζηδκ εκ θυβς αζεέκεζα. Άθθςζηε, ημ βεβμκυξ υηζ ηα ζημζπεία Zn ιεηνήεδηε
ζε ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημ έδαθμξ, δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ ανίζηεηαζ ζε πανυιμζα επίπεδα ηαζ
ιέζα ζημ θοηυ.
Πνυζεεηα, δ οπυεεζδ πμο ακαπηφπεδηε, εκζζπφεηαζ απυ ηδκ πμθφ ζδιακηζηή θοημπαεμθμβζηή
μιάδα πνμζηαηεοηζηχκ ιοηδημηηυκςκ ηςκ δζεεζμηανααιζδζηχκ, πμο είκαζ εονφηαηα δζαδεδμιέκδ
ζηδκ αβμνά, ηαζ ζε μνζζιέκα πνμσυκηα αοηχκ, πμο πενζέπμοκ ημκ ρεοδάνβονμ ςξ έκα απυ ηα εκενβά
ιυνζά ημοξ, πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ οπμηαηδβμνία
ηςκ δζ-ιεεοθμ-δζεεζμηανααιζδζηχκ ακήηεζ ημ ziram, ημ μπμίμ πενζέπεζ ζημ ιυνζυ ημο Zn+2 ηαζ
απμηεθεί ιοηδημηηυκμ εονέμο θάζιαημξ, εκχ, ζηδκ οπμηαηδβμνία ηςκ ιμκμ-αθηοθμδζεεζμηανααιζδζηχκ ακήημοκ ηα zineb, propineb, mancozeb ηαζ metiram, ηα μπμία πενζέπμοκ ηαζ αοηά
ζημ ιυνζυ ημοξ Zn+2 ηαζ είκαζ απμηεθεζιαηζηά εκάκηζα ζε πμθθμφξ παεμβυκμοξ ιφηδηεξ πμθθχκ
ηαθθζενβεζχκ, υπςξ ημ αιπέθζ. ημ αιπέθζ είκαζ απμηεθεζιαηζηά εκάκηζα ζε ιφηδηεξ υπςξ
Plasmopara viticola, Phomopsis viticola η.α. αθθά ηαζ απέκακηζ ζημκ Botrytis cinerea ηαζ ζε άθθεξ
ηαθθζένβεζεξ υπςξ ηα θαπακζηά. Δπίζδξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο ιεηάθθμο ημο
παθημφ ζηδκ πμζηζθία ηδξ Μαθαβμογζάξ ήηακ ζηαηζζηζηά ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε εηείκδ ημο
ααααηζακμφ, ηάηζ πανυιμζμ ιεηνήεδηε ηαζ βζα άθθα ιέηαθθα υπςξ ηα Mn+2, Fe+2 ηαζ βζα ημ
ιαηνμενεπηζηυ ζημζπείμ ημο Κ+. Σέθμξ, ιία αηυιδ, ιζηνυηενδ, ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά,
παναηδνήεδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ καηνίμο. πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο
ρεοδανβφνμο, δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ εδαθχκ ημο ααααηζακμφ ζε κάηνζμ ήηακ ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ
ιε αοηή ηςκ εδαθχκ ηδξ Μαθαβμογζάξ.
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5.2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ
ΦΟΡΣΗΟ ΜΤΚΖΣΧΝ ΚΑΗ ΒΑΚΣΖΡΗΧΝ
φιθςκα ιε ημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ ααηηδνίςκ πμο ιεηνήεδηακ ζημ ενεπηζηυ οπυζηνςια
King‟s B, μζ ορδθυηενμζ πθδεοζιμί πμο ανέεδηακ ζηα εδάθδ ηδξ πμζηζθίαξ ααααηζακυ, ζε ζπέζδ ιε
αοημφξ ηδξ πμζηζθίαξ Μαθαβμογζάξ, ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηα ιεζςιέκα πμζμζηά, ηονίςξ, ηςκ ζήρεςκ,
ιαξ μδδβμφκ ζηδκ παναηάης οπυεεζδ. Πζεακυκ, ηα βέκδ πμο ακαπηφπεδηακ ζε αοηυ ημ ενεπηζηυ
οπυζηνςια (π.π. Pseudomonas spp) κα δνμοκ πενζζζυηενμ ακηαβςκζζηζηά, εθυζμκ ανίζημκηαζ ζε
ορδθυηενμοξ πθδεοζιμφξ, απέκακηζ ζημοξ παεμβυκμοξ ιφηδηεξ ηαζ κα πανειπμδίγμοκ ηδκ
εηηεηαιέκδ ημοξ δνάζδ. Δπίζδξ, ζηα εδάθδ ηδξ πμζηζθίαξ Μαθαβμογζά, παναηδνήεδηακ ορδθυηενμζ
πθδεοζιμί ιοηήηςκ ζε ζπέζδ ιε αοηά ημο ααααηζακμφ. ιςξ, ζηδκ Μαθαβμογζά ζδιεζχεδηακ
ιεβαθφηενα πμζμζηά αζεεκεζχκ (ηονίςξ υλζκδξ ζήρδξ) απυ υηζ ζημ ααααηζακυ. Μία οπυεεζδ, ςξ
ελήβδζδ, είκαζ υηζ ηα βέκδ πμο ακαπηφπεδηακ ζημ DRBC, δνμοκ ζοκαβςκζζηζηά ιε ηα παεμβυκα πμο
ελεηάγμοιε.
Σα απμηεθέζιαηα πμο ιεηνήεδηακ απυ ημ ενεπηζηυ οπυζηνςια King‟s B, είκαζ ζφιθςκα ιε
ημοξ Alvarez et al. (2002), μζ μπμίμζ ακέθενακ, υηζ ηα θεπηυημηηα εδάθδ έπμοκ πνμζηαηεοηζηή
επίδναζδ ζηδ ζοκμθζηή ιζηνμαζαηή αζμιάγα, θυβς ηδξ ορδθυηενδξ ακαθμβίαξ ηςκ ιζηνμπυνςκ ζε
ζφβηνζζδ ιε ηα αιιχδδ πμο πενζμνίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ πακίδαξ. Σα θεπηά εδάθδ πενζέπμοκ
ηοπζηά ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ μνβακζηήξ φθδξ ηαζ ιζηνμαζαηήξ αζμιάγαξ απυ ηα πμκδνυημηηα εδάθδ
(Schimel 1986). Έηζζ, δ Μαθαβμογζά θυβς ηδξ ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ εδαθχκ ηδξ ζε άιιμ,
βίκεηαζ πζμ επζννεπήξ ζηδκ έηπθοζδ υπζ ιυκμ ενεπηζηχκ μοζζχκ αθθά ηαζ ιζηνμμνβακζζιχκ, ηάηζ πμο,
ςζηυζμ, δεκ επζαεααζχεδηε απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ άθθςκ ενεπηζηχκ οπμζηνςιάηςκ.
ηα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ αζεεκεζχκ ιε αάζεζ ηα
εδαθμθμβζηά δεδμιέκα ημο αιπεθχκα ηςκ πάηςκ, παναηδνήεδηακ ορδθέξ ηζιέξ μνβακζηήξ μοζίαξ.
Πνάβιαηζ, ζφιθςκα ιε ημοξ Six et al. (2006), δ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή αφλδζδ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ
ημο εδάθμοξ, παναηδνείηαζ ηονίςξ ζε αβνμμζημζοζηήιαηα πμο πενζέπμοκ πμθθέξ απμζηίεξ ιοηήηςκ,
ςζηυζμ, μζ ιδπακζζιμί πμο εοεφκμκηαζ βζ αοηυ δεκ είκαζ πθήνςξ ηαηακμδημί. Άθθςζηε, ζφιθςκα ηαζ
ιε ημοξ Diaz-Ravina et al. (1995), υζμ πενζζζυηενδ μνβακζηή μοζία οπάνπεζ, ηυζμ πενζζζυηενμζ
ιζηνμμνβακζζιμί ακαπηφζζμκηαζ. Σα ηνίζζια ζηάδζα ηδξ απμζφκεεζδξ ηδξ θζβκίκδξ δζελάβμκηαζ
ζπεδυκ ελ μθμηθήνμο απυ ιφηδηεξ εδάθμοξ, εκχ δ δζάζπαζδ ζφκεεηςκ αζμιμνίςκ ζημ έδαθμξ, υπςξ
δ ηοηηανίκδ ηαζ δ ηακίκδ, πνμηαθείηαζ επίζδξ απυ ηδκ εκγοιαηζηή δναζηδνζυηδηα ιοηήηςκ (Cannon
1999). ε πεζνάιαηα πμο έβζκακ απυ ημοξ Živanov et al. (2017), βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ
πθδεοζιχκ ηςκ ιοηήηςκ ζε μηηχ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ εδαθχκ ζηδ εναία, ηα απμηεθέζιαηα πμο
απέδεζλακ, βζα μνζζιέκμ ηφπμ εδαθχκ, πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζαηί ακαθένμκηαζ ζε
ιεηνίςξ θεπηυημηηα εδάθδ, υπςξ ηαζ αοηά ηςκ πάηςκ. ε αοηά ηα εδάθδ, δ πμζηζθία ηςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ πμο απμιμκχεδηε ήηακ ιεβάθδ ηαζ ιάθζζηα ηαοημπμίδζακ ηαζ βέκδ ιοηήηςκ υπςξ
ηα Trichoderma spp., Gliocladium sp. ηαζ Penicillium spp., ηα μπμία είκαζ ακηαβςκζζηζηά απέκακηζ ζε
παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, ηάηζ πμο εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα εκζζπφζεζ ηδκ παναπάκς άπμρή
ιαξ βζα ηδκ ακηαβςκζζηζηή δνάζδ ηάπμζςκ ιοηήηςκ ζηα εδάθδ ημο ααααηζακμφ. Αηυια,
ιζηνμμνβακζζιμί ηςκ εζδχκ Trichoderma spp. (F36, F37), Rhizopus sp. (F32), Paecilomyces sp. (F26),
Mucor sp. (F25) ηαζ Hyalodendron sp. (F22), επζαεααζχκμοκ ηδ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ
ιοηήηςκ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ ζε αοηυ. Δπζπνυζεεηα, είδδ ηςκ βεκχκ Mucor sp. ηαζ
Trichoderma sp. πνμηζιμφκ εδάθδ ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε μνβακζηή μοζία (Grishkan et al.
2005). Αηυια, ηα εδάθδ ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε άνβζθμ, υπςξ αοηά ηςκ πάηςκ, ιπμνμφκ κα
δζαηδνμφκ ηαθφηενα ημ κενυ ηαζ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηαζ κα πνμζθένμοκ ζδακζηυηενεξ ζοκεήηεξ
ιζηνμαζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ (Ćirić et al. 2012). Σέθμξ, ζηα πνμακαθενεέκηα εναζηά εδάθδ,
παναηδνήεδηακ πενζζζυηενμ μζ ιζηνμμνβακζζιμί ηςκ Αspergillus parasiticus (F5) ηαζ F. solani
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(F18), είδδ πμθφ ημζκά ηαζ ζηα Δθθδκζηά εδάθδ, ςζηυζμ ηαιία ζοζπέηζζδ δεκ ανέεδηε ιεηαλφ ηςκ
ιοηήηςκ ημο εδάθμοξ ηαζ ημο pH ή ηςκ CaCO3.

5.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΔΗΧΝ ΣΖ
ΑΜΠΔΛΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ vite.net® &
gaiasense
5.3.1 Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ vite.net®
Ζ αλζμθυβδζδ ημο ιμκηέθμο ημο πενμκμζπυνμο ηςκ Rossi et al. (2008), πναβιαημπμζήεδηε ζε
δζαθμνεηζηέξ ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ ηαζ αιπεθμπαναβςβζηέξ πενζμπέξ, ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηά ημο
κα πνμαθέπεζ επζηοπχξ ηδκ αζεέκεζα (Caffi et al. 2009), αθθά ηαζ κα πνμβναιιαηίγεζ ηζξ επειαάζεζξ
ηςκ ιοηδημηηυκςκ (Caffi et al. 2010). Γζα πανάδεζβια, ζημκ αιπεθχκα «Barbera» (ζηδκ «Colli
Piacentini»), ημ 2012, ηα ιοηδημηηυκα εθανιυζηδηακ 5 θμνέξ βζα ηα αιπεθμηειάπζα πμο
δζαπεζνίγμκηακ ιε αάζδ ημ DSS ηαζ 9 ιε αάζδ ηζξ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ. ημ ζηάδζμ ημο ηθεζζίιαημξ
ημο ζηαθοθζμφ, δ ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ εηηζιήεδηε ιε αάζδ ημ πμζμζηυ ιυθοκζδξ απυ ημκ
ιφηδηα πμο ιεηνήεδηε ζηδκ θοθθζηή επζθάκεζα ηαζ ζηδ γχκδ ηςκ ζηαθοθζχκ, απυ ηοπαίμ δείβια 100
θφθθςκ ηαζ 100 ηζαιπζχκ ζε ηάεε πεζναιαηζηυ ηειάπζμ (EPPO Standard PP 1/31 2001). Ζ
ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ έθηαζε ημ 20% ζηα θφθθα ηαζ ημ 28% ζηα ζηαθφθζα, ζηα ηειάπζα πμο δεκ
πνμζηαηεφμκηαζ, ζε ακηίεεζδ ιε αοηά πμο εθέβπμκηακ απυ ημ DSS ηαζ ηζξ ζοκήεεζξ ηαθθζενβδηζηέξ
πναηηζηέξ, υπμο δ αζεέκεζα απμοζίαζε. ε 21 μνβακζημφξ αιπεθχκεξ ηδξ Ηηαθίαξ (ιεβέεμοξ απυ 1
έςξ 180 εηηάνζα), ζοβηνίεδηακ μζ πναηηζηέξ θοημπνμζηαζίαξ ηαζ ηα ηυζηδ αοηχκ, βζα ηα ηειάπζα
υπμο δζαπεζνίγμκηακ ιε αάζδ ημ DSS ηαζ εηείκςκ ιε αάζεζ ηζξ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ. Γζα ηα έηδ 2011
ηαζ 2012, δ δζαπείνζζδ ηδξ αζεέκεζαξ ζφιθςκα ιε ημ vite.net®, δεκ δζέθενε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απυ
ηζξ ηαεζενςιέκεξ πναηηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ, αθθά ημ DSS ιείςζε ηδκ ζοκμθζηή πμζυηδηα
παθημφ ηαηά, ιέζμ υνμ, 37%, επεζδή πενζυνζζε ηυζμ ηζξ δυζεζξ υζμ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ, εκχ, βεκζηά
ιείςζε ηζξ εθανιμβέξ ηαηά 24%. Ζ πνήζδ ημο vite.net®, ελμζημκυιδζε ζημοξ παναβςβμφξ μνβακζηήξ
βεςνβίαξ, ηαηά ιέζμ υνμ, πενίπμο 195 €/ha/έημξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ (Rossi et al.
2014).
Χξ πνμξ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο vite.net® ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ, αβήηακ ηα ελήξ
ζοιπενάζιαηα: Με δεδμιέκμ υηζ ημ πναβιαηζηυ πμζμζηυ πενμκμζπυνμο ζηδκ πμζηζθία Μαθαβμογζά
ήηακ 0-5%, ζηδκ πμζηζθία ααααηζακυ 0-3%, βζα ηδκ αζεέκεζα ημο ςζδίμο 0-3% ηαζ 0-1%, ακηίζημζπα,
ηαζ βζα ηζξ δφμ πμζηζθίεξ αιπέθμο ημ πμζμζηυ ειθάκζζδξ ημο αμηνφηδ έθηαζε ημ 0%, ηαηαθήβμοιε
ζημ υηζ ημ εκ θυβς ιμκηέθμ θήρδξ απμθάζεςκ οπενεηηίιδζε ηζξ δφμ αζεέκεζεξ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα
ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο. φιθςκα ιε ηα γπαθήμαηα 7 έςξ 27, ηςκ παναβνάθςκ 4.4.2, 4.4.3 ηαζ
4.4.4, δζαπζζηχκμοιε υηζ μζ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ μζ πνμαθέρζιεξ πζεακέξ
ιμθφκζεζξ ηςκ παεμβυκςκ, ήηακ ορδθυηενεξ απυ υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. ιςξ, αλίγεζ κα
ζδιεζςεεί, υηζ δεκ ήηακ οπεναμθζηέξ ζε ζπέζδ ιε ηα πναβιαηζηά δεδμιεκα, αθθά εη ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηνίκμοιε υηζ εα έπνεπε κα είκαζ (ζαθχξ) ιεζςιέκεξ. Δπμιέκςξ, εα πνέπεζ κα βίκμοκ
μνζζιέκεξ δζμνεχζεζξ ζημ ιμκηέθμ, ηεπκζηήξ ή άθθδξ θφζεςξ, ιε ηζξ μπμίεξ εα βίκεηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ
αζεεκεζχκ ζε πζμ νεαθζζηζηή αάζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα εα πθδζζάγμοκ πενζζζυηενμ ηα πναβιαηζηά.
Χζηυζμ, δ εζζαβςβή ηςκ πμζηζθζχκ, πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημκ αιπεθχκα, ζημ ζφζηδια ηαεχξ ηαζ ηα
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ, υπςξ π.π. θζθθζηή επζθάκεζα, εοαζζεδζία ζε μνζζιέκεξ αζεέκεζεξ,
πνέπεζ κα απμηεθέζεζ πνςηανπζηυ ιέθδια ζηδκ πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ηδξ αλζμπζζηία ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ πνμαθέρεςκ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ιμκηέθμο. Έηζζ, εα αολδεεί δ αλζμπζζηία
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ημο ιμκηέθμο ηαζ μζ παναβςβμί εα έπμοκ έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ αηνζαέξ ενβαθείμ ζηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ δφμ πμθφ ζδιακηζηχκ αζεεκεζχκ.
Αηυια, πνμηείκμοιε υηζ ημ πνχημ ζδιείμ ζημ μπμίμ πνέπεζ κα εζηζάζμοκ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο
ζοζηήιαημξ, είκαζ ηα θαζκμθμβζηά ζηάδζα ηδξ αιπέθμο υπςξ αοηά οθίζηακηαζ πναβιαηζηά ζημκ
αιπεθχκα ηαζ υπζ ςξ ιία διενμθμβζαηή πνμζμιμίςζδ μθμηθήνςζδξ ηάεε ζηαδίμο. Πνυζεεηα, δ
εηηίιδζδ ημο ανπζημφ ιμθφζιαημξ, δ αλζμθυβδζδ ημο ιμθφζιαημξ ηαευθδ ηδκ ηαθθζενβδηζηή
πενίμδμ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηυζμ ημοξ ρεηαζιμφξ πμο εα βίκμκηαζ απυ ημοξ παναβςβμφξ βζα ημκ
πενζμνζζιυ ημο ιμθφζιαημξ, υζμ ηαζ ηζξ εοκμσηέξ ή υπζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ελάπθςζδξ ηςκ
παεμβυκςκ. Δπμιέκςξ, εάκ ημ ιμκηέθμ είκαζ ζε εέζδ κα εηηζιήζεζ ηα πμζμζηά ημο δζαεέζζιμο
ιμθφζιαημξ βζα ηάεε θαζκμθμβζηυ ζηάδζμ ηαζ ηδκ επζδεηηζηυηδηα ηςκ ζζηχκ ζε αοηυ, εα ιπμνέζεζ κα
πνμαθέρεζ ιε ζπεηζηή αηνίαεζα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, ζπεδυκ ζε ηάεε πενίπηςζδ.
Μάθζζηα, ημ vite.net®, θυβς ηδξ ζηακυηδηάξ ημο κα πνμζμιμζάγεζ θάζεζξ ελέθζλδξ ηδξ αζεέκεζαξ,
υπςξ π.π. ακάπηολδ, δζαζπμνά ιμθφζιαημξ, δδιζμονβία απμζηζχκ, μθμηθήνςζδ ζπμνζμπμίδζδξ,
νοειυ ακάπηολδξ απμζηζχκ ιμθφζιαημξ, η.ά., ιε ηδ αμήεεζα ηονίςξ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ, δ
αλζμπμίδζδ ηςκ επζδεηηζηχκ θαζκμθμβζηχκ ζηαδίςκ βζα ηάεε αζεέκεζα, πάκηα ζε ζπέζδ ιε ημ ανπζηυ
δζαεέζζιμ ιυθοζια, εα δδιζμονβήζεζ έκα απυ ηα ηαθφηενα «ενβαθεία» ζηδ ζςζηή πνυαθερδ ηαζ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ αζεεκεζχκ ζημ αιπέθζ. Οζ πμθφ ζοπκέξ ηαζ ακαβηαίεξ επζεεςνήζεζξ απυ βεςπυκμοξ
ζημοξ αιπεθχκεξ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ημο ιμθφζιαημξ ηαζ δ άιεζδ ηαζ ζοπκή εκδιένςζδ ημο
ιμκηέθμο, εα απμηεθέζμοκ ηα ζδιεία ηθεζδζά ζηδκ αεθηίςζδ ημο ζοζηήιαημξ θήρδξ απμθάζεςκ βζα
κα βίκεζ πζμ αηνζαέξ ζηζξ πνμαθέρεζξ ημο.

5.3.2 Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ gaiasense
Σμ gaiasense απμηεθεί έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηδξ παναβςβήξ θαιαάκμκηαξ
ηαζ επελενβάγμκηαξ δεδμιέκα απυ 4 δζαζηάζεζξ (Remote, Field, Eye, Farm). Με αοηυ ημκ ηνυπμ
αλζμπμζεί υθδ ηδ δζαεέζζιδ ηεπκμθμβία βζα κα μδδβήζεζ ζηδ θήρδ μνεχκ απμθάζεςκ πμο μδδβμφκ
ζηα μζημκμιζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά ημο μθέθδ. Δίκαζ μζημκμιζηυ. Μπμνεί εφημθα κα οζμεεηδεεί
αηυιδ ηαζ απυ ημοξ ιζηνμηαθθζενβδηέξ. Με ιδδεκζηή επέκδοζδ ζε ελμπθζζιυ ηαζ ιε εθάπζζηδ εηήζζα
ζοκδνμιή πνμζθένεζ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ, ελμπθζζιυ ηαζ θμβζζιζηυ πμο
αλζμπμζεί. Δίκαζ αηνζαέξ, επεζδή λεηζκάεζ απυ ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, αλζμπμζεί υθδ ηδ δζαεέζζιδ
επζζηδιμκζηή βκχζδ ηςκ ζοκενβαηχκ, ειπθέηεζ ημ βεςνβζηυ ζφιαμοθμ ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ,
εηπαζδεφεζ ημκ παναβςβυ ζηδκ εθανιμβή ζημ πςνάθζ ηαζ ιεηνάεζ ημ απμηέθεζια. Έηζζ βίκεηαζ
ζοκεπχξ ηαθφηενμ ηαζ αηνζαέζηενμ. Δίκαζ πνμζανιυζζιμ. ε ηάεε δζαθμνεηζηή πενζμπή, βζα ηάεε
ηφπμ εδάθμοξ, βζα ηάεε ιζηνμηθίια, βζα ηάεε πμζηζθία, ημ gaiasense πνμζανιυγεηαζ ηαηάθθδθα.
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ηζιχκ επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ ιυθοκζδξ βζα ηζξ αζεέκεζεξ ημο
πενμκμζπυνμο, ημο ςζδίμο ηαζ ημο αμηνφηδ ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ, ζε ζπέζδ ιε ηα πναβιαηζηά
δεδμιέκα αζεέκεζαξ πμο δζαπζζηχεδηακ (πναβιαηζηυ πμζμζηυ πενμκμζπυνμο ζηδκ Μαθαβμογζά ήηακ
0-5%, ζημ ααααηζακυ 0-3%, βζα ημ ςζδίμο 0-3% ηαζ 0-1%, ακηίζημζπα, ηαζ βζα ηζξ δφμ πμζηζθίεξ
αιπέθμο ημ πμζμζηυ ειθάκζζδξ ημο αμηνφηδ έθηαζε ημ 0%), δζαπζζηχεδηε υηζ ημ ιμκηέθμ ηδξ
gaiasense οπενεηηίιδζε ηαηά πμθφ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ αζεέκεζεξ. Σα πνμαθεπυιεκα πμζμζηά
επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ μζ πζεακέξ ιμθφκζεζξ, υπςξ θαίκμκηαζ ζηα γπαθήμαηα 35 έςξ 45,
ζηζξ παναβνάθμοξ 4.5.2, 4.5.3 ηαζ 4.5.4, ήηακ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενα απυ αοηά πμο απμδείπηδηακ απυ
ηζξ πναβιαηζηέξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ αζεεκεζχκ. Πζζηεφμοιε υηζ μ θυβμξ πμο ηα πμζμζηά ήηακ ηυζμ
ρδθά, είκαζ υηζ μζ πνμαθεπυιεκεξ ηζιέξ βίκμκηαζ ιε αάζεζ ιυκμ ηα ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα, πμο θυβς
ηςκ πμθθχκ διενχκ ορδθήξ ελςηενζηήξ οβναζίαξ, ζπεηζηά ορδθχκ ηζιχκ εενιμηναζίαξ (μζ μπμίεξ
εοκμμφκ ηδκ αζεέκεζα ημο ςζδίμο) ηαζ αολδιέκδξ δζφβνακζδξ ηςκ θφθθςκ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ
ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο ημο 2018, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηα γπαθήμαηα 30 έςξ 33, μδήβδζακ ημ
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ιμκηέθμ ζηδκ ελαβςβή δεδμιέκςκ ιε αολδιέκδ πνμαθεπυιεκδ επζηζκδοκυηδηα ηςκ αζεεκεζχκ. Έηζζ,
θαίκεηαζ υηζ ημ εκ θυβς ιμκηέθμ δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ημο μφηε ημ πνςημβεκέξ ιυθοζια πμο οπάνπεζ
ζηδκ ηαθθζένβεζα, μφηε ημοξ ρεηαζιμφξ πμο βίκμκηαζ ηαζ μφηε ηαζ ηα πμζμζηά επζαίςζδξ ηςκ
ιοηήηςκ πάκς ζηα αιπέθζα, ζφιθςκα ιε ηα μπμία εα ελεθζπεμφκ μζ ζπεηζηέξ αζεέκεζεξ.
Δπζπνυζεεηα, ζηδκ πανάβναθμ 4.7, υπμο αλζμθμβήεδηακ ηα πνμβκςζηζηά απμηεθέζιαηα ημο
gaiasense ζημκ αιπεθχκα ηδξ Νειέαξ ιε αάζδ ηζξ Γ.Π. ημο Κέκηνμο Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ
& Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ναοπθίμο, θάκδηε ιεκ ιία ιενζηή ζφβηθζζδ ηςκ πνμβκχζεςκ ιε ηζξ
ζοιαμοθέξ πμο δυεδηακ ιέζς ηςκ Γ.Π., αθθά ηαζ ζοκμθζηέξ οπενεηηζιήζεζξ ηςκ αζεεκεζχκ απυ ημ
ιμκηέθμ δε. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, μζ διενμιδκίεξ πμο πνυηεζκακ ρεηαζιμφξ μζ βεςπυκμζ ημο
Πενζθενζαημφ Κέκηνμο Ναοπθίμο «ηαοηίζηδηακ», εκ ιένεζ, ιε πενζυδμοξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ
αζεεκεζχκ πμο πανμοζίαζε ημ ιμκηέθμ. Αηυια, ζε μνζζιέκεξ πενζυδμοξ πμο ημ ιμκηέθμ θάκδηε κα
πανμοζζάγεζ ζηαεενά αολδιέκμ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηδξ αζεέκεζαξ, μζ Γ.Π. εθζζημφζακ ηδκ πνμζμπή
ζημοξ αιπεθμηαθθζενβδηέξ κα επζεεςνμφκ ημοξ αιπεθχκεξ ημοξ βζα ηδκ πανμοζία ζοιπηςιάηςκ ηαζ
ιε ηδκ πμθφ πζεακή ειθάκζζή ημοξ, κα επέιαμοκ ιε ρεηαζιμφξ. Οζ εοκμσηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, βζα
ηδκ ακάπηολδ ηςκ αζεεκεζχκ, ζοκεηέθεζακ απμθαζζζηζηά ζηδκ ιενζηή επζηοπία ημο ιμκηέθμο κα
πνμαθέρεζ μνζζιέκεξ πενζυδμοξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ειθάκζζδξ ζοιπηςιάηςκ.
Χζηυζμ, παναηδνχκηαξ ημ βνάθδια βζα μθυηθδνδ ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018, θαίκεηαζ
ηαεανά οπενεηηίιδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ απυ ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense, υπςξ
απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ πμθθέξ πενζπηχζεζξ πμο ειθακίζηδηακ ιέβζζηα ζδιεία επζηζκδοκυηδηαξ
αζεέκεζαξ ηαζ πνμζαμθχκ, αθθά ηαζ απυ ηζξ πμθφ θζβυηενεξ θμνέξ ακηίζημζπα, πμο μζ βεςπυκμζ ιέζς
ηςκ Γ.Π. ζοιαμφθεοζακ ρεηαζιμφξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αζεεκεζχκ (αθ. διαγπάμμαηα 25, 26,
27). Ζ αδοκαιία ημο ιμκηέθμο κα εηηζιήζεζ ηα θαζκμθμβζηά ζηάδζα ηδξ αιπέθμο, ημ πνςημβεκέξ
ιυθοζια, ηδ δζαεεζζιυηδηα ημο ιμθφζιαημξ, ηζξ επειαάζεζξ ιε θοημπνμζηαηεοηζηά ηαζ ηδκ ελέθζλδ
ηςκ παεμβυκςκ ζημκ αιπεθχκα, απμηεθμφκ ηα αίηζα ηςκ θακεαζιέκςκ πνμαθέρεςκ επζηζκδοκυηδηαξ
ηςκ αζεεκεζχκ απυ ημ DSS.
Δπμιέκςξ πζζηεφμοιε υηζ μζ ζοπκέξ επζεεςνήζεζξ ηςκ αιπεθχκςκ ηαζ μζ επζηυπζεξ
αλζμθμβήζεζξ ηςκ αζεεκεζχκ απυ ημοξ βεςπυκμοξ ηαζ δ εζζαβςβή ηςκ πναβιαηζηχκ δεδμιέκςκ ζημ
ιμκηέθμ πνμζμιμίςζδξ ηςκ αζεεκεζχκ, εα αεθηζχζεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα
ηςκ ιμκηέθςκ ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ εα απμηεθέζεζ αλζυπζζημ ενβαθείμ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ αιπεθχκςκ
απυ ημοξ παεμβυκμοξ ιφηδηεξ ημο πενμκμζπυνμο, ημο ςζδίμο ηαζ ημο αμηνφηδ. Αηυια, εα πνέπεζ ημ
ιμκηέθμ κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο ημ θαζκμθμβζηυ ζηάδζμ ηδξ αιπέθμο, βζα κα αλζμθμβεί ζφιθςκα ιε
αοηυ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ ηδκ επζδεηηζηυηδηα ηςκ ζζηχκ ζηα παεμβυκα, ακάθμβα ιε
ημ αθαζηζηυ ζηάδζμ. Σα ζηάδζα ηδξ άκεζζδξ, βζα πανάδεζβια, παίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ
ελέθζλδ αζεεκεζχκ υπςξ ημ ςίδζμ ηαζ μ αμηνφηδξ. Δπμιέκςξ, πνέπεζ ημ ιμκηέθμ κα είκαζ ηεπκμθμβζηά
εκδιενςιέκμ ηυζμ βζα ημ αθαζηζηυ ζηάδζμ ηαζ ηδκ επζηδεηηζηυηδηά ημο ζε ιμθφκζεζξ, υζμ ηαζ ζηακυ,
ζε εέια θμβζζιζημφ, κα πνμζμιμζάζεζ ημ δζαεέζζιμ ιυθοζια βζα κα πανμοζζάγεζ αηνζαή δεδμιέκα
επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ. Μάθζζηα, αηυια ιεβαθφηενδ ζδιαζία θαίκεηαζ ζημ ζηάδζμ
ακάπηολδξ ηςκ ναβχκ, υηακ ημ ςίδζμ ζοκεπίγεζ κα πανάβεζ ημκίδζα ιέπνζξ υημο δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ
ζζηχκ ζε ζάηπανα θηάζεζ ημ 12-15% ηαζ πζμ ιεηά, υηακ δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ναβχκ ζε ζάηπανα
λεπενάζεζ ημ 92%, δ ιυθοκζδ απυ αμηνφηδ είκαζ ζδζάζηενα πζεακή.
Δάκ ζοιαμφκ ηα παναπάκς, εεςνμφιε υηζ ηα πνμαθεπυιεκα πμζμζηά επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ
αζεεκεζχκ ηαζ μζ πζεακέξ ιμθφκζεζξ απυ ηα παεμβυκα, εα πθδζζάζμοκ ηαηά πμθφ ηα πναβιαηζηά ηαζ,
έηζζ, εα θφζμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ πνυαθδια θοημπνμζηαζίαξ ηδξ αιπέθμο, ςξ πνμξ ηα
ζοβηεηνζιέκμοξ ιφηδηεξ. Αοηυ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηνμπμπμζχκηαξ ηεπκζηά, πθδνμθμνζαηά ηαζ άθθα
γδηήιαηα ημο ιμκηέθμο, ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
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5.3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ gaiasense Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ vite.net®
5.3.3.1 ΤΓΚΡΗΖ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ
Σα απμηεθέζιαηα πμο ελέδςζακ ηα δφμ ιμκηέθα (αθ. γπαθήμαηα 7-13 ηαζ 35-37), είπακ
ανηεηέξ μιμζυηδηεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πζμ επζηίκδοκεξ βζα ημ παεμβυκμ πενζυδμοξ ζημκ αιπεθχκα.
οβηεηνζιέκα, δ πμθφ ορδθή επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, υπςξ αοηή ιεηαθνάγεηαζ απυ ιεβάθεξ
πενζυδμοξ αθάζηδζδξ ςμζπμνίςκ ημο παεμβυκμο, ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ αθθά ηαζ ηζξ ιμθφκζεζξ
πμο πναβιαημπμίδζακ, πανμοζζάζηδηε ηαζ ζηα δφμ ιμκηέθα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ, απυ ηα ηέθδ
Μανηίμο ιέπνζ ηα ιέζα Απνζθίμο. Πζμ ακαθοηζηά, ημ vite.net® πνμηείκεζ υηζ ημ δζάζηδια απυ 27/3-1/4,
δ αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ λεπενκάεζ ημ 90% ηαζ άνα δ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ, ιέζς ημο
δείηηδ ιυθοκζδξ, εα αββίλεζ πμθφ αηναίεξ ηζιέξ. Πνάβιαηζ, ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense απυ ηδκ πενίμδμ
1-18/4 πνμέαθερε υηζ δ ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ εα ηοιαζκυηακ ιεηαλφ 74,64-89% ηαζ μ δείηηδξ
ιυθοκζδξ ημο παεμβυκμο ιεηαλφ 5,33-6,07 βζα ηδκ ακηίζημζπδ πενίμδμ, εκχ, ηαζ ηα δφμ ιμκηέθα
ζοιθχκδζακ υηζ ημ ιέβζζημ ηςκ πζεακμηήηςκ ζμαανήξ ιυθοκζδξ εα ζοκέααζκε ζηζξ 14-15/4. Οιμίςξ,
ημ πνχημ πνμαθέπεζ άκς ημο 90% αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ απυ ηζξ 16/4-10/5 ηαζ αοηυξ ιμίαγεζ κα
είκαζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ημ DSS ηδξ gaiasense πνμαθέπεζ επζηζκδοκυηδηα βζα ημκ ιφηδηα απυ 6797%, βζα ηδκ πενίμδμ απυ 17/4 έςξ 18/5 ηαζ δείηηδ ιυθοκζδξ 6,6-6,74 βζα ημ ίδμ δζάζηδια
ακηίζημζπα. Αηυια, ζφιθςκα ιε ημ vite.net® απυ ηζξ 23/5 έςξ 8/6 δ αθάζηδζδ ηςκ ςμζπμνίςκ ηαζ δ
απεθεοεένςζή ημοξ εα αολακυηακ ζε πμθφ ορδθά επίπεδα ηαζ αοηυ έδεζλε ηαζ ημ έηενμ ιμκηέθμ,
αθμφ απυ 24/5-10/6, πνμέαθερε 82-74% επζηζκδοκυηδηα ηαζ ζηακυηδηα δοκδηζηήξ ιυθοκζδξ 5,684,97. Δπίζδξ, ηαζ ηα δφμ ιμκηέθα πνμέαθερακ πζεακή ιυθοκζδ ζηζξ 16-18/6, ιε πμζμζηυ αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ 75-90% (vite.net®) ηαζ δείηηδ ιυθοκζδξ 5,34-6,8 (gaiasense). Σέθμξ, ηαηά ηδκ πενίμδμ
22/6-11/7, ζφιθςκα ιε ημ ζηαθζηυ ιμκηέθμ, εα οπήνπακ μνζζιέκα ςμζπυνζα ζε ηεθζηυ ζηάδζμ
επχαζδξ, έημζια κα αθαζηήζμοκ ηαζ κα δζαζημνπζζημφκ αθθά ιε ιεζςιέκδ έκηαζδ, ηάηζ πμο
επζαεααίςζε ηαζ ημ εθθδκζηυ ιμκηέθμ, υηακ ηαηά ηδκ πενίμδμ 26/6-13/7 πνμέαθερε δείηηδ ιυθοκζδξ
2,8-5,3 ηαζ ζμαανυηδηα αζεέκεζαξ 30-75%, ακηίζημζπα, αθθά ιε ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ πμθφ
ιζηνέξ πενζυδμοξ έλανζδξ ημο ιφηδηα Plasmopara viticola.
οβηνίκμκηαξ ηα δφμ ιμκηέθα ιε αάζδ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ αζεέκεζαξ ζηζξ
10/7/18, θάζκεηαζ υηζ ηαζ ηα δφμ παναηηήνζζακ ηδκ πενίμδμ πνζκ ηδ ιυθοζδ ςξ εκ δοκάιεζ επζηίκδοκδ,
ςζηυζμ ημ vite.net® είκαζ εηείκμ πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ πζμ αλζυπζζημ ηαεχξ πνμέαθερε ηδκ ορδθή
ηαηαθθδθυηδηα ιμθφζιαημξ, ηδκ αθεμκία ηςκ γςμζπμνζαββείςκ, πμο ηεθζηά μδήβδζακ ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ, ζηαεενά επί ιία αδμιάδα πνζκ ηδκ πανμοζία ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ πενζυδμο επχαζδξ ημο δεοηενμβεκμφξ ιμθφζιαημξ ηδκ διένα πμο ειθακίζηδηακ ηα
ζοιπηχιαηα ζημκ αιπεθχκα. Ακηίεεηα, ημ εθθδκζηυ πνδζζιμπμίδζε ηονίςξ ηα ιεηεςνμθμβζηά
δεδμιέκα (πενζμνζζιέκδ ανμπυπηςζδ, ζπεηζηά ορδθή οβναζία ηαζ δζφβνακζδ ημο θφθθμο) βζα κα
πνμαθέρεζ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ιυθζξ βζα δφμ ιένεξ, υηακ ηαζ ζοκέαδζακ ηα εκ θυβς
ιεηεςνμθμβζηά θαζκυιεκα, ζηζξ δφμ αδμιάδεξ πνζκ ηδ ιυθοκζδ. Μάθζζηα, ιία πανάιεηνμξ πμο δεκ
θάκδηε, αάζεζ ηςκ πνμβκςζηζηχκ πμο ελέδςζακ, κα αλζμθμβήεδηε απυ ηα δφμ ιμκηέθα, είκαζ δ
αολδιέκδ πανμοζία αένα ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ βνάθδια 57. Οζ
ζπεηζηά ορδθέξ ηζιέξ πμο ηαηαβνάθεζ δ πανμοζία ημο αένα, πνμηαθεί ηδκ ιείςζδ ηδξ οβναζίαξ ζηα
θφθθα ηςκ αιπεθζχκ ηαζ άνα ηδκ ιεζςιέκδ ακάπηολδ ημο πενμκμζπυνμο ζε αοηά. Χζηυζμ, ηάηζ
ηέημζμ δεκ θήθεδηε οπυρδ απυ ηα ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ, ηαεχξ πανμοζίαζακ ορδθή
επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ. Απυ ημ παναηάης βνάθδια, θαίκμκηαζ μζ ορδθέξ ηαπφηδηεξ (ηαηά
ιέζμ υνμ) ιε ηζξ μπμίεξ έπκεε μ αέναξ, ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμ,
δοζημθεφμκηαξ ηδκ αολδιέκδ ακάπηολδ ημο πενμκμζπυνμο.
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Γπάθημα 57: Μέζμξ υνμξ ηαπφηδηαξ ακέιμο (km/h) ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή
πενίμδμ ημο 2018.

5.3.3.2 ΤΓΚΡΗΖ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΧΗΓΗΟ
Παναηδνήεδηακ μνζζιέκα ημζκά απμηεθέζιαηα ηςκ δφμ DSSs, (αθ γπαθήμαηα 15-23 ηαζ
38,39, ακηίζημζπα) βζα ηδκ ίδζα ηαθθδενδηζηή πενίμδμ ζημκ ίδζμ αιπεθχκα ηδξ Αηηζηήξ.
οβηεηνζιέκα, ημ vite.net® πνμέαθερε ορδθή επζηζκδοκυηδηα ςζδίμο βζα ημ ηνζήιενμ 19-22/3,
ααζζγυιεκμ ηονίςξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνςημβεκμφξ ιμθφζιαημξ πμο είκαζ ζηακυ κα πνμζμιμζάγεζ,
ζε ακηίεεζδ ιε αοηυ ημο gaiasense ζηδκ πανμφζα θάζδ. ιςξ, ηαζ ημ εθθδκζηυ ιμκηέθμ πνμέαθεπε ημ
ζοβηεηνζιέκμ ηνζήιενμ αφλδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδξ πζεακυηδηαξ ιυθοκζδξ απυ ημ
παεμβυκμ, ζε ζπέζδ ιε ημ δζάζηδια πμο αημθμφεδζε ηαζ εα αημθμοεμφζε. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ημ
δοήιενμ 14-15/4, ζφιθςκα ιε ημ vite.net®, υηακ ηαζ πάθζ ημ gaiasense έδεζλε πανυιμζα
απμηεθέζιαηα, ιε ιεβαθφηενδ επζηζκδοκυηδηα αοηή ηδ θμνά, ηαεχξ βζα ημ ηεηναήιενμ 14-18/4 μ
ιέζμξ υνμξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ ηοιάκεδηε πενίπμο ζημ 36% ηαζ μ δείηηδξ ιυθοκζδξ ζημ
1,23, αολδιέκα, δδθαδή, κμφιενα ζμαανυηδηαξ αζεέκεζαξ. Χζηυζμ, ηα βναθήιαηα ηςκ δφμ
πνμβκςζηζηχκ ιμκηέθςκ ζοβηθίκμοκ αηυια πενζζζυηενμ βζα ηδκ πενίμδμ 23/4-17/5, υπμο ζφιθςκα
ιε ηα ζηαθζηά δεδμιέκα, ηυηε έπμοιε δζαδζηαζίεξ ζπμνζμπμίδζδξ ημο ιφηδηα Erysiphe necator,
δζαζπμνά ημο ιμθφζιαημξ αθθά ηαζ κέεξ ιμθφκζεζξ. Οιμίςξ, βζα ηδκ πενίμδμ 26/4-21/5, ηα
βναθήιαηα ημο gaiasense έδεζλακ ζηαεενά ορδθά πμζμζηά επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ, ιεηαλφ
38-60%, ηαζ δείηηεξ ιυθοκζδξ απυ 1,4 έςξ 1,98, ακηίζημζπα. Δπζπνυζεεηα, ζφιθςκα ιε ημ πνχημ
ιμκηέθμ ορδθμί δείηηεξ ιυθοκζδξ πανμοζζάζηδηακ ηζξ διένεξ 19/3 ηαζ 22/3, (0,16 ηαζ 0,11
ακηίζημζπα) ηαζ ηζξ πενζυδμοξ 14-15/4 (απυ 0,10-0,15 ακηίζημζπα) ηαζ 6-8/5 (απυ 0,27-0,15
ακηίζημζπα), ιε ημ gaiasense κα ηαηαβνάθεζ, βζα ηζξ πνμακαθενεείζεξ πνχηεξ ιένεξ 1,1 ηαζ 0,88,
ακηίζημζπα, ςξ εκδεδεζβιέκμοξ δείηηεξ ιυθοκζδξ, ηαζ βζα ηζξ ακηίζημζπεξ πενζυδμοξ 14-18/4 ηαζ 610/5, ηζξ ηζιέξ 1,23-1,29 ηαζ 1,95-1,89, ακηίζημζπα.
Αηυια, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δφμ ιμκηέθςκ μιμζάγμοκ ηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ημκζδζαηήξ
ειθάκζζδξ ημο ιφηδηα. Ακαθοηζηά, ζφιθςκα ιε ημ vite.net®, ηα δζαζηήιαηα υπμο μ ααειυξ
ζπμνζμπμίδζδξ ημο ιφηδηα ήηακ ορδθυξ ηαζ επμιέκςξ δ δοκδηζηή ελέθζλδ ημο ιφηδηα αολδιέκδ,
είκαζ μζ ελήξ: 29/4-5/5 (0,25-0,45), 24-28/6 (0,56-0,41), ηδκ 10δ/7 (0,55), 25-31/7 (0,32-0,35), 27-28/8
(0,36-0,7) ηαζ 7-16/9 (0,42-0,4). Οζ ακηίζημζπεξ διενμιδκίεξ αολδιέκδξ επζηζκδοκυηδηαξ απυ ημκ
ιφηδηα, ζφιθςκα ιε ημ gaiasense, είκαζ πμθφ πανυιμζεξ: 29/4-12/5 (45-54%), 24-30/6 (62-63%), ηδκ
11δ/7 (76%), 25-31/7 (50-71%), 27-29/8 (69-66%) ηαζ 7-16/9 (61-65%). Αηυια, ημ βνάθδια
δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ημο ςζδίμο, ηαηά ημ vite.net®, πανμοζζάγεζ ηδκ ακμζλζάηζηδ ηαζ ηαθμηαζνζκή
πενίμδμ ςξ ζδζαίηενα εοκμσηέξ ζε πζεακέξ ιμθφκζεζξ απυ ημ παεμβυκμ, υπςξ αηνζαχξ θαίκεηαζ ηαζ απυ
ηα βναθήιαηα ιμθφκζεςκ ηαζ ημκζδζαηήξ θάζδξ ημο ςζδίμο ζημ ιμκηέθμ ημο gaiasense.
Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημ δζάβναιια ημο πνχημο, μζ διενμιδκίεξ πμθφ πζεακήξ δεοηενμβεκμφξ

144
ιυθοκζδξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 7/4 (0,56), 30/4 (0,56), 9/5 (0,56), 11/5 (0,55), 23/5 (0,53), 18/6 (0.56),
24/6 (0,58), 26/6 (0,64), 10/7 (0,67), 27/7 (0,68), 31/7 (0,54), 28/8 (0,74), 6/9 (0,57), 7/9 (0,63), 9/9
(0,66) ηαζ 16/9 (0,61). Ακηίζημζπα, ζημ δζάβναιια ημο εθθδκζημφ ιμκηέθμο θαίκμκηαζ μζ ιέβζζηεξ
ηζιέξ ημο δείηηδ πζεακήξ ιυθοκζδξ απυ ημ ιφηδηα: 8/4 (1), 1/5 (1,61), 9/5 (1,89), 11/5 (1,86), 25/5
(1,98), 18/6 (2,4), 24/6 (2,11), 26/6 (2,19), 11/7 (2,5), 27/7 (2,4), 31/7 (2,3), 28 (2,3), 6/9 (1,95), 8/9
(2,1), 10/9 (2,33) ηαζ 16/9 (2,17). Δπίζδξ, ηα δφμ ζπεηζηά δζαβνάιιαηα «ζοιθςκμφκ», ζε ιεβάθμ
ααειυ, ηαζ ζηζξ διένεξ πμθφ παιδθήξ πζεακήξ ιυθοκζδξ, υπςξ βζα π.π. 15/4 (0,12), 25/4 (0,19), 6/5
(0,07), 5/6 (0,07), 10/6 (0,08), 14/6 (0,05), 21/6 (0,04), 23/6 (0,06), 30/6 (0,04), 4/7 (0,1), 15/7 (0,16),
24/7 (0,06), 24/8 (0,13), 5/9 (0,13) ηαζ 21/9 (0,05), ζφιθςκα ιε ημ ζηαθζηυ ιμκηέθμ, υηακ μζ
ακηίζημζπεξ διενμιδκίεξ ηαζ ηζιέξ ημο gaiasense ήηακ: 15/4 (1,35), 25/4 (1,14), 5/6 (1,7), 14/6 (1,4),
21/6 (1,67), 23/6 (1,6), 18/7 (1,42), 19/7 (1,18), 24/7 (1,16), 24/8 (1,53) ηαζ 5/9 (1,4).
οβηνίκμκηαξ ηα δφμ ιμκηέθα ςξ πνμξ ηδκ διενμιδκία ειθάκζζδξ ηςκ πνχηςκ ζοιπηςιάηςκ
ημο ςζδίμο ζηα αιπέθζα, θάκδηε κα πανμοζζάγμοκ ηαζ ηα δφμ αλζυπζζηα πνμβκςζηζηά ορδθήξ
επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζεέκεζαξ. Συζμ ημ εθθδκζηυ, πανμοζζάγμκηαξ ζηαεενά ορδθή επζηζκδοκυηδηα
αζεέκεζαξ δφμ αδμιάδεξ πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, υζμ ηαζ ημ ζηαθζηυ, ιε ηδκ ορδθή
απυδμζδ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ, ςξ απμηέθεζια ημο ορδθμφ νοειμφ ζπμνζμπμίδζδξ ηαζ
ακάπηολδξ απμζηζχκ ημο ιμθφιαημξ ημο ςζδίμο. Αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ, ηαηάθθδθεξ πνμξ ελέθζλδ
ηδξ αζεέκεζαξ, πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ μδήβδζακ ημ ιμκηέθμ gaiasense ζηδ ζςζηή πνυαθερδ ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ πενζυδμο ειθάκζζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ιάθζζηα, απμδείπηδηε πανυιμζα αλζυπζζημ
ιε ημ ζηαθζηυ, ημ μπμίμ πνμζμιμίςζε ηδκ ακάπηολδ ημο δεοηενμβεκμφξ ιμθφζιαημξ βζα ηδκ πνυαθερδ
ηδξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ςζδίμο.

5.3.3.3 ΤΓΚΡΗΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΦΡΑ ΖΦΖ
Ζ εβηονυηδηα ημο ιμκηέθμο gaiasense εηηζιήεδηε ζε ζπέζδ ιε αοηυ ημο vite.net® ηαζ ςξ πνμξ
ηδκ αζεέκεζα ηδξ ηεθνάξ ζήρδξ (αθ. γπαθήμαηα 25-27 ηαζ 42-45, ακηίζημζπα). Σα βναθήιαηα ηςκ
δφμ ιμκηέθςκ πανμοζζάγμοκ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ηυζμ ςξ πνμξ ηζξ πενζυδμοξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ
ιυθοκζδξ απυ ημκ ζαπνμθοηζηυ Botrytis cinerea, υζμ ηαζ ζηδ βεκζηή επζηζκδοκυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ
ζημκ αιπεθχκα ηςκ πάηςκ, ηαηά ηδκ πεναζιέκδ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ
πνχηδ πενίπηςζδ, μζ διενμιδκζέξ πζμ πζεακήξ ιυθοκζδξ, ζφιθςκα ιε ημ ζηαθζηυ ιμκηέθμ, ήηακ μζ: 610/5 (0,02-0,04), 16-17/6 (0,04-0,15), 27/6 (0,05) ηαζ 27-30/9 (0.05-1,13). ηζξ πνμδβμφιεκεξ
διενμιδκίεξ πζεακυηενδξ ιυθοκζδξ, ακαθένεηαζ ηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ gaiasense: 6-11/5 (3,96-3,78), 1618/6 (2,07-3,95), 28/6 (3,22) ηαζ 27-30/9 (3,18-3,8). Δπίζδξ, αλζμζδιείςηεξ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηςκ δφμ DSS, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζηδκ βεκζηή πανμοζία ημο ιφηδηα ζημκ αιπεθχκα.
Σα δζαζηήιαηα πμο πανμοζίαζε ημ ζηαθζηυ ιμκηέθμ ςξ πενίμδμζ ορδθήξ ζπμνζμπμίδζδξ ημο ιφηδηα
ήηακ: 12-23/3 (0,35-0,31), 6-22/4 (0,35-0,20), 8-13/5 (0,34-0,35), 23-27/5 (0,15-0,17), 18-30/6 (0,150,14) ηαζ 15-30/9 (0,11-0,41). Οζ ακηίζημζπεξ διενμιδκίεξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ απυ ημκ ιφηδηα,
ζφθςκα ιε ημ gaiasense, ήηακ μζ αηυθμοεεξ: 13-23/3 (40,4-45,16%), 7-25/4 (53-72%), 5-17/5 (9997%), 24-25/5 (71-99%), 17-28/6 (84,5-80,6) ηαζ 15-30/9 (53-95%).

5.3.3.4 ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΤΟ DSSs
οιπεναζιαηζηά εα θέβαιε, υηζ ακάιεζα ζηα δφμ ιμκηέθα παναηδνήεδηακ ανηεηέξ μιμζυηδηεξ
ακάιεζα ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ πζεακχκ ιμθφκζεςκ απυ ηα
παεμβυκα, ηονίςξ θυβς ηςκ εοκμσηχκ, βζα ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ιφηδηεξ, ηαζνζηχκ δεδμιέκςκ πμο
επζηναημφζακ. Χζηυζμ ηαζ ηα δφμ ζοζηήιαηα θήρδξ απμθάζεςκ απέηοπακ εκ ζοκυθς κα δχζμοκ ιζα
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εζηυκα πμο ιμζάγεζ ανηεηά ζηδκ παναβιαηζηή. Ακάιεζα ζηα δφμ ημ ζηαθζηυ ιμκηέθμ ήηακ εηείκμ πμο
θάκδηε πζμ νεαθζζηζηυ ζηδκ απεζηυκζζδ ηδξ πναβιαηζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ, ζε ζπέζδ
ιε ημ εθθδκζηυ.
Αηυια, ημ vite.net®, έδςζε πμθφ πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ ςξ πνμξ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ
ελέθζλδξ ηςκ ιοηήηςκ (υπςξ δζαπςνζζιυ ελέθζλδξ πνςηανπζηχκ-δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ,
λεπςνζζηή παναημθμφεδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζηαδίςκ ημο ηφηθμο αζεέκεζαξ ηςκ ιοηήηςκ ηαζ ηδξ
ελέθζλήξ ημοξ, παναημθμφεδζδ ηδξ επχαζδξ μνζζιέκςκ ζηαδίςκ ημο παναζίημο, εηηίιδζδ
δζαεεζζιυηδηαξ ακαπαναβςβζηχκ ζηαδίςκ ηςκ ιοηήηςκ, αλζμθυβδζδ ζπμνζμπμίδζδξ ημκζδζαηχκ
ιμθοζιάηςκ ςζδίμο ηαζ αμηνφηδ, ακάπηολδξ απμζηζχκ ςζδίμο, πμζμζημφ ιυθοκζδξ ηςκ μθεαθιχκ
απυ ημ ςίδζμ, πμζμζημφ ιυθοκζδξ ιειμκςιέκςκ μθεαθιχκ απυ ημ ςίδζμ). Δπζπνυζεεηα, ημ εκ θυβς
ιμκηέθμ πνμηείκεζ μδδβυ θήρδξ απμθάζεςκ ρεηαζιμφ βζα ηζξ αζεέκεζεξ, υπςξ ηαζ δζαεέζζια
ζηεοάζιαηα ηαζ πνμσυκηα ενέρδξ ηαηάθθδθα βζα ηδκ αιπεθμηαθθζέβεζα, υπςξ πανμοζζάζηδηακ ζηδκ
πανάβναθμ 4.4.5, πμο δεκ οπάνπμοκ ςξ επζθμβέξ ζημ ιμκηέθμ gaiasense. Χζηυζμ, δ εζδμπμζυξ
δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμκηέθςκ είκαζ υηζ ζημ vite.net® δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ ηςκ
πναβιαηζηχκ δεδμιέκςκ ιυθοκζδξ ηαζ ειθάκζζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ημοξ ιφηδηεξ, ηζιέξ πμο
απμδεζηκφμκηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηαζ πνμζμιμίςζδ ηςκ αζεεκεζχκ.
Σέθμξ, μ ηονζυηενμξ θυβμξ πμο ηα δφμ DSSs πανμοζίαζακ δζαθμνεηζηέξ ηζιέξ επζηζκδοκυηδηαξ
βζα ηζξ αζεέκεζεξ, είκαζ υηζ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά ιαεδιαηζηά-οπμθμβζζηζηά ιμκηέθα
θεζημονβίαξ, ζφιθςκα ιε ηα μπμία οπμθμβίγμοκ ηαζ αλζμθμβμφκ ηζξ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ βζα ηζξ
αζεέκεζεξ. Δκχ, ημ βεβμκυξ υηζ δ θεζημονβία ημο ζηαθζημφ ιμκηέθμο, έπεζ αλζμθμβδεεί ηαζ επζηονςεεί,
απμηεθεί πμθφ ζδιακηζηυ θυβμ, βζα ημκ μπμίμ ειθακίζηδηε πενζζζυηενμ αλζυπζζημ ζε ζπέζδ ιε ημ
gaiasense.

5.4 ΣΑ DSSs ΟΠΧ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗΡΟΤ
Σα ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ (DSS) ακαπηφζζμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ βζα ηδ
αεθηζζημπμίδζδ ηςκ απμθάζεςκ δζαπείνζζδξ αζεεκεζχκ (DeWolf and Isard 2007). Γζα πμθθέξ
αζεέκεζεξ, ςζηυζμ, δ δζαπείνζζδ απαζηεί πενζζζυηενεξ απυ ιία απμθάζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ζεγυκ, υπςξ δ αλζμθυβδζδ ηδξ ακάβηδξ ηαζ ημο πνμκμδζαβνάιιαημξ βζα πμθθέξ ιοηδημηηυκεξ
επειαάζεζξ. Μζα πνμζέββζζδ δζαπείνζζδξ είκαζ δ πνήζδ εκυξ πνμηφπμο πνμκμδζαβνάιιαημξ,
ρεηαζιυξ ηάεε 2 εαδμιάδεξ βζα πανάδεζβια, αθθά έκα ηέημζμ διενμθυβζμ, δ ζηναηδβζηή ημο μπμίμο
εκδέπεηαζ κα ιδκ είκαζ αέθηζζηδ υζμκ αθμνά ημκ ανζειυ ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια ηςκ απαζηήζεςκ βζα
ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αζεέκεζα. Δπμιέκςξ, ηα DSSs έπμοκ
ακαπηοπεεί ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ή ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ απμθάζεςκ δζαπείνζζδξ βζα ηδ ιείςζδ
ημο ηυζημοξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αζεέκεζα (ηυζημξ θοημθανιάηςκ, απχθεζα απυδμζδξ) ή βζα ηδκ
επίηεολδ άθθςκ ζηυπςκ παναβςβήξ. Γζα ηδ δζαπείνζζδ πμθθαπθχκ απμθάζεςκ, ζοκήεςξ δεκ
απαζηείηαζ απθά ιζα ενχηδζδ βζα ημ ακ εα εθανιμζηεί ή υπζ ακάβηδ βζα επέιααζδ, αθθά έκα γήηδια
ζπεηζηά ιε ηδκ πνμκζηή πμνεία ακάπηολδξ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημκ αέθηζζημ πνυκμ ηαζ
ζοπκυηδηα ηδξ δζαπείνζζδξ.
Ζ αηνίαεζα εκυξ DSS εα ιπμνμφζε κα μνζζηεί ςξ δ πζεακυηδηα κα βίκεζ δ αέθηζζηδ δζαπείνζζδ
ζηδκ επίηεολδ ημο επζεοιδημφ απμηεθέζιαημξ, υπςξ δ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε
ηζξ εζζνμέξ δζαπείνζζδξ ηαζ ηδκ απχθεζα απυδμζδξ, αθθά ηαζ δ αηνίαεζα είκαζ δ επακαθδρζιυηδηα ημο
απμηεθέζιαημξ, υπςξ οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ δζαηφιακζδ. Βεααίςξ, οπάνπμοκ δζάθμνεξ πηοπέξ ηςκ
DSS πμο επδνεάγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ αηνίαεζά ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ
εββεκμφξ ιεηααθδηήξ αζμθμβζηήξ θφζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαεχξ ηαζ αοηήξ ηάεε αοηήξ ηδξ αηνίαεζαξ
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ημο ιμκηέθμο. Μζα πνυζεεηδ δοκδηζηή πδβή ζθάθιαημξ ζε DSS πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ πνυβκςζδ ημο
ηαζνμφ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ αζεέκεζαξ, είκαζ δ ακαηνίαεζα ζηα δεδμιέκα ημο ηαζνμφ πμο εζζάβμκηαζ
ζημ ζφζηδια.
Σμ ιέβεεμξ ηςκ επζπηχζεςκ ζημ DSS, θυβς ζθάθιαημξ ηςκ ηαζνζηχκ δεδμιέκςκ, ελανηάηαζ εκ
ιένεζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζθαθιάηςκ, αθθά απυ ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ηα δεδμιέκα ιεηαπεζνίγμκηαζ.
Άθθςζηε, δ θφζδ ηδξ αζεέκεζαξ ιπμνεί κα ηάκεζ ηάεε ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ πζμ εοαίζεδημ ζε ιζα
δεδμιέκδ ιεηααθδηή ηαζνμφ απυ υ,ηζ ζε άθθμ, εκχ, μνζζιέκα ιμκηέθα είκαζ πζμ εοαίζεδηα απυ άθθα
ζε μπμζαδήπμηε ζοβηεηνζιέκδ ιεηααθδηή ηαζνμφ. Ζ ιμκηεθμπμίδζδ ιζαξ αζεέκεζαξ ιπμνεί κα είκαζ
έκαξ δείηηδξ ααζζζιέκμξ ζε ηακυκεξ, βζα πανάδεζβια, ιε έκα ηαηχηαημ υνζμ εενιμηναζίαξ βζα ημκ
πνμζδζμνζζιυ ημο ηζκδφκμο αζεέκεζαξ, δδθ. δ ηζιή ημο ηαηςθθίμο δζαζνεί ημ απμηέθεζια ζε δφμ
ηαηδβμνίεξ (+ ή -) βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ. Ακ δ πναβιαηζηή εενιμηναζία είκαζ ημκηά ζε
αοηήκ ηδκ ηζιή ηαηςθθίμο, ηυηε έκα ζπεηζηά ιζηνυ ζθάθια ζηα δεδμιέκα ημο ηαζνμφ ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ηδκ ακαηφνδλδ ημο ηζκδφκμο ζηδκ εζθαθιέκδ ηαηδβμνία, εκχ έκα ζθάθια πανυιμζμο
ιεβέεμοξ εα ήηακ αζήιακημ υηακ δ πναβιαηζηή εενιμηναζία δεκ είκαζ ημκηά ζημ υνζμ. Γφμ είκαζ μζ
πηοπέξ ημο ζθάθιαημξ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζνμφ, δ ηθίζδ (bias) (δδθ., ιζα ιέζδ ηζιή βζα έκα δεδμιέκμ
ηαζνμφ πμο είκαζ ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ απυ ηδκ πναβιαηζηή ηζιή) ηαζ δ ιεηααθδηυηδηα βφνς απυ
ηδ ιεηνδεείζα ιέζδ ηζιή. Ζ ηθίζδ εα πνμηαθέζεζ ημκ οπμθμβζζηζηυ εηηζιδηή κα είκαζ ιεβαθφηενμξ
(εεηζηή ηθίζδ) ή ιζηνυηενμξ (ανκδηζηή ηθίζδ) απυ ηδκ πναβιαηζηή ημο αλία, οπενεηηζιυκηαξ, έηζζ, ή
οπμηζιχκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα δνάζδ. Δπζπνυζεεηα, ακ δ ηθίζδ είκαζ βκςζηή, ημ ζθάθια ιπμνεί κα
δζμνεςεεί νοειίγμκηαξ ηα δεδμιέκα ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ, ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δεζηηχκ ηαζ / ή
ηδκ ηζιή ηαηςθθίμο.
ηα ιμκηέθα δζαπείνζζδξ πμθθαπθχκ απμθάζεςκ, έκαξ δζαπεζνζζηήξ ηαθθζένβεζαξ αζπμθείηαζ ιε
ιζα ζεζνά αζμθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ πνυκμ. Σμ απμηέθεζια εκυξ ζοβηεηνζιέκμο
αζμθμβζημφ ζοιαάκημξ (π.π., ιμθφκζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε δεδμιέκδ διένα) εηδδθχκεηαζ ιυκμ θίβμ
ιεηά ημ βεβμκυξ, ηαζ είκαζ ζοπκά επζζηζαζιέκμ ηαζ επδνεαζιέκμ απυ άθθα πανυιμζα βεβμκυηα πμο
ζοιααίκμοκ κςνίηενα ηαζ ανβυηενα (ιμθφκζεζξ πνμδβμφιεκςκ ηαζ επυιεκςκ διενχκ). Έκα άθθμ
παναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ δ εοηαζνία πμο δίκεηαζ ζημκ δζαπεζνζζηή κα ελεηάγεζ ηζξ αναποπνυεεζιεξ
ηαζ ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ εκένβεζεξ, ιζα ηαηάζηαζδ πμο ακαθένεηαζ ςξ «πνυαθδια πμθθαπθχκ ζηαδίςκ
ιε πνμζθοβή» (Thompson and Haynes 1971). Έηζζ, αοηή δ εοηαζνία επακεζθδιιέκδξ επακελέηαζδξ
ηςκ απαζηήζεςκ δζαπείνζζδξ οπυ ημ θςξ ηςκ κέςκ πθδνμθμνζχκ, βίκεηαζ μοζζαζηζηά ιένμξ ημο
πνμζδζμνζζιμφ ηδξ αέθηζζηδξ ζηναηδβζηήξ δζαπείνζζδξ. Αηυια, ιενζηά DSS πανάβμοκ έκα
απμηέθεζια υπςξ «ορδθυξ ηίκδοκμξ αζεέκεζαξ» ή «ιέηνζμξ ηίκδοκμξ αζεέκεζαξ», ημ μπμίμ
πνμδζαβνάθεζ ιζα εκένβεζα απυ ιζα ααειμθμβδιέκδ ζεζνά απακηήζεςκ υπςξ ιείςζδ (ή επζιήηοκζδ)
ημο δζαζηήιαημξ ιεηαλφ δζαδμπζηέξ εθανιμβέξ ιοηδημηηυκςκ ή ηδκ επζθμβή ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο
ιοηδημηηυκμ έκακηζ άθθμο. ηακ δ ιδ δζπμημιδιέκδ θφζδ αοηχκ, ελεηάγεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ
ειθάκζζδ επζηαθοπηυιεκςκ αζμθμβζηχκ βεβμκυηςκ, είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ δ αλζμθυβδζδ ηδξ
αηνίαεζαξ ημο ιμκηέθμο. Γζα πανάδεζβια, πμζα είκαζ δ πνμζδμηία (ιεηνήζζιδ πμζυηδηα αζεεκείαξ)
εάκ ημ ιμκηέθμ είκαζ ζςζηυ δδθχκμκηαξ ηνεζξ διένεξ ορδθμφ ηζκδφκμο αζεέκεζαξ πμο αημθμοεμφκηαζ
απυ 2 διένεξ ιέηνζμο ηζκδφκμο αζεέκεζαξ ηαζ πχξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαπζζηχζεζ ηδκ αηνίαεζα ημο
ζοβηεηνζιέκμο ααειμφ απυηνζζδξ; Σέθμξ, υπςξ επελδβήεδηε απυ ημοξ McRoberts et al. (2011), ημ
πθαίζζμ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ακηίθδρδξ ηδξ αζεέκεζαξ, απυ ημκ δζαπεζνζζηή, είκαζ έκαξ αηυια
ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ημ εάκ ηαζ πχξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ DSS.
Σμ βεκζηυ πνυαθδια είκαζ κα πμζμηζημπμζήζμοιε ηδκ παναθθαηηζηυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ
ημο ιμκηέθμο πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ααεααζυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ εζζυδμο ηςκ ιμκηέθςκ (Jager
and King 2004) ηαζ, ιάθζζηα, οπάνπμοκ δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ (υπςξ π.π. ηα ηεζη εοαζζεδζίαξ) βζα
ηδκ ακηζιεηχπζζδ δζαθμνεηζηχκ πηοπχκ ημο πνμαθήιαημξ. Γεκζηά, εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί υηζ
ηα DSS πμο θεζημονβμφκ ιε δεδμιέκα ηαζνμφ ορδθήξ πμζυηδηαξ, εα απμδχζμοκ ηζξ ηαθφηενεξ
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δοκαηέξ απμθάζεζξ δζαπείνζζδξ. Μία απυ ηζξ ιεευδμοξ βζα κα αλζμθμβδεεί δ αλζμπζζηία ηςκ
πνμβκςζηζηχκ ιμκηέθςκ είκαζ δ «MCS» (Reckhow and Chapra 1999). ε αοηή, ημ ιμκηέθμ
θεζημονβεί πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζε ηάεε εηηέθεζδ πνδζζιμπμζεί δζαθμνεηζηέξ ηζιέξ παναιέηνςκ εζζυδμο
πμο επζθέβμκηαζ ηοπαία απυ ιζα βκςζηή ηαηακμιή πζεακμηήηςκ. Με ηδκ «MCS» μ ιέζμξ υνμξ ηαζ δ
δζαηφιακζδ (πμο ακηακαηθά ζηδκ αηνίαεζα), ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο ιμκηέθμο, ιπμνμφκ κα
παναηηδνζζημφκ, εκχ αοηέξ μζ πθδνμθμνίεξ ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ ζε ζπέζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα
ημο ιμκηέθμο ηαζ ηζξ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ. Αηυια, δ «MCS» πνμζέββζζδ είκαζ εοέθζηηδ ηαζ
ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιδ ζε DSS βζα ιμκηεθμπμίδζδ αζεεκεζχκ, είηε αοηυ είκαζ έκαξ δείηηδξ πμο
ααζίγεηαζ ζε ηακυκεξ, είηε πνμζμιμίςζδ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ζοκδεδειέκεξ ελζζχζεζξ. Δάκ ημ DSS
έπεζ ηδ ιμνθή εκυξ δείηηδ, είκαζ δοκαηυκ κα πνμζδζμνζζηεί μ ανζειυξ ηςκ δνάζεςκ δζαπείνζζδξ
(εθανιμβέξ ιοηδημηηυκςκ) πμο εθήθεδζακ, αθθά υπζ απαναίηδηα δ πνμηφπημοζα ζμαανυηδηα ηδξ
αζεέκεζαξ ή δ απχθεζα απυδμζδξ. Δάκ ημ DSS ααζίγεηαζ ζε ιμκηέθμ πνμζμιμίςζδξ πθήνμοξ
ηθίιαηαξ, είκαζ επίζδξ δοκαηυ κα πμζμηζημπμζδεμφκ μζ δζαθμνέξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο υζμκ αθμνά
ηδ ζμαανυηδηα ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ αηυιδ ηαζ δ απχθεζα απυδμζδξ εάκ είκαζ βκςζηή ιζα θεζημονβία
αθάαδξ.
Παναηάης πανμοζζάγεηαζ έκα πανάδεζβια επαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ πμο ααζίγεηαζ ζε «MCS»
ιε ηζιέξ εζζυδμο πμο επζθέπεδηακ απυ ιζα ηαηακμιή πμο δδιζμονβήεδηε ζε πζεακά θάεδ. Ο δείηηδξ
ςζδίμο, «HOPS» (hop powdery mildew index), είκαζ ιζα ηνμπμπμίδζδ ημο δείηηδ ςζδίμο «GublerThomas» (Gubler et al. 1999) ζηα ζηαθφθζα. Ο δείηηδξ πνδζζιμπμζεί δεδμιέκα εενιμηναζίαξ ηαζ
ανμπμπηχζεςκ βζα κα οπμθμβίζεζ ημκ διενήζζμ ηίκδοκμ ιυθοκζδξ ηαζ κα ζοιπενάκεζ ηδκ ηαπφηδηα
ηδξ επζδδιζηήξ ακάπηολδξ. Με αάζδ ηδκ ηαηδβμνία ηζκδφκμο ιυθοκζδξ, μ δείηηδξ ηαεμνίγεζ ηα
δζαζηήιαηα εθανιμβήξ εζδζηά βζα δζαθμνεηζηά ιοηδημηηυκα (ιε αάζδ ημκ ηνυπμ δνάζδξ) ή
αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ εθέβπμο. Αοηυ ημ DSS πανμοζζάγεζ μνζζιέκεξ πνμηθήζεζξ βζα ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ αηνίαεζαξ, είηε ιε ορδθήξ πμζυηδηαξ ή ιε θζβυηενμ αηνζαή δεδμιέκα ηαζνμφ. Δίκαζ
δοζημθμ κα πνμζδζμνζζηεί εάκ δ εηηίιδζδ επζηζκδοκυηδηαξ ιζαξ δεδμιέκδξ διέναξ είκαζ ζςζηή,
επεζδή ηα επζδδιζμθμβζηά ζοιαάκηα εηείκδ ηδκ διένα εα ηνμπμπμζδεμφκ ηαζ εα εκζςιαηςεμφκ ζε
πανυιμζα βεβμκυηα πμο ζοιααίκμοκ ζε πνμδβμφιεκεξ ηαζ επυιεκεξ ιένεξ. Χζηυζμ, είκαζ πζεακή δ
εθανιμβή ηδξ επαβςβζηήξ πνμζέββζζδξ, πμο πνμακαθένεδηε, ζηδκ ελέηαζδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ
θακεαζιέκςκ δεδμιέκςκ ηαζνμφ ζηδκ απυδμζδ ημο δείηηδ, ζοβηνίκμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ημο
δείηηδ απυ θζβυηενμ αηνζαή δεδμιέκα ηαζνμφ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο δείηηδ απυ ηα δεδμιέκα
ζπεηζηά ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Ο «HOPS» ζοκέζηδζε 10 εθανιμβέξ ιοηδημηηυκςκ,
υηακ θεζημοβμφζε ιε ηα πναβιαηζηά ηαζνζηά δεδμιέκα. Σα απμηεθέζιαηα ημο δείηηδ ηαζ μζ ζπεηζηέξ
ζοζηάζεζξ δζαπείνζζδξ ήηακ ζπεηζηά ιδ εοαίζεδηα ζηδ εεηζηή ή ανκδηζηή απυηθζζδ εενιμηναζίαξ ημο
ιεβέεμοξ πμο δμηζιάζηδηε (± 1 °C). Έηζζ, υηακ δ ηοπζηή απυηθζζδ ήηακ 2 °C, δ ηθίζδ (bias) ηδξ
εενιμηναζίαξ είπε ςξ απμηέθεζια κα πνμηαεεί πανυιμζμξ (ιέζδ δζαθμνά ≤ 0,3) ανζειυξ εθανιμβχκ
ιοηδημηηυκμο ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ανπζηά δεδμιέκα ηαζνμφ. Ζ ιεηααθδηυηδηα ζηδ εενιμηναζία
εζζυδμο είπε ιεβαθφηενδ επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ηςκ δεζηηχκ απυ υ,ηζ δ ηθίζδ, ηαζ έηζζ, ηα
απμηεθέζιαηα αολήεδηακ υηακ δ ηοπζηή απυηθζζδ, ζηα πναβιαηζηά δεδμιέκα ηαζνμφ, αολήεδηε απυ
4 ζε 8 °C. Τπυ ημ ορδθυηενμ ζεκάνζμ ιεηααθδηυηδηαξ, μ ιέζμξ ανζειυξ ηςκ ζοκζζηχιεκςκ
επειαάζεςκ ιεζχεδηε ηαηά 1,9 έςξ 2,5 ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ανπζηυ ζφκμθμ δεδμιέκςκ ηαζ ζπεηίγεηαζ
ιε ηδκ ιέζδ απυθοηδ δζαθμνά ζηζξ ηζιέξ ηςκ δεζηηχκ > 30. Σμ ηεθεοηαίμ οπμδδθχκεζ ζδιακηζηέξ
δζαθμνέξ ζηζξ ηάζεζξ ημο δείηηδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, βεβμκυξ πμο είπε ςξ βεκζηυ απμηέθεζια
κα ηαηαζηήζεζ ημκ δείηηδ πζμ ζοκηδνδηζηυ (θζβυηενεξ πνμηνμπέξ επειαάζεςκ). Σέθμξ, αοηέξ μζ
δζαθμνέξ ζηδκ απυδμζδ ημο δείηηδ ήηακ ζδζαίηενα ειθακήξ ζηζξ διένεξ υηακ δ εενιμηναζία ζηα
πναβιαηζηά δεδμιέκα ήηακ ημκηά ή θίβμ πάκς απυ 30 °C βζα 4 έςξ 6 χνεξ ηδκ διένα.
Δκ ηέθεζ, ζε ιία πνμζπάεεζα ακαβκχνζζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ αηνίαεζαξ ηςκ DSS πμθθαπθχκ απμθάζεςκ, ιζα πνυηθδζδ είκαζ κα εθανιμζημφκ
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έκκμζεξ ηαζ ακαθφζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ πνμαθεπυιεκμ δείηηδ ηζκδφκμο ηαζ μζημκμιζημφ ηυζημοξ ζηα
ζοζηήιαηα πμθθαπθχκ απμθάζεςκ. Γζα πανάδεζβια, μ θυβμξ ηυζημοξ πμο πενζβνάθεηαζ, απυ ημοξ
McRoberts et al. (2011), ςξ ημ ηυζημξ ιζαξ ρεοδχξ εεηζηήξ πνμξ ημ ηυζημξ ιζαξ ρεοδχξ ανκδηζηήξ
απυθαζδξ, εα ιπμνμφζε κα ακαδζαιμνθςεεί ςξ ημ ζπεηζηυ ηυζημξ δζαθμνεηζηχκ «ηαεεζηχηςκ»
επειαάζεςκ, υπςξ δ έκανλδ ιζαξ πενζυδμο πμθθαπθχκ διενμιδκζχκ επειαάζεςκ ιοηδημηηυκμο
κςνίηενα απυ υηζ απαζηείηαζ, έκακηζ ανβυηενα απυ υηζ απαζηείηαζ. Δπζπνυζεεηα, δ επίδναζδ ηςκ
ζθαθιάηςκ ζηα DSS (είηε μθείθεηαζ ζε ακαηνζαή δεδμιέκα ηαζνμφ είηε ζε άθθεξ ιεηααθδηέξ) ζπεηζηά
ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ ημο πνήζηδ ζηδκ πζεακυηδηα γδιζάξ, ιπμνεί κα είκαζ ιζα αηυια βυκζιδ
πενζμπή βζα ένεοκα ηαζ εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ μθζζηζηχκ πνμηφπςκ
οζμεεζίαξ ηςκ DSS (Gent et al. 2011) (Pfender et al. 2011).

5.5 ΔΝ ΚΑΣΑΚΛΔΗΓΗ
ηδκ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ πανμοζζάγεηαζ έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια
θοημπνμζηαζίαξ ζηδκ άιπεθμ ζπεηζηά ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αζεεκεζχκ ημο πενμκμζπυνμο, ημο
ςζδίμο ηαζ ημο αμηνφηδ, ιε ηδ πνήζδ ηδξ εοθομφξ βεςνβίαξ. Ζ ηαηακυδζδ ημο ηφηθμο αζεέκεζαξ
ηάεε παεμβυκμο, απμηεθεί πνςηανπζηή πνμτπυεεζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζή ημο, βκςνίγμκηαξ ηονίςξ ηα
ζοιπηχιαηα πμο πνμηαθεί, ηζξ πενζυδμοξ πμο ακαπηφζζεηαζ ηαζ ημνοθχκεζ ηζξ ιμθφκζεζξ ημο. Με
αοηυ ημκ ηνυπμ βίκεηαζ δοκαηή δ έβηαζνδ ηαηαπμθέιδζή ημο απυ ιία πθδεχνα πδιζηχκ ηαζ
αζμθμβζηχκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ, ζηζξ ηαηάθθδθεξ δυζεζξ, βζα κα απμθεφβμκηαζ μζ
αθυβζζηεξ πνήζεζξ ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ, πμο εα απμδεζπεμφκ ηαεμνζζηζηέξ ζηδκ ιυθοκζδ ημο
πενζαάθθμκημξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ακεεηηζηυηδηαξ απυ ηα παεμβυκα. Μέζα απυ ηδκ εκ θυβς ιεθέηδ,
πανμοζζάγμκηαζ υθμζ μζ εκδεδεζβιέκμζ ρεηαζιμί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ υθςκ ηςκ αζεεκεζχκ, ζφιθςκα
ιε ηζξ Γ.Π. πμο ελέδςζακ ηα επηά Κέκηνα Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ & Φοημτβεζμκμιζημφ
Δθέβπμο ηδξ πχναξ ιαξ. Έηζζ, βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ μζ αηνζαείξ διενμιδκίεξ πμο πνέπεζ κα επέιαμοκ μζ
παναβςβμί βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ αιπεθχκςκ ημοξ.
Δπίζδξ, ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα πμο εθήθεδζακ ηυζμ απυ ηζξ εδαθμθμβζηέξ ακαθφζεζξ, υζμ
ηαζ απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ημο ιζηνμαζαημφ θμνηίμο ηςκ εδαθχκ ηάης απυ ηζξ δφμ πμζηζθίεξ, ζοκζζημφκ
πανάβμκηεξ ηδξ επίηεολδξ ηδξ βεςνβίαξ αηνζαείαξ. Μέζα απυ ηα απμηεθέζιαηα, παναηδνείηαζ ιία εκ
δοκάιεζ ζπέζδ ακάιεζα ζηα ζοζηαηζηά ημο εδάθμοξ ηαζ ηζξ ζοκαβςκζζηζηέξ/ακηαβςκζζηζηέξ δνάζεζξ
ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ αζεεκεζχκ, ζημ πνςηανπζηυ ημοξ ζηάδζμ.
Δπμιέκςξ, ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ζημπεοιέκδ ηαζ πζμ αηνζαήξ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παεμβυκςκ
ακάθμβα ηδκ πμζηζθία ηαζ αηυια ηαζ ηδκ εέζδ ηάπμζςκ αιπεθζχκ, ακάθμβα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ εδαθχκ
υπμο θφμκηαζ, ιέζα ζηδκ ίδζα πμζηζθία.
Δπζπνυζεεηα, υζμ δ ηεπκμθμβία πνμμδεφεζ, ηυζμ ηα ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ εα
αεθηζχκμκηαζ ηαζ εα πανέπμοκ αλζυπζζηεξ πνμβκχζεζξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκεζχκ, ααζζγυιεκεξ
υπζ ιυκμ ζηζξ επζηναημφζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πνμζμιμίςζδ ημο
θαζκμθμβζημφ ζηαδίμο ημο αιπεθχκα, ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ εηηίιδζδ ημο πνςημβεκμφξ ιμθφζιαημξ,
ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ πνςημβεκχκ ηαζ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο
ζοιααίκμοκ, ηαεχξ ηαζ ηδ δνάζδ ηαζ οπμθεζιιαηζηυηδηα πνμδβμφιεκςκ επειαάζεςκ ιε
θοημπνμζηαηεοηζηά ζηεοάζιαηα. Έηζζ, εα είκαζ ζε εέζδ κα απμηεθέζμοκ έκα απυ ηα ηαθφηενα
ενβαθεία πνυαθερδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ ηαηαπμθέιδζδξ, ζηδκ θοημπνμζηαζία ημο
αιπεθχκα απυ ηα πζμ επζαθααή παεμβυκα.
Σέθμξ, μ νυθμξ ηθεζδί ζηδκ επίηεολδ υθςκ ηςκ παναπάκς είκαζ αοηυξ ημο βεςπυκμο, ημο
μπμίμο δ πανμοζία ηνίκεηαζ ακαβηαία ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ επζεεχνδζδ ημο αιπεθχκα βζα ηζξ πζεακέξ
ιμθφκζεζξ ηαζ ηζξ εοαίζεδηεξ ζοκεήηεξ πζεακήξ ειθάκζζδξ ηςκ αζεεκεζχκ, υζμ ηαζ βζα ηδκ
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εκδιένςζδ ηςκ ιμκηέθςκ βζα ηδ ζςζηή πνμζμιμίςζδ ηςκ παεμβυκςκ. Άθθςζηε, ηακέκα
πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ δεκ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ βεςπυκμ, πανά
ιυκμ κα ημκ ζοιπθδνχζεζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ αλζυπζζηα.
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6. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ
Πίνακαρ 1: Υαναηηδνζζιυξ εδαθχκ ιε αάζδ ημ pH ημοξ.
pH

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ

<4,5

Τπεπβολικά όξινο

4,6-5,0

Πολύ ιζσςπά όξινο

5,1-5,5

Ηζσςπά όξινο

5,6-6,0

Μέηπια όξινο

6,1-6,5

Δλαθπά όξινο

6,6-7,3

Οςδέηεπο

7,4-7,8

Δλαθπά αλκαλικό

7,9-8,4

Μέηπια αλκαλικό

8,5-9,0

Ηζσςπά αλκαλικό

>9,0

Πολύ ιζσςπά αλκαλικό

Πίνακαρ 2: Οζ 12 ηθάζεζξ ηδξ ημηημιεηνζηήξ ζφζηαζδξ ηαζ μ ζοιαμθζζιυξ, παναηηδνζζιυξ ηαζ μζ μιάδεξ
ιδπακζηήξ ζφζηαζδξ ημο εδάθμοξ.
ΚΛΑΖ
ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΤΣΑΖ

ΤΜΒΟΛΗΜΟ

Αιιχδδξ (sand)

S

Πδθμαιιχδδξ (loamy
sand)

LS

Άιιμπδθχδδξ (sandy
loam)

SL

Πδθχδδξ ( loam)

L

Ηθομπδθχδδξ (silty
loam)

SiL

Ηθοχδδξ (silt)

Si

Αιιμαενβζθμπδθχδδξ
(sandy clay loam)

SCL

Ανβζθμπδθχδδξ (clay
loam)

CL

Ηθομανβζθμπδθχδδξ
(silty clay loam)

SiCL

Αιιμανβζθχδδξ
(sandy caly)

SC

Ηθομανβζθχδδξ (silty
clay)

SiC

Ανβζθχδδξ (clay)

C

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ

ΟΜΑΓΑ
ΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΤΣΑΖ

Υμκδνυημηηα

Αιιχδδ
(εθαθνά
εδάθδ)

Μεηνίςξ
πμκδνυημηηα

Μέζα ή Μέζδξ
ζφζηαζδξ
Πδθχδδ (
Μέζδξ
φζηαζδξ)
Μεηνίςξ
θεπηυημηηα

Λεπηυημηηα

Ανβζθχδδ
(Βανζά εδάθδ)
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Πίνακαρ 3: Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ (%) ζημ έδαθμξ.
Ονβακζηή μοζία (%)
λδνμφ αάνμοξ εδάθμοξ.

Αλζμθυβδζδ

<2

Πμθφ παιδθή

2-4

Υαιδθή

4-10

Μέζδ

10-20

Τρδθή

>20

Πμθφ ορδθή.

Πίνακαρ 4: Υαναηηδνζζιυξ εδαθχκ ιε αάζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε CaCO3.
Πενζεηηζηυηδηα ζε
CaCO3

Υαναηηδνζζιυξ

3-5

Δθμδζαζιέκα

5-10

Δπανηχξ εθμδζαζιέκα

10-20

Μανβχδδ

20-40

Μάνβεξ

>40

Αζαεζηχδδ

Πίνακαρ 5: Αλζμθυβδζδ ηαζ ενιδκεία ηδξ ηζιήξ Η.Α.Κ. ζηα εδάθδ.
Αλζμθυβδζδ

Σζιή (meq/100 g
εδάθμοξ)

Γεκζηή ενιδκεία

Πμθφ παιδθή

<15

Δθάπζζηα ζημζπεία είκαζ
δζαεέζζια. οκήεςξ υπζ
ηαηάθθδθα βζα άνδεοζδ.

Υαιδθή

5-15

Ονζαηά βζα άνδεοζδ.

Μέζδ

15-25

Κακμκζηά ζηακμπμζδηζηά
βζα ηδκ βεςνβία υζμκ
ακαθμνά οπάνπμκηα
θζπάζιαηα.

Τρδθή

25-40

Μυκμ ιζηνέξ πμζυηδηεξ
Ca ηαζ Κ πνεζάγεηαζ κα
πνμζηεεμφκ.

Πμθφ ορδθή

>40

Καθά εδάθδ.
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Πίνακαρ 6: νζα επάνηεζαξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημ έδαθμξ.
ημζπείμ

Μμκάδεξ
ιέηνδζδξ

Πηςπυ
έδαθμξ

Ηηακμπμζδηζηυ

Μέζμ

Τρδθυ

Αθμι. P (Olsen)

ppm

<20

20-30

30-40

>40

Ακηαθθάλ. K

50-100

100-150

150-200

>200

Ακηαθθάλ. Mg

40-80

80-120

120-160

>160

Ακηαθθάλ. Ca

<1000

1000-1500

1500-2000

>2000

Τδαημδ. K

<30-35

40-60

60-70

>70

Τδαημδ. Mg

<20-25

30-35

45-60

>60

NO3

<50

60-100

100-175

>175

Αθμι. Fe (D.T.P.A)

1-10

10-20

20-100

>100

Αθμι. Mn (D.T.P.A)

1-4

4-8

8-50

>50

Αθμι. Zn (D.T.P.A)

<0,5

0,5-1

1-1,5

>1,5

Αθμι. Cu (D.T.P.A)

<0,50

0,5-1,5

1-1,5

>1,5

Γζαθοηυ Β

<0,25-0,35

0,40-0,60

0,60-0,70

0,7-1

Οθζηυ CaCO3

% CaCO3

<2,5

2,5-9

9,1-18

18,1-25

Δκενβυ CaCO3

% CaCO3

<2

2-3

3-5

5-10

Ονβακζηή μοζία

%

<1,5

1,5-2

2,0-3,0

3,0-5,0

Αβςβ. Κμνεζιμφ
(EC)

mS/cm

0-0,5

0,5-1

1-1,5

2-2,5

Οθζηυ Ν

%

<0,10

0,10-0,15

0,20-0,30

>0,30

Η.Α.Κ (CEC)

meq/100gr

<10

10-15

15-20

20-35

Πίνακαρ 7: Παναημθμφεδζδ ημο πενμκμζπυνμο βζα ημ 2017.

19/4/17

24/5/17

ΠΔΡΗΟΥΖ

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΖΜΔΡ
ΟΜΖ
ΝΗΑ

25/4/17
19/5/17

26/5/-

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΟΛΗΑ

διεζχεδηακ ανμπμπηχζεζξ ζε ζοκδοαζιυ ιε εοκμσηέξ εενιμηναζίεξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηδξ
αζεέκεζαξ. οκέζηδζακ επέιααζδ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ & ζε πμζηζθίεξ υπμο δ κέα αθάζηδζδ
έπεζ ιήημξ 8-10 εη.
Οζ ανμπμπηχζεζξ ακαιεκυηακ κα ζοκεπζζημφκ ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ. Δπέιααζδ εάκ
δζαπζζηςεεί δ πνχηδ έκδεζλδ ζοιπηςιάηςκ, δδθαδή ηδθίδεξ θαδζμφ ή επάκεζζδ.

ΛΟΓΟ ΔΠΔΜΒΑΖ Δ
ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΑΓΗΟ

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ ημ
κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά ηαζ
πενζμνζζιμφ δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ ιέζς
αοηήξ, ηαηά ημκ
«πνμπαναζηεοαζηζηυ ιήκα»
ηαζ ιε ηζξ επζηναημφζεξ
ζοκεήηεξ οβναζίαξ ηαζ
εενιμηναζίαξ.

Απυ ημ ζηάδζμ ηςκ πνχηςκ θφθθςκ
ιέπνζ ημ λεπχνζζια ηςκ
ακεμηαλζχκ/-/ηονίςξ, απυ ημ 1μ
εηπηοβιέκμ θφθθμ ιέπνζ ηα πνχηα
θφθθα.

πμο δ αζεέκεζα ειθακίγεηαζ ζοπκά, ζδζαίηενα
εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ ηαζ ζε οβνέξ, παιδθέξ ημπμεεζίεξ,
πνμηείκεηαζ πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ υηακ δ αθάζηδζδ
έπεζ ιήημξ 8-15 εη. Δάκ ειθακζζημφκ ηδθίδεξ εθαίμο,
κα εθανιμζηεί ηαηάθθδθμξ πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ
υζμ ημ δοκαηυκ πνζκ απυ ηδκ επυιεκδ εηδήθςζδ
ανμπήξ.

Απυ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ηαλζακεζχκ
ιέπνζ ημ λεπχνζζια αοηχκ/-/ ζημ 1μ
εηπηοβιέκμ ιέπνζ ηα πνχηα θφθθα.

ηα πεδζκά, μζ ανμπμπηχζεζξ ζηζξ 17 ηαζ 22/4
πνμηάθεζακ ζμαανέξ έςξ ιέηνζεξ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ
βζα ημκ 2μ & 3μ ηφηθμ πνςημβεκχκ ιμθφκζεςκ,
ακηίζημζπα. Πνμθδπηζηέξ ηαηηζηέξ εθανιμβέξ, πνζκ ηδκ
εηδήθςζδ ανμπμπηχζεςκ. πμο εηδδθςεμφκ ανμπέξ
ζε απνμζηάηεοημ αιπεθχκα, κα εθανιμζημφκ άιεζα
ιοηδημηηυκα ιε εεναπεοηζηή δνάζδ.

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ ζηα θφθθα,
οπεφεοκςκ βζα ηζξ
πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδξ
άκμζλδξ. Σα ςμζπυνζα δεκ
πνέπεζ κα ιείκμοκ
δζαανεβιέκα βζα ανηεηυ
πνμκζηυ δζάζηδια.

Μεηά ηδ βμκζιμπμίδζδ, απυ ηδκ ηανπυδεζδ ηαζ ιέπνζ ημ «βοάθζζια», μζ νάβεξ ηαζ δ νάπδ ημο

Δπζανάδοκζδ ηαζ απμηνμπή

ΑΥΑΗΑ

10/4/17

ΒΛ. ΣΑΓ. ΑΜΠΔΛΟΤ Δ
ΠΡΧΗΜΔ/ΜΔΟΠΡΧΗΜΔ/Ο
ΦΗΜΔ ΕΧΝΔ

153
αμηνφςκ παναιέκμοκ εοαίζεδηεξ ζηδκ πνμζαμθή, υζμ οπάνπμοκ θεζημονβζηά ζημιάηζα.
οκέζηδζακ πνμθδπηζηέξ ηαηηζηέξ εθανιμβέξ ιε ηαηάθθδθα βζα ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ ημο
αιπεθχκα εβηεηνζιέκα πνμζηαηεοηζηά ή εεναπεοηζηά ιοηδημηηυκα, πνζκ ηδκ εηδήθςζδ
ανμπμπηχζεςκ.

19/6/20
17

19/7/17

1/8/17

Μεηαλφ βοαθίζιαημξ ηαζ
ςνίιακζδξ/-/ζημ ηθείζζιμ

Πνμθδπηζηέξ ηαηηζηέξ εθανιμβέξ ιε πνμζηαηεοηζηά ή
εεναπεοηζηά ιυκμ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, εθυζμκ ιυκμ
ζε αοηέξ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πανμοζζάγμκηακ
εοκμσηέξ βζα πνμζαμθέξ. Γεκ ζοκηνέπεζ ηίκδοκμξ βζα ηζξ
πεδζκέξ πενζμπέξ.

ΒΟΛΟ

26/4/17

Οζ ηαλζακείεξ ηςκ αιπεθζχκ
ανίζημκηακ ζε θάζδ επζιήηοκζδξ
έςξ πθήνδξ έηπηοζδξ.

πμο δ αζεέκεζα έπεζ ήδδ ειθακζζηεί ή ειθακίγεηαζ
ζοπκά ηαζ ζδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα εοαίζεδηεξ
πμζηζθίεξ, ζοζηήκεηαζ δ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ
ηαθθζενβεζχκ.

Σα αιπέθζα ήηακ ζε θάζδ πθήνμοξ
άκεδζδξ.

Ζ λαθκζηή αθθαβή ημο ηαζνμφ ιε έκημκεξ
ανμπμπηχζεζξ, ορδθή οβναζία ηαζ πηχζδ ηδξ
εενιμηναζίαξ δδιζμονβμφζε ζοκεήηεξ εοκμσηέξ βζα
ηδκ ελάπθςζδ ηδξ αζεέκεζαξ. Άιεζδ εθανιμβή εκυξ
ρεηαζιμφ.

Γεδμιέκμο υηζ μζ νάβεξ ηαζ δ νάπδ ηςκ αμηνφςκ παναιέκμοκ ιέπνζ ημ «βοάθζζια» εοαίζεδηεξ
ζηδκ πνμζαμθή απυ ημ παεμβυκμ, ζοκέζηδζακ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζία ιε ηαηάθθδθμ
ιοηδημηηυκμ πμο ηαηαπμθειάεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ημ ςίδζμ.

16/6/17

Οζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ δ λδναζία, δεκ
απμηεθμφζακ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ ηδξ
αζεέκεζαξ. Χζηυζμ, ζοκέζηδζακ επέιααζδ ιέπνζ ημ
«βοάθζζια», εζδζηά ζε αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ
πνμζαμθήξ ηαζ ζε πενίπηςζδ εοκμσημφ «βονίζιαημξ
ημο ηαζνμφ».

Σα αιπέθζα ανίζημκηακ ζημ ζηάδζμ
ηθεζζίιαημξ ημο ηζαιπζμφ.

6/4/17

Πνμθδπηζηή επέιααζδ ζε αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ ηαζ ζε εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ,
υηακ δ κέα αθάζηδζδ έπεζ ιήημξ 8-10 cm. Βέααζα, θυβς ηδξ ηαπείαξ αφλδζδξ ηδξ αθάζηδζδξ,
δ πνμζηαζία εα δζανηέζεζ ιυθζξ 4-7 διένεξ.
ΝΑΤΠΛΗΟ

26/6/17

19/5
ηαζ
29/5/20
17

ΠΔ
ΑΡΚΑΓΗΑ

Άιεζδ επέιααζδ ζε υθμοξ ημοξ αιπεθχκεξ. πμο οπάνπμοκ ζοιπηχιαηα, κα πνδζζιμπμζδεεί
ζηεφαζια ιε εεναπεοηζηή δνάζδ. ημοξ οπυθμζπμοξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηεφαζια ιε
πνμθδπηζηή δνάζδ.

ΠΔ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
,
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
,
ΛΑΚΩΝΗΑ

ημοξ αιπεθχκεξ πμο ανίζημκηαζ ζε πενζμπέξ πμο έανελε κα βίκεζ επέιααζδ πνδζζιμπμζχκηαξ
ζηεφαζια ιε πνμθδπηζηή δνάζδ.

ΚΑΒΑΛΑ

21/6/17

Οζ ημπζηέξ ανμπμπηχζεζξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα ηαζ ζοιαμφθεοζακ ημοξ
παναβςβμφξ κα εκηείκμοκ ημοξ εθέβπμοξ βζα ζοιπηχιαηα πνμζαμθήξ, ηαζ ηαηαπμθέιδζδ,
εθυζμκ πνεζαζηεί, ζηζξ επυιεκεξ 5 ιένεξ, βζα ηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηαζ βζα ηζξ 10 επυιεκεξ βζα
ηζξ μνεζκέξ.
Άιεζδ επέιααζδ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ πμο έπεζακ ανμπέξ. ηζξ οπυθμζπεξ, κα εκηείκμκηαζ μζ
έθεβπμζ βζα ημκ έβηαζνμ εκημπζζιυ πνμζαμθχκ ηαζ άιεζδ επέιααζδ.

16/6/17

22/8/20
17

Γζαημπή (βνήβμνδξ)
ζοιπθήνςζδξ αζμθμβζημφ
ηφηθμο θυβς ορδθχκ
εενιμηναζζχκ ηαζ απμηνμπή
αθάζηδζδξ ηαζ δζαζπμνάξ
ημκζδίςκ ζημ κενυ ηδξ
ανμπήξ.

ημ ζηάδζμ ειθάκζζδξ ηαλζακεζχκ, 4-6 θφθθςκ, αθαζηυξ 8-15 cm, ζε αοηυ ημ ζηάδζμ ηαζ ιε ηζξ
επζηναημφζεξ ηυηε ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ήηακ πμθφ ζδιακηζηυξ έκαξ πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ,
υηακ δ αθάζηδζδ απμηηήζεζ ιήημξ 8-10 cm. πζ παθημφπμ βζαηί απμηεθεί ακαζπεηζηυ
αθάζηδζδξ.

10/4/17

22/529/5/20
17

ημ βοάθζζια/-/απυ ημ ιέβεεμξ ημο
ιπζγεθζμφ ιέπνζ πνζκ ημ ηθείζζιμ

Οζ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ είκαζ εοκμσηέξ
βζα δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ ηαζ έηζζ ζοκέζηδζακ
πνμθδπηζηέξ ηαηηζηέξ εθανιμβέξ ιε πνμζηαηεοηζηά ή
εεναπεοηζηά ιοηδημηηυκα, πνζκ ηδκ εηδήθςζδ
ανμπμπηχζεςκ.

επχαζδξ ςμζπμνίςκ θυβς
αολακυιεκςκ εενιμηναζζχκ
ηαζ ακμζηηχκ ζημιαηίςκ ηςκ
θφθθςκ.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ δεκ ήηακ εοκμσηέξ βζα αζεέκεζα, ςζηυζμ ακάθμβα ιε ηζξ ηθζιαηζηέξ
ζοκεήηεξ ηδξ ηάεε πενζμπήξ, ιε ζοπκέξ απμβεοιαηζκέξ ανμπμπηχζεζξ ή αολδιέκδ ζπεηζηή
οβναζία, ζοκέζηδζακ ηδκ εθανιμβή εκυξ ρεηαζιμφ, ζδίςξ εάκ δζαπζζηςεμφκ μζ πνχηεξ
ιζηνμεζηίεξ Πενμκμζπυνμο.

Απμηνμπή πνυηθδζδξ
επζδδιίαξ απυ εζηίεξ
ιμθοζιάηςκ ή απυ ςμζπυνζα
πμο έπμοκ δζαπεζιάζεζ ηαζ
είκαζ ζε θάζδ ςνίιακζδξ.

Σα ζημιάηζα παναιέκμοκ
θεζημονβζηά ηαζ ζηυπμξ δ
απαβυνεοζδ εζζυδμο ζε αοηά
ηςκ γςμζπμνίςκ ή/ηαζ ηδξ
αθάζηδζήξ ημοξ πμο
πνμδβήεδηε.

Ζ είζμδμξ ηςκ γςμζπμνίςκ
εοκμείηαζ υηακ δ επζθάκεζα
ηςκ θφθθςκ είκαζ 6-8 cm ηαζ
ημ ιήημξ ηςκ ηθδιαηίδςκ 510 cm.
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7/4/17

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

οκέζηδζακ ηδ πδιζηή ακηζιεηχπζζδ ζε πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ αανζάξ πνμζαμθήξ
πενμκμζπυνμο, ζε αζμθμβζημφξ αιπεθχκεξ ηαζ ζε ζοκεήηεξ ιεβάθδξ πίεζδξ πνμζαμθήξ δ
πνμζηαζία ιε πνμθδπηζημφξ ρεηαζιμφξ εκακηίμκ ημο πενμκμζπυνμο πνέπεζ κα λεηζκήζεζ ζηζξ
διενμιδκίεξ πζεακήξ ελυδμο ηςκ πνχηςκ ηδθίδςκ.

7/4/201
7

*Λεςκάδαρ

Διθάκζζδ ηςκ πνχηςκ ηδθίδςκ πενμκμζπυνμο απυ
12/4. Ζ πζεακυηδηα κα ζδιεζχεδηακ ιμθφκζεζξ ήηακ
ιεβάθδ.

*Ωπυπού
Ππέβεζαρ

Διθάκζζδ ηςκ πνχηςκ ηδθίδςκ απυ 14/4. Ζ
πζεακυηδηα βζα ιμθφκζεζξ ήηακ ιζηνή ηαεχξ ημ
αθαζηζηυ ζηάδζμ ζηα πενζζζυηενα αιπέθζα ιάθθμκ δεκ
ήηακ επζδεηηζηυ ιμθφκζεςκ ζηζξ 4/4/2017.

*Κέπκςπαρ:
ηην
πεπιοσή:
Λιβάδι
Ρόπα

Μεηά απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ ζηζξ
3/4 & 4/4 ζηζξ πενζμπέξ *

*ηιρ
νοηιόηεπερ
πεπιοσέρ
ηηρ
Κέπκςπαρ
και ζηοςρ
Παξούρ

*Είηζαρ

20/4/17

Μεηά απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ ζηζξ
3/4 & 4/4 ζηζξ πενζμπέξ *

ηζξ Λεςκάδα-Ππέβεζα ήηακ ζημ ζηάδζμ ηςκ 7-8
θφθθςκ, ζηδκ Κένηονα μζ αθαζημί είπακ ακαπηφλεζ
ιήημξ 10 cm ηαζ ζηδ Είηζα αηυια ακαπηφζζμκηακ
ηα πμθφ πνχηα θφθθα,

ημκ Ωπυπό Ππέβεζαρ ιεηά ηζξ ανμπμπηχζεζξ ζηζξ
17/4 & 19/4 (31,4 mm) εα πενίιεκακ ειθάκζζδ
ηδθίδςκ πενμκμζπυνμο απυ ηζξ 25/4.

13/6
ηαζ
27/6/17

10/7/17

Δλαζνεηζηά απίεακμ κα έπμοκ εηδδθςεεί ιμθφκζεζξ
ηυζμ βζαηί ηα ςμζπυνζα δεκ θαζκυηακ κα είπακ
ςνζιάζεζ υζμ ηαζ βζαηί δεκ οπήνπακ επζδεηηζημί ζζημί
ηαηά ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ανμπμπηχζεςκ.
οκέζηδζακ ηδ πδιζηή ακηζιεηχπζζδ ζηδκ πενζμπή ηδξ
Λεοηάδαξ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ απυ ηζξ
διενμιδκίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ ανζζηενά. ηδκ
πενζμπή ηδξ Είηζαξ μζ πενζζζυηενμζ αιπεθχκεξ δεκ
ανίζημκηακ ζε επζδεηηζηυ ζηάδζμ. Δπζπθέμκ ηα
ςμζπυνζα δεκ θαίκμκηακ κα έπμοκ ηαθφρεζ αηυιδ
εενιμηναζζαηά ηζξ απαζηήζεζξ ημοξ, ζοκεπχξ δεκ ήηακ
απαναίηδηδ δ πδιζηή ακηζιεηχπζζδ. Χζηυζμ, ελαίνεζδ
ιπμνμφζε κα απμηεθεί δ πζμ πνχζιδ πενζμπή ημο
αηεθανζημφ ιε ιζηνή πζεακυηδηα κα είπακ ζοιαεί
ιμθφκζεζξ ηαζ ιε ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ ηδθίδςκ απυ
26/4.

ηζξ Λεςκάδα-Ππέβεζα είπακ ακεμηαλίεξ ιε
πςνζζηά άκεδ εκχ ζηδ Είηζα είπακ
δζαθμνμπμζδιέκεξ ηαλζακείεξ.

Μμθφκζεζξ ιπμνεί κα ζοιαμφκ ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ πμο
ηα θφθθα είκαζ ανεβιέκα ηονίςξ ζημοξ πεδζκμφξ
αιπεθχκεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ αμνεζυηενμοξ θυβς ηςκ
ορδθυηενςκ εενιμηναζζχκ πμο επζηναημφκ ηαηά ηδκ
κφηηα ζημοξ πνχημοξ. οκέζηδζακ πδιζηή πνμζηαζία
ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ άκεδζδξ.

ημ ζηάδζμ ηςκ ακεμηαλζχκ ιε πςνζζηά άκεδάκεδζδ πνχζιςκ πμζηζθζχκ ζηζξ Λεςκάδα-Ππέβεζα
ηαζ ζηζξ δζαθμνμπμζδιέκεξ ηαλζακείεξ ζηδ Είηζα.

ε αιπεθχκεξ πμο ανέεδηακ «αηάθοπημζ» ηαηά ημ
πνμδβμφιεκμ δζήιενμ, κα βίκεζ άιεζα επέιααζδ
εεναπεοηζημφ. οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ιέπνζ ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ άκεδζδξ, βζα ηδ Είηζα ζοκέζηδζακ ηδ
πνμζηαζία απυ 25/5 ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ
άκεδζδξ.

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

18/5/17

Γεκ θαζκυηακ κα οπήνπακ ηαηά ηδκ ανμπυπηςζδ ζηζξ
4/4 επζδεηηζημί ζζημί βζα κα πναβιαημπμζδεμφκ μζ
πνχηεξ ιμθφκζεζξ.

διεζχεδηακ ζδιακηζηυηενεξ ανμπμπηχζεζξ ηαζ
εκδεπμιέκςξ επζδεηηζημί ζζημί βζα ηζξ πνχηεξ
ιμθφκζεζξ. Ζ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ ηδθίδςκ, εα
δζαπζζηςεμφκ απυ 16/4.

οβηεηνζιέκα ζημ Λιβάδι Ρόπαρ ιεηά απυ ηζξ
ανμπμπηχζεζξ ζηζξ 13/4 & 14/4 (11,6 mm) εα
πενίιεκακ ειθάκζζδ ηδθίδςκ πενμκμζπυνμο απυ
ηζξ 24/4, ιεηά ημκ οπμθμβζγυιεκμ πνυκμ επχαζδξ.

9/5/17

Απμθοβή αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ πμο δζαπείιακζακ
ηαζ ςνίιακζδξ αοηχκ ζημ
κενυ ηδξ ανμπήξ

Οζ αολακυιεκεξ
εενιμηναζίεξ ζε ζοκδοαζιυ
ιε ηδκ ορδθή οβναζία ηςκ
διενχκ αοηχκ, δδιζμονβμφκ
ζοκεήηεξ βνήβμνδξ
ςνίιακζδξ ςμζπμνίςκ ηαζ
ζημπυξ ηδξ επέιααζδξ είκαζ
δ ηαηαζημθή ηδξ ελεθζηηζηήξ
αοηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ημ
παεμβυκμ.

Δπεζδή μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ
ημκζδζμθυνςκ βίκεηαζ ιυκμ
ζημ ζημηάδζ, βζα 4 χνεξ ζε
οβναζία >85%, δεκ πνέπεζ ηα
θφθθα κα ιδκ απνμζηάηεοηα
ηαζ εηηεεεζιέκα ζε οβνέξ
ζοκεήηεξ βζα ηδκ αθάζηδζδ
ηςκ γςμζπμνζαββείςκ.

ηδκ πενζμπή ημο αηεθθανζημφ Ηςακκίκςκ ανέεδηε ζηζξ 12/6/2017 δ πνχηδ ηδθίδα
πενμκμζπυνμο. Αηυια, θυβς ηδξ υρζιδξ ειθάκζζδξ ηδξ αζεέκεζαξ μ ηίκδοκμξ εηδήθςζδξ
επζδδιίαξ ήηακ ιεζςιέκμξ ηαεχξ ημ παεμβυκμ δεκ είπε ζοιπθδνχζεζ πενζζζυηενμοξ απυ έκα
επακαθδπηζημφξ ηφηθμοξ ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ πνμκζέξ ζηδκ ίδζα πενίμδμ. Χζηυζμ επεζδή μζ
ζοκεήηεξ ήηακ εοκμσηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ ηαθυ εα ήηακ κα ζοκεπζζηεί δ
επζιεθδιέκδ πνμζηαζία υθςκ ηςκ αιπεθχκςκ ιέπνζ ηαζ ημ βοάθζζια ηςκ ναβχκ.

Γζαημπή ημο ηφηθμο
ακαπαναβςβήξ ημο
παεμβυκμο ηδκ ηνίζζιδ
πενίμδμ ημο Ημοκίμο βζα ηδκ
παναβςβή ιεβάθμο
ιμθφζιαημξ.

Ζ πίεζδ πνμζαμθήξ ημ ηεθεοηαίμ δεηαπεκεήιενμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Είηζαξ Ηςακκίκςκ ήηακ
ιδδεκζηή ηαζ δεκ απαζημφκηακ ηαιία εθανιμβή θοημπνμζηαηεοηζημφ. Πνμζηαζία, ακηίεεηα,
πνεζαγυηακ ιυκμ ζε αιπεθμηειάπζα ηδξ Πνέαεγαξ, Κένηοναξ ηαζ Λεοηάδαξ ιε

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ ελάπθςζδξ ηδξ
αζεέκεζαξ.
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δζαπζζηςιέκεξ πνμζαμθέξ ηαζ υπμο επζηναημφζε ιεβάθμ δζάζηδια δζαανμπήξ ηςκ θφθθςκ
ηαηά ηδκ κφπηα.

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

10/4/17

19/4/17

Ζ «ζμοθηακίκα» ζηα πνχηα
θφθθα ιέπνζ ημ λεπχνζζια ημο
ζηαθοθζμφ/ απυ ηδκ έλμδμ ηςκ
θφθθςκ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ημο
ζηαθοθζμφ/απυ ηδκ πνάζζκδ
ημνοθή έςξ ηα πνχηα θφθθα

Γεκ ζοκέζηδζακ βεκζηεοιέκμοξ ρεηαζιμφξ, αθθά ζε
αιπέθζα πμο ειθακίγμκηακ ζοιπηχιαηα ηδξ αζεέκεζαξ,
κα βίκεηαζ άιεζα ρεηαζιυξ.

Γζαημπή πνχημο ηαζ
δεφηενμο ζηαδίμο ημο ηφηθμο
αζεέκεζαξ.

Ζ «μοθηακίκα» ζημ λεπχνζζια
ημο ζηαθοθζμφ/ιεηά ηδκ
ειθάκζζδ ημο ζηαθοθζμφ/ιεηά ηα
πνχηα θφθθα.

ε αιπέθζα – ημπμεεζίεξ πμο ειθακίγμκηαζ
ζοιπηχιαηα κα βίκεηαζ αιέζςξ ρεηαζιυξ. Ζ δνάζδ
ηςκ πνμθδπηζηχκ επειαάζεςκ θυβς ηδξ βνήβμνδξ
αφλδζδξ ηδξ αθάζηδζδξ πενζμνζγυηακ. Οζ πνμθδπηζηέξ
επειαάζεζξ πνέπεζ κα βίκμκηαζ ημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ
πμο είκαζ πνζκ απυ ηδ ανμπή. οκέζηδζακ ρεηαζιυ ζε
υθα ηα αιπέθζα ηδξ πνχζιδξ ηαζ ιεζμπνχζιδξ γχκδξ
ζηζξ 20 – 21/4 θυβς πζεακχκ ανμπχκ.

πάζζιμ ημο ηφηθμο γςήξ
ημο ιφηδηα ζημ δεφηενμ ηαζ
ηνίημ ζηάδζμ.

1. οζηδιαηζημφξ εθέβπμοξ ηαζ υπμο ειθακίγμκηαζ
ζοιπηχιαηα, κα βίκεηαζ αιέζςξ ρεηαζιυξ.

5/5/17
Σα αιπέθζα ζημ ζηάδζμ ημο
ιμφνμο/ζημ λεπχνζζια ημο
ζηαθοθζμφ/απυ ηδκ ειθάκζζδ
ιέπνζ ημ λεπχνζζια ζηαθοθζμφ

3. ηα ιεζμδζαζηήιαηα ηςκ ρεηαζιχκ πνέπεζ κα
θαιαάκεηαζ οπυρδ δ βνήβμνδ αφλδζδ ημο ιήημοξ ηδξ
αθάζηδζδξ ηδκ πενίμδμ αοηή (14 - 28 εη.
εαδμιαδζαίςξ).
Ζ βνήβμνδ αφλδζδ ηδξ αθάζηδζδξ ηδκ πενίμδμ αοηή
δδιζμονβμφζε αηάθοπηεξ θοηζηέξ επζθάκεζεξ αηυια ηαζ
ζε ζπεηζηά πνυζθαηα ρεηαζιέκα αιπέθζα.
Καηαπμθέιδζδ: 16 - 17 Μαΐμο ηαζ ηδκ πνμζηαζία πνζκ
ηζξ ανμπέξ.

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

15/5/17

2. Μεθθμκηζηέξ ανμπέξ πνέπεζ κα ανίζημοκ ηα αιπέθζα
ηαθοιιέκα πνζκ απυ ηδ ανμπή. Δπίζδξ, μζ δνμζζέξ ηδξ
πενζυδμο απμηεθμφκ ζμαανυ επζδδιζμθμβζηυ
πανάβμκηα ζηζξ ημπμεεζίεξ πμο έπεζ ήδδ ειθακζζηεί.

22/5/17

ηα ζηάδζα απυ άκεδζδ ιέπνζ
ηανπυδεζδ/ απυ ιμφνμ ςξ
άκεδζδ/ απυ λεπχνζζια
ζηαθοθζχκ ςξ έκανλδ άκεδζδξ.

25/5/17

ημ ζηάδζμ ηδξ ηανπυδεζδ/ απυ
άκεδζδ ιέπνζ ηανπυδεζδ/ απυ
ιμφνμ-ηονίςξ-ιέπνζ ηδκ έκανλδ
ηδξ άκεδζδξ.

ε αιπέθζα - ημπμεεζίεξ πμο ήδδ οπήνπε δ αζεέκεζα κα
ζοκεπζγυηακ δ ζοζηδιαηζηή ακηζιεηχπζζδ. Σα αιπέθζα
ιε ζοιπηχιαηα, επυιεκεξ ανμπέξ ή ιε έκημκεξ δνμζζέξ,
πνέπεζ κα ηα ανίζημοκ ηαθοιιέκα.
ε αιπέθζα – πενζμπέξ πμο οπήνπακ ή ειθακίγμκηακ
ζοιπηχιαηα (ηδθίδεξ θαδζμφ, ελακεήζεζξ) κα βζκυηακ
ζοζηδιαηζηή ηαηαπμθέιδζδ ιε δζαζοζηδιαηζηά ή
δζεζζδοηζηά ζηεοάζιαηα.

Απμθοβή ςνίιακζδξ
ςμζπμνίςκ ηδκ άκμζλδ,
πνμζηαζία απυ ημ κενυ ηδξ
ανμπήξ υπμο αθαζηάκμοκ ηα
ημκίδζα (απυ ηα ςμζπυνζα),
δζαζπμνάξ ημοξ ιε ηδκ ανμπή
ζε πενίμδμ επζδεηηζηυηδηαξ
ζημιαηίςκ ηαζ ηαπείαξ
αφλδζδξ θφθθςκ ηαζ
ηθδιαηίδςκ. Ο Μάζμξ ζακ
πνμπαναζηεοαζηζηυξ ιήκαξ,
πανέπεζ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ
αολακυιεκδξ εενιμηναζίαξ
ηαζ οβναζίαξ βζα ηδκ βνήβμνδ
ακάπηολδ ηο παεμβυκμο. Σα
δζαζοζηδιαηζηά
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ
«ηαηαζηνμθή» ηςκ
ιογδηήνςκ ζημοξ
ιεζμηοηηάνζμοξ πχνμοξ.

οκέζηδζακ ηδκ επακάθδρδ ηδξ επέιααζδξ ζε αιπέθζα πμο μ πνυκμξ δνάζδξ ημο
πνμδβμφιεκμο ρεηαζιμφ έπεζ θήλεζ, αθμφ μζ πνμζαμθέξ παιδθήξ έκηαζδξ πμο
δζαπζζηχεδηακ δεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα οπμηζιδεμφκ.

1/6/17

Πνμζηαζία ζε πενζμπέξ πμο δ αζεέκεζα ειθακίγεζ
επζδδιζηή ιμνθή αηυια.

16/6/17

ημ ηθείζζιμ / ζηδκ ηαηαηυνοθδ
εέζδ/ ζημ ηέθμξ ηδξ ηανπυδεζδξ
ιε ανπή ακάπηολδξ ναβχκ.

πμο οπάνπεζ δ αζεέκεζα, έπνεπε κα πνμζηαηεφμκηαζ.

21/6/17

Κθείκμοκ ζηζξ πνχζιεξ/ ιεηαλφ
ηαηαηυνοθδξ εέζδξ ηαζ
ηθεζζίιαημξ/ιεηαλφ ακάπηολδξ
ηςκ ναβχκ ηαζ ηαηαηυνοθδξ
εέζδξ.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο πνμαθέπμκηακ βζα ηζξ
επυιεκεξ διένεξ δεκ εα εοκμμφζακ ημκ ιφηδηα, εηηυξ
απυ ηζξ εέζεζξ πμο ζοκεπίγμοκ κα ζδιεζχκμκηαζ
δνμζζέξ ηαζ έπεζ ειθακζζηεί δ αζεέκεζα, ηα αιπέθζα
έπνεπε κα είκαζ πνμζηαηεοιέκα ζε αοηέξ.

6/7/17

Σα αιπέθζα θίβμ πνζκ ημ
βοάθζζια/ ζημ ηθείζζιμ
/ιπαίκμοκ ζημ ηθείζζιμ.

20/7/17

Σα αιπεθυθοηα ζημ βοάθζζια/

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ – θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ
– δ αζεέκεζα είπε ακαζηαθεί ηαζ δεκ οπήνπε θυβμξ
βεκζηεοιέκςκ επειαάζεςκ. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ
ηάπμζεξ υπμο ζδιεζχκμκηαζ δνμζζέξ, άνα μ ιφηδηαξ

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

6/6/17

ηδκ ακάπηολδ ναβχκηαηαηυνοθδ εέζδ/ ζημ ηέθμξ
ηανπυδεζδξ-ακάπηολδξ ηςκ
ναβχκ/ ζημ ηέθμξ άκεδζδξ-ανπή
ηανπυδεζδξ.

Γζαημπή ηφηθμο επζαίςζδξ
ημο παεμβυκμο, ηαηά ημ ηνίημ
ηαζ ηέηανημ ζηάδζμ.

Δθυζμκ ηα ςμζπυνζα δεκ
δζααναπμφκ βζα ιεβάθμ
πνμκζηυ δζάζηδια, δζαηδνμφκ
ηδ αθαζηζηυηδηά ημοξ βζα 45
διένεξ μπυηε ηαζ πνέπεζ κα
παναιέκμοκ πνμζηαηεοιέκα
ηα αιπέθζα, δεκ αθαζηάκμοκ.
Ζ δνυζμξ δδιζμονβεί
εοκμσηέξ ζοκεήηεξ οβναζίαξ
βζα αθάζηδζδ ηςκ ημκίδζςκ.

156
ζηδκ έκανλδ βοαθίζιαημξ/ ζημ
ηθείζζιμ.

ζοκεπίγεζ κα δίκεζ ιμθφκζεζξ ζηδ κέα αθάζηδζδ ηαζ
οπάνπεζ ακάβηδ ηαηαπμθέιδζδξ.

Πίνακαρ 8: Παναημθμφεδζδ ημο πενμκμζπυνμο βζα ημ 2018.

ΖΜΔΡ
ΟΜΖ
ΝΗΑ

ΠΔΡΗ
ΟΥΖ

ΒΛ. ΣΑΓ.
ΑΜΠΔΛΟΤ Δ
ΠΡΧΗΜΔ/ΜΔΟΠΡ
ΧΗΜΔ/ΟΦΗΜΔ
ΕΧΝΔ

ΥΟΛΗΑ

Βνμπμπηχζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ διενχκ ηαζ ακηίζημζπεξ εενιμηναζίεξ
εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ. Ζ επέιααζδ ηνίκεηαζ
απαναίηδηδ εάκ δζαπζζηςεεί δ πνχηδ έκδεζλδ ζοιπηςιάηςκ, δδθαδή
ηδθίδεξ θαδζμφ ή επάκεζζδ.

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

15/5/20
18

4/6

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Οζ πενζζζυηενεξ
πμζηζθίεξ ανίζημκηαζ ζε
εοαίζεδημ ζηάδζμ
Απαναίηδηδ εάκ δζαπζζηςεεί δ
πανμοζία ζοιπηςιάηςκ. Έθεβπμξ ιία
εαδμιάδα ιεηά ηδκ επέιααζδ βζα κα
δζαπζζηςεεί εάκ ζηαιάηδζε δ ακάπηολδ
ημο ιφηδηα. Καθθζενβδηζηά ιέηνα πμο
αεθηζχκμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αένα
ιέζα ζημκ αιπεθχκα.

2/7

Σαηηζηυξ έθεβπμξ ημο αιπεθχκα. Ζ
επέιααζδ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ εάκ
εκημπζζημφκ ζδιακηζηέξ πνμζαμθέξ.

20/7

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
εοκυδζακ ηδκ ακάπηολδ
δεοηενμβεκχκ ιμθφκζεςκ

ΛΟΓΟ ΔΠΔΜΒΑΖ
Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΑΓΗΟ

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ
ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά
ηαζ πενζμνζζιμφ
δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ.
Δπζανάδοκζδ ηαζ
απμηνμπή επχαζδξ
ςμζπμνίςκ θυβς
αολακυιεκςκ
εενιμηναζζχκ ηαζ
ακμζηηχκ ζημιαηίςκ ηςκ
θφθθςκ

Βνμπμπηχζεζξ ηαζ
ακηίζημζπεξ εενιμηναζίεξ
εοκμμφζακ ηδκ ακάπηολδ
ιμθφκζεςκ.
ρζιεξ πνμζαμθέξ ηαηά
ηυπμοξ ζδιακηζηέξ.

4/5

Πνχζιεξ γχκεξ
ηαθθζένβεζαξ-πμζηζθίεξ:
απυ ημ ζηάδζμ ηςκ
λεπςνζζηχκ ακεμηαλζχκ
ιέπνζ ηδκ άκεζζδ, βζα ηζξ
υρζιεξ πενζμπέξπμζηζθίεξ: ιεηαλφ
πνχηςκ θφθθςκ ηαζ
ειθάκζζδξ ηςκ
ακεμηαλζχκ.

Πνμθδπηζηέξ ηαηηζηέξ εθανιμβέξ ιε
ηαηάθθδθα βζα ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ ημο
αιπεθχκα ιοηδημηηυκα, πνζκ ηδκ
εηδήθςζδ ανμπμπηχζεςκ. Ακ
εηδδθςεμφκ ανμπέξ ζε απνμζηάηεοημ
αιπεθχκα, κα εθανιμζημφκ άιεζα
εεναπεοηζηά ιοηδημηηυκα.

29/5

Πεδζκέξ - πνχζιεξ
πενζμπέξ-πνχζιεξ
πμζηζθίεξ: απυ ημ δέζζιμ
ηςκ ναβχκ ιέπνζ αοηυ
ημο ιεβέεμοξ ιπζγεθζμφ,
εκχ ζηζξ μνεζκέξ υρζιεξ πενζμπέξ-υρζιεξ
πμζηζθίεξ αηυια ζηδκ
άκεδζδ.

Πνμθδπηζηέξ εθανιμβέξ ιε ηαηάθθδθα
πνμζηαηεοηζηά ή εεναπεοηζηά, πνζκ ηδκ
εηδήθςζδ ανμπμπηχζεςκ. ηζξ
πενζπηχζεζξ πμο εηδδθςεμφκ ανμπέξ ζε
απνμζηάηεοημ αιπεθχκα, κα
εθανιμζημφκ άιεζα ιοηδημηηυκα ιε
εεναπεοηζηή δνάζδ.

Οζ ηεθεοηαίεξ ανμπμπηχζεζξ
πνμηάθεζακ εοκμσηέξ
ζοκεήηεξ βζα ζμαανέξ έςξ
ιέηνζεξ πνςημβεκείξ ηαζ
δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ.

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ ζηα θφθθα,
οπεφεοκςκ βζα ηζξ
πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ
ηδξ άκμζλδξ. Σα ςμζπυνζα
δεκ πνέπεζ κα ιείκμοκ
δζαανεβιέκα βζα ανηεηυ
πνμκζηυ δζάζηδια.

19/6

Πεδζκέξ - πνχζιεξ
πενζμπέξ-πνχζιεξ: πνζκ
ημ ηθείζζιμ ηαζ ζηζξ
μνεζκέξ - υρζιεξ

Πνμθδπηζηέξ εθανιμβέξ ιε ηαηάθθδθα
πνμζηαηεοηζηά ή εεναπεοηζηά
ιοηδημηηυκα, πνζκ ηδκ εηδήθςζδ

Οζ ηεθεοηαίεξ ανμπμπηχζεζξ
πνμηάθεζακ εοκμσηέξ
ζοκεήηεξ βζα ζμαανέξ έςξ
ιέηνζεξ πνςημβεκείξ ηαζ

Δπζανάδοκζδ ηαζ
απμηνμπή επχαζδξ
ςμζπμνίςκ θυβς
αολακυιεκςκ

ΑΥΑΗΑ

3/4/201
8

Πεδζκέξ πενζμπέξ: ζηα
πνχηα θφθθα έςξ ηδκ
ειθάκζζδ ηςκ
ζηαθοθχκ, εκχ ζηζξ
μνεζκέξ ζημ θμφζηςια
μθεαθιχκ.

Ακ ηα αιπέθζα δεκ ήηακ πνμζηαηεοιέκα επανηχξ πνζκ απυ ηδ ανμπή,
ακαιέκμκηακ ιειμκςιέκεξ ηδθίδεξ εθαίμο ζηζξ επυιεκεξ 10-15 διένεξ
απυ ηδ ανμπή. Μπμνεί κα είκαζ ζδιακηζηέξ εάκ αθεεεί ημ θφθθςια
απνμζηάηεοημ ηαζ εηδδθςεεί ημ αιέζςξ πνμζεπέξ δζάζηδια ανμπή.

Ζ ηεθεοηαία ανμπυπηςζδ
ζηζξ 30 Απνζθίμο πνμηάθεζε
εοκμσηέξ ζοκεήηεξ βζα
πνςημβεκείξ ιμθφκζεζξ.

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ
ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά
ηαζ πενζμνζζιμφ
δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ ιέζς
αοηήξ ηαηά ημκ
«πνμπαναζηεοαζηζηυ
ιήκα».

157
πενζμπέξ-υρζιεξ
πμζηζθίεξ, ιεηαλφ
άκεζζδξ ηαζ δεζίιαημξ
ναβχκ.
Πνχζιεξ-πεδζκέξ
πμζηζθίεξ: πνζκ ημ
ηθείζζιμ ηαζ ζημ
βοάθζζια, εκχ ηςκ
μνεζκχκ- υρζιςκ
πενζμπχκ-υρζιςκ
πμζηζθζχκ ιεηαλφ
δεζίιαημξ ηαζ ιεβέεμοξ
ιπζγεθζμφ.

2/7

3/4/201
8

ΒΟΛΟ

19/4

ηάδζμ ειθάκζζδξ
ηαλζακεζχκ, 4-6 θφθθςκ,
αθαζηυξ 8-15 cm.

Πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ, ιε εβηεηνζιέκμ
ζηεφαζια, υηακ δ αθάζηδζδ απμηηήζεζ
ιήημξ 8-10 cm πενίπμο.

Πνμζηαζία επζαεαθδιέκδ βζα
υζμ επζηναημφκ μζ
ανμπμπηχζεζξ, αθθά ηαζ
ηαεμθζηή βζα κα ιδκ
οπάνπμοκ εζηίεξ ιυθοκζδξ.

Οζ ηαλζακείεξ ηςκ
αιπεθζχκ ανίζημκηακ ζε
θάζδ επζιήηοκζδξ έςξ
πθήνδξ έηπηοζδξ.

Δπζαεαθδιέκδ πνμζηαζία αιπεθχκςκ
θυβς ηαπείαξ αθαζηζηήξ ακάπηολδξ,
ανμπμπηχζεςκ ηαζ αένδδςκ. πμηε μζ
εενιμηναζίεξ ηοιακεμφκ ιεηαλφ 1327μC, ιε οβναζία άκς ημο 85%, βζα
ανηεηέξ διένεξ, ηυηε άιεζμξ ρεηαζιυξ
ζε πενζπηχζεζξ πμο δζαπζζηςεμφκ
πνμζαμθέξ. οκδοαζιυξ ιε ςζδίμο.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ
ηεθεοηαίςκ διενχκ ιε
ζηαεενά ορδθέξ οβναζίεξ,
ζοπκέξ ανμπμπηχζεςκ ηαζ
ορδθέξ εενιμηναζίεξ,
εοκμμφκ ηδκ βνήβμνδ
ελάπθςζδ ημο παεμβυκμο.

ημ ζηάδζμ ηδξ άκεζζδξ.

31/5

15/6

Πεδζκέξ πενζμπέξ: μζ πζμ
πνχζιεξ πμζηζθίεξ είπακ
εζζέθεεζ ζημ ζηάδζμ
ηθεζζίιαημξ ηςκ
ηζαιπζχκ.
ΝΑΤΠΛΗΟ

Έκημκα ηαζνζηά θαζκυιεκα
ιε πμθθέξ ανμπέξ ηαζ
ζζπονμφξ ακέιμοξ ζε υθεξ ηζξ
πενζμπέξ μθυηθδνμ ημ 2μ 15κεήιενμ ημο Ημοκίμο.

Ο ηαζνυξ ημο Ημοκίμο ήηακ
ζδακζηυξ βζα ημκ
πενμκυζπμνμ, πνμζαμθέξ ζε
υθεξ ηζξ πενζμπέξ.
Μεβαθφηενμξ μ ηίκδοκμξ ζηζξ
μνεζκέξ ελαζηίαξ ηδξ
ιεβαθφηενδξ εοαζζεδζίαξ
ηςκ αθαζηδηζηχκ ζηαδίςκ
ηδκ ηνέπμοζα πενίμδμ.

Ακάθμβα ηδκ πμζηζθία
ηαζ ηδκ πενζμπή, ζε ηνία
αθαζηζηά ζηάδζα: α)
Σέθμξ
άκεζζδξ─ηανπυδεζδ α)
νάβεξ ζε ιέβεεμξ
ζηαβζμφ, β) νάβεξ ζε
ιέβεεμξ ιπζγεθζμφ.

10/4/20
18

δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ.

Πνμθδπηζηέξ ηαηηζηέξ εθανιμβέξ ιε
ηαηάθθδθα πνμζηαηεοηζηά ή
εεναπεοηζηά ιοηδημηηυκα, πνζκ ηδκ
εηδήθςζδ ανμπμπηχζεςκ. ηζξ
πενζπηχζεζξ πμο εηδδθςεμφκ ανμπέξ ζε
απνμζηάηεοημ αιπεθχκα, κα
εθανιμζημφκ άιεζα ιοηδημηηυκα ιε
εεναπεοηζηή δνάζδ.

16/7

15/5

ανμπμπηχζεςκ.

Πνμζαμθέξ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ εα ήηακ ηαηαζηνμθζηέξ ηαζ έηζζ
ζοκέζηδζακ ηδκ εθανιμβή πνμθδπηζημφ ρεηαζιμφ υπμο δ αζεέκεζα
εκδδιεί, εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ ηαζ υπμηε μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ημ
απαζημφκ.

Άιεζα επέιααζδ ιε ηαηάθθδθμ ηαζ
εβηεηνζιέκμ ιοηδημηηυκμ.

ε αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ
πνμζαμθχκ, ζε εοαίζεδηεξ
πμζηζθίεξ ηαζ υηακ ηαζ υπμο
επζηναημφκ ζοκεήηεξ
πενμκμζπυνμο.

Σζξ επυιεκεξ 3-4 ιένεξ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ εα άθθαγακ μπυηε
ζοκέζηδζακ επέιααζδ ιε ηαηάθθδθμ ιοηδημηηυκμ ζημοξ οβνμφξ
αιπεθχκεξ, ζε εηείκμοξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ ηαζ υπμο οπήνπακ
ζοιπηχιαηα.

Υνεζάγεηαζ πνμθδπηζηή επέιααζδ ζε αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ, ζε εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ,
φπανλδ οβναζίαξ, υηακ δ κέα αθάζηδζδ έπεζ ιήημξ 8-10 cm. Βέααζα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ θυβς
ηδξ ηαπείαξ αφλδζδξ ηδξ αθάζηδζδξ, δ πνμζηαζία εα δζανηέζεζ ιυθζξ 4-7 διένεξ.

εενιμηναζζχκ ηαζ
ακμζηηχκ ζημιαηίςκ ηςκ
θφθθςκ

Γζαημπή (βνήβμνδξ)
ζοιπθήνςζδξ αζμθμβζημφ
ηφηθμο θυβς ορδθχκ
εενιμηναζζχκ ηαζ
απμηνμπή αθάζηδζδξ ηαζ
δζαζπμνάξ ημκζδίςκ ζημ
κενυ ηδξ ανμπήξ

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ
ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά
ηαζ πενζμνζζιμφ
δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ ιέζς
αοηήξ ηαηά ημκ
«πνμπαναζηεοαζηζηυ
ιήκα».

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ ζηα θφθθα,
οπεφεοκςκ βζα ηζξ
πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ
ηδξ άκμζλδξ. Σα ςμζπυνζα
δεκ πνέπεζ κα ιείκμοκ
δζαανεβιέκα βζα ανηεηυ
πνμκζηυ δζάζηδια.
Δπζανάδοκζδ ηαζ
απμηνμπή επχαζδξ
ςμζπμνίςκ θυβς
αολακυιεκςκ
εενιμηναζζχκ ηαζ
ακμζηηχκ ζημιαηίςκ ηςκ
θφθθςκ.
Σα ζημιάηζα παναιέκμοκ
θεζημονβζηά ηαζ ζηυπμξ δ
απαβυνεοζδ εζζυδμο ζε
αοηά ηςκ γςμζπμνίςκ
ή/ηαζ ηδξ αθάζηδζήξ ημοξ
πμο πνμδβήεδηε.
Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ
ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά
ηαζ πενζμνζζιμφ
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30/4

Νεμέα
και
Π.Δ
Κοπιν
θία.

Άιεζδ επέιααζδ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ηαεχξ ηαζ εκηαηζηή παναημθμφεδζδ υζςκ ανίζημκηαζ ζε
οβνέξ πενζμπέξ, υπμο εκημπζζημφκ ζοιπηχιαηα. Ο ηαζνυξ ζηζξ 29/4/18 δδιζμφνβδζε ζοκεήηεξ
ιυθοκζδξ.

δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ ιέζς
αοηήξ ηαηά ημκ
«πνμπαναζηεοαζηζηυ
ιήκα».

Σμπζηέξ ανμπμπηχζεζξ, ιπμνεί κα δδιζμονβμφζακ πνμαθήιαηα ζημοξ αιπεθχκεξ ηαζ έηζζ ζοκζζηάηαζ
εηηεηαιέκμξ έθεβπμξ αοηχκ ηαζ άιεζδ ηαηαπμθέιδζδ υπμο οπήνπακ πνμζαμθέξ.

23/5

Δκηαηζημπμίδζδ ηςκ εθέβπςκ ηαζ άιεζδ επέιααζδ ζε πενίπηςζδ πνμζαμθχκ.

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ ζηα θφθθα,
οπεφεοκςκ βζα ηζξ
πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ
ηδξ άκμζλδξ.

16/6

Λυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, μ ηίκδοκμξ πνμαμθχκ ήηακ ιεβάθμξ, άιεζδ επέιααζδ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ
πμο έπεζακ ανμπέξ ηαζ ζοπκή παναημθμφεδζδ υθςκ ηςκ αιπεθχκςκ.

Δπζανάδοκζδ ηαζ
απμηνμπή επχαζδξ
ςμζπμνίςκ θυβς
αολακυιεκςκ
εενιμηναζζχκ ηαζ
ακμζηηχκ ζημιαηίςκ ηςκ
θφθθςκ.

27/6

Άιεζδ επέιααζδ ιε πνμθδπηζηά ηαζ εεναπεοηζηά ζηεοάζιαηα ηαζ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ επζηυπζςκ
εθέβπςκ.

16/7

Δπέιααζδ ιε ηα ακηίζημζπα ιοηδημηηυκα.

17/5/20
18

ΚΑΒΑΛΑ

23/7

Απκαδία και Νεμέα.

ΝΑΤΠΛΗΟ

29/5

Άιεζδ επέιααζδ ιεηά ηδκ ανμπυπηςζδ ημο ηνζδιένμο ιε ζηεοάζιαηα πμο έπμοκ ηαζ εεναπεοηζηή
δνάζδ.

Ξεηίκδζε δ ακεμθμνία
ζηζξ πνχζιεξ πενζμπέξπμζηζθίεξ, μζ υρζιεξ
ακαιέκμκηακ κα
θηάζμοκ ζημ ζηάδζμ ημο
ιμφνμο.

οκεπή παναημθμφεδζδ ηςκ αιπεθχκςκ βζα ηοπυκ πνμζαμθέξ ηαζ
επέιααζδ ζε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεμφκ ελακεήζεζξ ηαζ ηδθίδεξ
εθαίμο.

8/6

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, βεκζηά, δεκ ήηακ εοκμσηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ιφηδηα, ςζηυζμ ζοκέζηδζακ
ρεηαζιυ εάκ δζαπζζηςεεί πνμζαμθή.

27/6

Οζ εενιμηναζίεξ ιαγί ιε ηζξ ανμπμπηχζεζξ εα απμηεθέζμοκ εοκμσηυ πανάβμκηα ακάπηολδξ ημο
παεμβυκμο ιυθζξ οπμπςνήζμοκ μζ αυνεζμζ άκειμζ ηαζ ανπίγμοκ κα ακεααίκμοκ μζ εενιμηναζίεξ.
Ξεπχνζζια ζηαθοθζμφ/ πνχηα
θφθθα ιέπνζ λεπχνζζια
ζηαθοθζμφ, ιε ηονίανπμ ζηάδζμ
ηδκ ειθάκζζδ ημο ζηαθοθζμφ/
πνχηα θφθθα ιέπνζ ηδκ
ειθάκζζδ ημο ζηαθοθζμφ.

12/4/20
18

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

27/4

ηάδζμ ημο ιμφνμο/ λεπχνζζια
ζηαθοθζμφ/ απυ ηδκ ειθάκζζδ
ημο ζηαθοθζμφ ιέπνζ ηονίςξ
ημο λεπςνίζιαημξ.

4/5

ηάδζμ ημο ιμφνμο ιέπνζ αοηυ
ηδξ ηανπυδεζδξ, ιε ηονίανπμ
ημ ζηάδζμ έκανλδξ άκεζζδξ/
ζηάδζμ ημο ιμφνμο ιέπνζ ηδκ
έκανλδ άκεζζδξ/ αηυια ζημ
λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ
ιέπνζ αοηυ ημο ιμφνμο.

8/5

Μεηαλφ άκεζζδξ ηαζ
ηανπυδεζδξ/ απυ ημ ζηάδζμ ημο
ιμφνμο ιέπνζ ηδκ άκεζζδ/ απυ
λεπχνζζια ζηαθοθζμφ ιέπνζ

Ζ παναηεηαιέκδ ακμιανία ηαζ μζ
θζβμζηέξ παιδθμφ φρμοξ ανμπέξ
απυ ηδκ έκανλδ ηδξ αθάζηδζδξ
δεκ έπμοκ εοκμήζεζ ηδκ αζεέκεζα.
πζ άζημπμζ ρεηαζιμί, εκχ
ζηζξ ημπμεεζίεξ υπμο
ζδιεζχεδηακ μζ ανμπέξ (κ.
Ρεεφικμο & Υακίςκ) κα
βίκμκηαζ ζοζηδιαηζημί
έθεβπμζ. ε αιπέθζα πμο
ειθακίγμκηαζ ζοιπηχιαηα,
άιεζα ρεηαζιυξ.

ε πενζμπέξ πμο ειθακζζημφκ
ζοιπηχιαηα, αιέζςξ
ηαηαπμθέιδζδ ηαζ υπμο
είπακ ήδδ ειθακίζεζ

Ζ παναηεηαιέκδ λδναζία δεκ
αμδεμφζε ηδκ αζεέκεζα. Ζ
ειθάκζζή ηδξ πμθφ πενζμνζζιέκδ
ηαζ δ ελέθζλή ηδξ ιε ηζξ δνμζζέξ
εκημπζγυηακ πμθφ ημπζηά.
Πανυθμ πμο μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
δεκ εοκμμφζακ ηδκ ελέθζλή ημο, δ
πανμοζία ημο είπε επζαεααζςεεί
ζηδ Μεζζανά ηαζ κ. Υακίςκ –
Ρεεφικμο.

Οζ πνυζθαηεξ ανμπέξ (έκημκεξ
ηαηά ηυπμοξ) εα δχζμοκ
ιμθφκζεζξ.

Γζαημπή (βνήβμνδξ)
ζοιπθήνςζδξ αζμθμβζημφ
ηφηθμο θυβς ορδθχκ
εενιμηναζζχκ ηαζ
απμηνμπή αθάζηδζδξ ηαζ
δζαζπμνάξ ημκζδίςκ ζημ
κενυ ηδξ ανμπήξ
Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ
ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά
ηαζ πενζμνζζιμφ
δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ ιέζς
αοηήξ ηαηά ημκ
«πνμπαναζηεοαζηζηυ
ιήκα».

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαημπήξ
θήεανβμο ςμζπμνίςκ απυ
ημ κενυ ηδξ ανμπήξ, αθθά
ηαζ πενζμνζζιμφ
δζαζπμνάξ
γςμζπμνζαββείςκ ιέζς
αοηήξ ηαηά ημκ
«πνμπαναζηεοαζηζηυ
ιήκα». Ο Μάζμξ ιέπνζ ηαζ
ηζξ ανπέξ Ημοκίμο,
εεςνείηαζ πενίμδμξ πμθφ
ηνίζζιδ βζα ηδκ ελάπθςζδ
ηδξ αζεέκεζαξ, θυβς
ακυδμο ηδξ εενιμηναζίαξ
ηαζ βνήβμνδξ
ζοιπθήνςζδξ ημο
αζμθμβζημφ ηφηθμο ημο
παεμβυκμο.
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ζηάδζμ ιμφνμο, ηονίςξ.

15/5

22/5

Νομοί
Ζπακλ
είος
Λαζιθί
ος.

23/5

Έκηακ
ηο
ηεσνικ
ό
δεληίο
για
ηοςρ ν.
Υανίυ
ν και
Ρεθύμ
νος.

1/6

ΚΡΖΣΖ

24/5

6/6

20/6

ηάδζμ ακάπηολδξ ηςκ ναβχκ/
ηανπυδεζδ/ θάζδ άκεδζδξ.

οζηδιαηζηυξ έθεβπμξ ηαζ
ηαηαπμθέιδζδ ιυκμ ζε
αιπέθζα πμο ειθακίγμκηαζ
ζοιπηχιαηα.

Πζεακή ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ
θυβς ανμπυπηςζδξ ζηζξ 7 Μαΐμο.

ηάδζμ ακάπηολδξ ηςκ ναβχκ
ιέπνζ ηδκ ηαηαηυνοθδ εέζδ/
ηέθμξ ηδξ ηανπυδεζδξ ιέπνζ ηδ
ακάπηολδ ηςκ ναβχκ/ ζημ
ηέθμξ άκεδζδξ ιε ανπέξ
ηανπυδεζδξ.

πζ ζοζηδιαηζηέξ
ηαηαπμθειήζεζξ ηαζ ιυκμ
υπμο έπεζ ειθακζζηεί κα
βίκεηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηαζ
ηονίςξ ζε πενζυδμοξ ιε
έκημκεξ κοπηενζκέξ δνμζζέξ ή
ιε πνυαθερδ ανμπήξ.

Παναηδνήεδηακ εθάπζζηεξ
ειθακίζεζξ ζε κέεξ εέζεζξ ηαζ
μνζαηή ελέθζλδ ημο ιφηδηα θυβς
δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ.

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ςμζπμνίςκ ζηα θφθθα,
οπεφεοκςκ βζα ηζξ
πνςηανπζηέξ ιμθφκζεζξ
ηδξ άκμζλδξ.

Ο ιφηδηαξ έπεζ ειθακζζηεί ηαηά
πενζμπέξ ηαζ ζοκηδνείηαζ ζε
εέζεζξ πμο δεκ βίκμκηαζ εφημθα
ακηζθδπηέξ.

Ο ζπδιαηζζιυξ ηςκ
ημκζδζμθυνςκ βίκεηαζ ιυκμ
ζημ ζημηάδζ, βζα 4 χνεξ ζε
οβναζία >85%, δεκ πνέπεζ
ηα θφθθα κα ιδκ
απνμζηάηεοηα ηαζ
εηηεεεζιέκα ζε οβνέξ
ζοκεήηεξ βζα ηδκ
αθάζηδζδ ηςκ
γςμζπμνζαββείςκ.

οζηδιαηζηυξ έθεβπμξ ηαζ
ηαηαπμθέιδζδ ζε αιπέθζα ιε
ζοιπηχιαηα.

ηδκ ακάπηολδ ηςκ ναβχκ
ιέπνζ ηαζ ηδκ ηαηαηυνοθδ
εέζδ/ ακάπηολδ ηςκ ναβχκ/
ζηάδζμ υπμο επζηναηεί δ
ηανπυδεζδ.

Λυβς ηδξ ηαζνζηήξ αζηάεεζαξ ηςκ επυιεκςκ διενχκ (πνυαθερδ
ΔΜΤ), ζε πενζμπέξ πμο έπεζ ειθακζζηεί, ηα αιπέθζα πνέπεζ κα
είκαζ πνμζηαηεοιέκα.

Κθείζζιμ ηςκ ζηαθοθζχκ/
ηαηαηυνοθδ εέζδ/ απυ ημ
ηέθμξ ηανπυδεζδξ ιέπνζ ηδκ
ακάπηολδ ηςκ ναβχκ.

Δηηυξ απυ ημκ Μοθμπυηαιμ, ημ μνμπέδζμ Λαζζείμο ηαζ μνεζκέξ –
διζμνεζκέξ πενζμπέξ βφνς, δεκ ζδιεζχεδηακ αλζυθμβεξ
ανμπμπηχζεζξ ηαζ δεκ εοκμήεδηε δ ελέθζλδ ηδξ αζεέκεζαξ. Να ιδκ
βίκμκηαζ άζημπμζ ρεηαζιμί.

Σα ζηαθφθζα έηθεζκακ/ ιεηαλφ
ηαηαηυνοθδξ εέζδξ ηαζ
ηθεζζίιαημξ/ απυ ηδκ ακάπηολδ
ηςκ ναβχκ ιέπνζ ηδκ
ηαηαηυνοθδ εέζδ.

Απαβυνεοζδ άζημπςκ ρεηαζιχκ, αθμφ μζ ειθακίζεζξ ημο ιφηδηα
ήηακ πενζμνζζιέκεξ ηαζ δεκ εοκμμφκηακ δ ελέθζλή ημο.

Νομοί
Υανίυ
νΡεθύμ
νος

ΚΡΖΣΖ

14/6

ζοιπηχιαηα, ηυηε πενζμδζηέξ
επειαάζεζξ.

Καζνζηή αζηάεεζα ηζξ επυιεκεξ διένεξ. πμο είπακ ειθακζζηεί
ζοιπηχιαηα κα βίκεηαζ ζοκδοαζιέκδ ηαηαπμθέιδζδ ιε ημ ςίδζμ.

ηάδζμ ηθεζζίιαημξ ζηαθοθζχκ
- θίβμ πνζκ ημ βοάθζζια/
ηθείκμοκ ηα ζηαθφθζα/ ζηδκ
ακάπηολδ ναβχκ – έκανλδ
ηθεζζίιαημξ.

πμο πνμτπήνπε δ αζεέκεζα,
άιεζα ηαηαπμθέιδζδ. πμο, δεκ
είπακ ειθακίζεζ ζοιπηχιαηα
πνζκ απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ, κα
βίκεηαζ ζοζηδιαηζηυξ έθεβπμξ ηαζ
εθυζμκ δζαπζζηςεμφκ πνμζαμθέξ,
ηυηε ηαηαπμθέιδζδ.

Οζ πνυζθαηεξ δζαδμπζηέξ
ανμπμπηχζεζξ, ιε ιεβάθδξ
δζάνηεζαξ δζοβνάκζεζξ,
εκενβμπμίδζακ ιμθφζιαηα
πμο εα δχζμοκ κέεξ
πνμζαμθέξ.

Δπζανάδοκζδ ηαζ
απμηνμπή επχαζδξ
ςμζπμνίςκ θυβς
αολακυιεκςκ
εενιμηναζζχκ ηαζ
ακμζηηχκ ζημιαηίςκ ηςκ
θφθθςκ.

Δθυζμκ ηα ςμζπυνζα δεκ
δζααναπμφκ βζα ιεβάθμ
πνμκζηυ δζάζηδια,
δζαηδνμφκ ηδ
αθαζηζηυηδηά ημοξ βζα 45
διένεξ μπυηε ηαζ πνέπεζ
κα παναιέκμοκ
πνμζηαηεοιέκα ηα
αιπέθζα, δεκ αθαζηάκμοκ.
Ζ δνυζμξ δδιζμονβεί
εοκμσηέξ ζοκεήηεξ
οβναζίαξ βζα αθάζηδζδ
ηςκ ημκίδζςκ.
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Πίνακαρ 9: Παναημθμφεδζδ ημο ςζδίμο βζα ημ 2017.
ΖΜΔΡΟ
ΜΖΝΗΑ

ΠΔΡΗΟΥΖ

ΒΛ. ΣΑΓ. ΑΜΠΔΛΟΤ Δ
ΠΡΧΗΜΖ/ΜΔΟΠΡΧΗΜΖ/ΟΦΗΜΖ
ΕΧΝΖ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΟΛΗΑ

24/5/17

οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ιε πνμζηαηεοηζηά – εεναπεοηζηά ιοηδημηηυκα. Δπζζηυπδζδ
ημο αιπεθχκα ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα, έθεβπμξ θφθθςκ ηαζ αυηνεζςκ,
βζα ηαηαβναθή ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ εέζεςκ πνμζαμθήξ ηαζ ημο πμζμζημφ ηςκ
πνμζαεαθδιέκςκ πνέικςκ.

1/6/17

ΘΔΑΛΛΟΝΗΚΖ

3/4/17

Οζ ανμπμπηχζεζξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εενιμηναζίεξ, απμηεθμφκ εοκμσηέξ
ζοκεήηεξ ιμθφκζεςκ. Απαναίηδηδ επέιααζδ ζημ ζηάδζμ ηςκ ηνζχκ θφθθςκ, ιήημξ
αθαζημφ 7 εη., ακ παναηδνδεμφκ ζοιπηχιαηα, ζε πενζμπέξ υπμο δ αζεέκεζα εκδδιεί
ηαζ ζηζξ εοαίζεδηεξ ζηδκ αζεέκεζα πμζηζθίεξ.

26/7/17

ΑΥΑΗΑ

8/3/17

10/4/17

Δπέιααζδ ζηα πνχηα ιμθφζιαηα
ηαζ ηδκ εκ ζοκεπεία ελάπθςζδ
ηδξ πνμζαμθήξ .

οκεπήξ παναημθμφεδζδ ημο αιπεθχκα βζα έθεβπμ θφθθςκ ηαζ αυηνεζςκ. Ζ επέιααζδ
ηνίκεηαζ απαναίηδηδ εάκ εκημπζζημφκ ζοιπηχιαηα ζηζξ νάβεξ, ηαεχξ ηαζ ζε πενζμπέξ
ιε ζζημνζηυ πνμζαμθήξ ηαζ ζε υρζιεξ ή/ηαζ εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ.

Δπέιααζδ βζα πανειπυδζζδ
αθάζηδζδξ ημκζδίςκ ζηζξ
πνμζαεαθδιέκεξ πενζμπέξ, ηαηά
ημ 4μ ζηάδζμ ημο παεμβυκμο.

Σα αιπέθζα αηυια ζε θήεανβμ εκχ ζε
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ έπεζ λεηζκήζεζ ημ
θμφζηςια ηςκ ιαηζχκ. ηζξ μνεζκέξ
πενζμπέξ επίζδξ ζε θήεανβμ.
ηάδζμ πνχηςκ θφθθςκ, ειθάκζζδ
ακεμηαλζχκ/ λεπχνζζια αοηχκ/ απυ
ημ 1μ εηπηοβιέκμ θφθθμ ιέπνζ ηα
πνχηα θφθθα.

Ζ 1δ επέιααζδ είκαζ απαναίηδηδ ζημ
ζηάδζμ πθήνμοξ έηπηολδξ ηςκ
πνχηςκ 2-3 θφθθςκ, ιήημξ αθαζημφ
5-7 εη..

Σα ζηάδζα απυ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ακεμηαλζχκ
(αθαζηυξ 8-15 εη.), ζε αοηυ ημο ιμφνμο έςξ
ηαζ ημ ηθείζζιμ ηςκ ναβχκ πνέπεζ κα είκαζ
πνμζηαηεοιέκα, ακελάνηδηα πνμζαμθήξ.

10/4/17

ημ ζηάδζμ ειθάκζζδξ ηαλζακεζχκ,
4-6 θφθθςκ, αθαζηυξ 8-15 cm.

Δπζζηυπζζδ ημο αιπεθχκα, ηαηαζηνμθή
πνμζαεαθδιέκςκ αθαζηχκ ηαζ ιία πνμθδπηζηή
εθανιμβή ιε ςσδζμηηυκμ.

26/4/17

ε θάζδ επζιήηοκζδξ έςξ πθήνδξ
έηπηοζδξ

οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ιε ηαηάθθδθμ ηαζ
ιοηδημηηυκμ, βζα πνμθδπηζημφξ θυβμοξ.

22/5/17

ε θάζδ πθήνμοξ άκεδζδξ

οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ,
ηονίςξ ζηζξ πενζμπέξ υπμο δ αζεέκεζα εκδδιεί
ηαεχξ ηαζ ζηζξ εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ.

29/5/17

Ακάθμβα ηδκ πνςίιδζδ: ηέθμξ ηδξ
άκεζζδξ-ηανπυδεζδ, νάβα ζε
ιέβεεμξ ζηαβζμφ ηαζ ζε ιέβεεμξ
ιπζγεθζμφ.

Απυ ημ ζηάδζμ ηδξ ηανπυδεζδξ ηαζ 2-3
αδμιάδεξ ιεηα, είκαζ απαναίηδηδ δ πνμζηαζία
ηςκ αμηνφςκ.

ΒΟΛΟ

Δπέιααζδ ιε ηαηάθθδθμ ιοηδημηηυκμ ζημ ζηάδζμ ηςκ 2─3 θφθθςκ (ιήημξ αθαζημφ
5-7 εη.).

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ελαημθμοεμφζακ κα είκαζ ζδζαίηενα εοκμσηέξ βζα ηδκ ελάπθςζδ
ηδξ αζεέκεζαξ, ζοκέζηδζακ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ.

26/6/17

ημ ζηάδζμ ηθεζζίιαημξ ημο
ηζαιπζμφ

Λυβς εοκμσηχκ βζα ηδκ αζεέκεζα ηαζνζηχκ
ζοκεδηχκ, ζοκέζηδζακ ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ
πνμζηαζίαξ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηζξ
εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
ζπζζίιαημξ ηςκ ναβχκ.

19/7/17

ημ βοάθζζια ζηαθοθζμφ- αθθαβή
πνχιαημξ ζηαθοθζμφ- ανπή
ςνίιαζδξ ζηαθοθζμφ.

οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ ζηαθοθζχκ
ιέπνζ ημοθάπζζημκ ηαζ ημ ζηάδζμ ημο
«βοαθίζιαημξ» ηςκ ναβχκ.

19/5 και
29/5/201
7
16/6/17

ΝΑΤΠΛΗΟ

9/3/17

Δπέιααζδ ζηδ δζαπεζιάγμοζα
οπυ ιμνθή ιοηδθίμο ιέζα ζημοξ
ημζιχιεκμοξ, πνμζαεαθδιέκμοξ
μθεαθιμφξ ή ζηα ηθεζζημεήηζα
ζηδκ επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ,
αθαζηχκ ηαζ ημο θθμζμφ ηςκ
αναπζχκςκ ή ηαζ ζημ πνχημ ηαζ
δεφηενμ ζηάδζμ ημο ηφηθμο ηδξ
αζεέκεζαξ.

οκέπζζδ πνμζηαζίαξ ηςκ ζηαθοθζχκ βζα ηζξ πεδζκέξ-πνχζιεξ ιυκμ πενζμπέξ.

20/3/17

16/6/17

ΣΑΓΗΟ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΟ
ΠΑΘΟΓΟΝΟ

Οζ απσικέρ μολύνζειρ ηηρ
άνοιξηρ πνμένπμκηαζ απυ ηα
ημκίδζα ημο ιοηδθίμο πμο
ακαπηφζζεηαζ ιαγί ιε ηδ κέα
αθάζηδζδ απυ ημοξ
πνμζαεαθδιέκμοξ μθεαθιμφξ.
επέιααζδ ζηα πνχηα δφμ ζηάδζα
ημο ηφηθμο ηδξ αζεέκεζαξ.
Γζεεκήξ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ηα
ηθεζζημεήηζα ιαγί ιε ημ
δζαπεζιάγμκ ζημοξ μθεαθιμφξ
ιοηήθζμ απμηεθμφκ ηζξ πδβέξ ηςκ
ανπζηχκ ιμθφκζεςκ ηαζ εηεί
αηνζαχξ επειααίκμοιε ζε αοηυ
ημ ζδιείμ.

οκέπζζδ πνμζηαζίαξ,
δζαηυπημκηαξ ημ 3μ ηαζ 4μ ζηάδζμ
ημο ηφηθμο ηδξ αζεέκεζαξ ημο
παεμβυκμο.

Δπέιααζδ βζα ηδκ πανειπυδζζδ
αθάζηδζδξ ηςκ ημκζδίςκ ηαζ
αζημζπμνίςκ πμο ιεηαθένμκηαζ
ιε ημκ άκειμ

Γζαημπή 4μο ζηαδίμο ηδξ
αζεέκεζαξ.

οκζζηάηαζ ρεηαζιυξ ζημ ζηάδζμ ηςκ 2-3 θφθθςκ (ιήημξ αθαζημφ 5-6 εηαη.).

Πανειπυδζζδ 1μο ζηαδίμο.

Σα ζηάδζα ηδξ άκεδζδξ ηαζ ηδξ ηανπυδεζδξ είκαζ εοαίζεδηα, ζοκζζηάηαζ ζπμθαζηζηή
επέιααζδ ιε ιοηδημηηυκμ ηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζε αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ
πνμζαμθχκ.

Πανειπυδζζδ 2μο ηαζ 3μο ζηαδίςκ
ημο ςζδίμο.

οκέζηδζακ ηδ ζοκδοαζιέκδ ηαηαπμθέιδζδ ιε ημκ πενμκυζπμνμ.
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Κίκδοκμξ πνμζαμθχκ βζα ηζξ νάβεξ οπάνπεζ ιέπνζ ημ ζηάδζμ ημο βοαθίζιαημξ.
Βθαζημί, πμδίζημζ ηαζ άλμκεξ ηςκ ζηαθοθζχκ, είκαζ εοπαεείξ ηαε υθδ ηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ. οκέζηδζακ επζιεθή ρεηαζιυ.

Οζ νάβεξ είκαζ εοπαεείξ ζηζξ
ιμθφκζεζξ ιέπνζ δ πενζεηηζηυηδηά
ημοξ ζε ζάηπανα κα θηάζεζ ημ
8%.

21/6/17

Ζ ηαηαπμθέιδζδ κα εθανιυγεηαζ ζοκδοαζηζηά ιε αοηή ηδξ εοδειίδαξ. Οζ ρεηαζιμί
είκαζ ηαεμνζζηζημί ηαζ πνέπεζ κα βίκμκηαζ πνζκ ημ ηθείζζιμ ηςκ αμηνφςκ.

Δπέιααζδ βζα απμθοβή πθδβχκ
υπμο εα εζζπςνήζεζ ηαζ εα
αθαζηήζεζ εφημθα ημ παεμβυκμ.

9/5/1718/5/17

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

28/7/17

ΚΑΒΑΛΑ

6/7 και
14/7/17

Σα αιπέθζα ζημ ζηάδζμ ημο πενηαζιμφ.

Καηαπμθέιδζδ ζηζξ υρζιεξ ηονίςξ
πμζηζθίεξ. Χζηυζμ, ηα ζηαθφθζα πμο
ανίζημκηαζ ζηδκ ανπή ηδξ ςνίιακζδξ
δεκ ρεηάγμκηαζ, ζδζαίηενδ πνμζμπή ζε
μνζζιέκεξ πμζηζθίεξ ζμοθηακίκαξ ιε
ζοιπηχιαηα ςζδίμο ζηζξ νάβεξ.

ηζξ Λεοηάδα-Πνέαεγα ηα αιπέθζα είπακ
ακεμηαλίεξ ιε πςνζζηά άκεδ εκχ ζηδ Είηζα
δζαθμνμπμζδιέκεξ ηαλζακείεξ.

οκέζηδζακ οπμπνεςηζηυ ρεηαζιυ ιε
δζεζζδοηζηά ή δζαζοζηδιαηζηά
ζηεοάζιαηα ιε επακάθδρή ημο ζημ
80% ηδξ άκεδζδξ ηαζ ζημ ζηάδζμ ηςκ
ναβχκ ιε ιέβεεμξ 2 mm – ηζαιπζά
ανπίγμοκ κα βένκμοκ.

18/5/17

ε αιπεθχκεξ πμο ημ ζηάδζμ «ακεμηαλίεξ πθήνςξ ακαπηοβιέκεξ» ηαεοζηενεί πάκς
απυ 15 διένεξ πνέπεζ κα λεηζκήζεζ δ θοημπνμζηαζία ηαηά ημο ςζδίμο ιε ηήνδζδ ηςκ
παναηάης ιεζμδζαζηδιάηςκ. ηδκ ζοκέπεζα κα βίκμοκ μζ οπμπνεςηζημί ρεηαζιμί
βφνς απυ ηδκ άκεδζδ.

10/4/17

Ζ «ζμοθηακίκα» ζηα πνχηα θφθθα
ιέπνζ ημ λεπχνζζια ημο
ζηαθοθζμφ/απυ ηδκ έλμδμ ηςκ
θφθθςκ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ημο
ζηαθοθζμφ/απυ ηδκ πνάζζκδ
ημνοθή έςξ ηα πνχηα θφθθα.

Ζ πνμζηαζία πνέπεζ κα λεηζκά υηακ ημ ιήημξ
ηδξ αθάζηδζδξ είκαζ 5 – 6 εη. ε αιπέθζα ιε
πνμπςνδιέκδ αθάζηδζδ πμο δεκ είπε βίκεζ
αηυια ηαιία επέιααζδ βζα ςίδζμ έπνεπε κα
βίκεζ άιεζα έκαξ πνμζηαηεοηζηυξ ρεηαζιυξ.

ημ λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ/
ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ημο ζηαθοθζμφ/
ιεηά ηα πνχηα θφθθα.

οκέζηδζακ ηδ ζοκδοαζιέκδ επέιααζδ ιε ημκ
πενμκυζπμνμ.

ημ ζηάδζμ ημο ιμφνμο/λεπχνζζια
ημο ζηαθοθζμφ/απυ ηδκ ειθάκζζδ
ιέπνζ ημ λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ εοκμμφζακ ημκ ιφηδηα
βζα ηα αθαζηζηά ζηάδζα πμο εα αημθμοεήζμοκ
(ιμφνμ - άκεδζδ – ηανπυδεζδ). Έηζζ,
ζοκέζηδζακ ηδκ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ. ε
αιπέθζα πμο δεκ είπε βίκεζ ηαιία επέιααζδ κα
βζκυηακ αιέζςξ ρεηαζιυξ.

22/5/17

Απυ ηδκ άκεδζδ ιέπνζ ηδκ
ηανπυδεζδ/ απυ ημο ιμφνμο, ηδξ
έκανλδξ άκεδζδ-ηονίςξ-ςξ ηδκ
άκεδζδ/ απυ ημ λεπχνζζια ηςκ
ζηαθοθζχκ, ημο ιμφνμο-ηονίςξ-έςξ
ηδκ έκανλδ άκεδζδξ

Γζαπζζηχεδηε ζοκεπήξ δναζηδνζυηδηα ημο
ιφηδηα, ζδίςξ αοηή ηδκ πενίμδμ πμο ηα ζηάδζα
ήηακ εοαίζεδηα ηαζ έηζζ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ
δ ακηζιεηχπζζή ημο.

25/5/17

ηδκ ηανπυδεζδ/ απυ ηδκ άκεδζδ
ιέπνζ ηδκ ηανπυδεζδ/απυ ημ ζηάδζμ
ημο ιμφνμο-ηονίςξ-ιέπνζ ηδκ
έκανλδ ηδξ άκεδζδξ

Γζαπζζηχεδηακ δεοηενμβεκείξ ιμθφκζεζξ ζε
υθεξ ηζξ γχκεξ. οκέζηδζακ ηδκ επζηαηηζηή
ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ πςνίξ ηεκά ηδκ
πενίμδμ αοηή.

ηδκ ακάπηολδ ηςκ ναβχκηαηαηυνοθδ εέζδ/ ζημ ηέθμξ ηδξ
ηανπυδεζδξ-ακάπηολδξ ηςκ ναβχκ/
ζημ ηέθμξ ηδξ άκεδζδξ-ανπή
ηανπυδεζδξ ζηζξ υρζιεξ.

Οζ ζοκεήηεξ ημο Μαΐμο εοκυδζακ ημ
παεμβυκμ. ε πμθθά αιπέθζα μζ πνμζαμθέξ
ήηακ έκημκεξ ηαζ βεκζηεοιέκεξ ηαζ βζ αοηυ
ζοιαμφθεοζακ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ.

19/4/17

Πανειπυδζζδ 2μο ηαζ 3μο ζηαδίςκ
ημο παεμβυκμο.

Πνμζπάεεζα δζαημπήξ ηςκ δφμ
ανπζηχκ ζηαδίςκ ηδξ αζεέκεζαξ.

6/6/17
έυρ και
12/6/17
16/6/17

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

15/5/17
(ππόηεινα
ν
ζςνδςαζμ
ένη
καηαπολέ
μηζη με
ηον
πεπονόζπ
οπο)

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

5/5/17

Σα ζηαθφθζα είκαζ εοαίζεδηα ιέπνζ ημ βοάθζζια ηαζ πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ, ηαθυ

Πανειπυδζζδ 3μο ζηαδίμο ημο
παεμβυκμο. Σα ημκίδζα είκαζ
ζηακά κα αθαζηήζμοκ ζε πμζμζηυ
15% αηυια ιε πμθφ παιδθή
ζπεηζηή οβναζία ηδξ ηάλδξ ημο
25%. Ακηίεεηα, δ αζεέκεζα
εοκμείηαζ απυ ορδθυηενμ
πμζμζηυ οβναζίαξ. Αηυια
εοκμείηαζ απυ εενιυ ηαζνυ ηαζ δ
αθάζηδζδ ηςκ ημκζδίςκ
πναβιαημπμζείηαζ ζε
εενιμηναζίε πμο ηοιαίκμκηαζ
απυ 6μC-32 μC, ιε ημοξ 25 μC κα
απμηεθμφκ ηδκ άνζζηδ.

ηζξ ήδδ εβηαηεζηδιέκεξ
ιμθφκζεζξ μ ιφηδηαξ
ελαημθμοεεί κα πανάβεζ ημκίδζα,
ιέπνζ δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ζζηχκ
ζε ζάηπανα κα θηάζεζ ημ 1215%. Με αοηέξ ηζξ επειαάζεζξ
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ήηακ εηείκδ ηδκ πνμκζηή πενίμδμ κα πνμηζιάηαζ ημ εεζάθζ ζε ζηυκδ.
14/6/17

ημ Νμιυ Υανίυν μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο εοκμμφζακ ηδκ ακάπηολδ ημο ιφηδηα ηαζ
ηδκ ελάπθςζδ ηςκ ιμθφκζεςκ ηαζ ζοιαμφθεοζακ ηδκ ζοκδοαζιέκδ επέιααζδ ιε ημκ
πενμκυζπμνμ

6/7, 12/7
και
20/7/17

Λίβμ πνζκ ημ βοάθζζια/ ζημ
ηθείζζιμ/ ιπαίκμοκ ζημ ηθείζζιμ.

Σα ιεθηέιζα ηδξ πενζυδμο ιαγί ιε ηζξ
εενιμηναζίεξ πμο επζηναημφζακ εοκμμφζακ
ηδκ ελάπθςζδ ηδξ αζεέκεζαξ. οκέζηδζακ ηδ
ζοκδοαζιέκδ επέιααζδ ιε ηδκ εοδειίδα
ηονίςξ ζηα επζηναπέγζα.

ηδκ ςνίιακζδ/ ζηδκ ανπή αοηήξ/
ζημ βοάθζζια.

οκζζηάηαζ, ιεηά ημ βοάθζζια, δ ακάβηδ
πνμζηαζίαξ ηονίςξ ηςκ ζηαθοθζχκ πμο
πνμμνίγμκηαζ βζα επζηναπέγζα πνήζδ. ε αοηέξ
ηζξ πενζπηχζεζξ κα βίκεηαζ ζοκδοαζιέκδ
επέιααζδ ιε ηδκ εοδειίδα.

16/8/17

δζαηυπημοιε ζε αοηυ ημ ζδιείμ
ημκ ηφηθμ γςήξ ημο παναζίημο.

Οζ πθδβέξ ηαζ μζ ηαθμηαζνζκέξ
εενικμηναζίεξ εοκμμφκ ηδκ
ελέθζλδ ημο παεμβυκμο
δεδμιέκμο υηζ δ βνήβμνδ
αθαζηδζδ ηςκ ημκζδίςκ ηαζ δ
ακάπηολδ ημο ιοηδθίμο βίκεηαζ
ζημοξ 21-30μC

Γζαημπή ζηαδίμο Γ.

Πίνακαρ 10: Παναημθμφεδζδ ημο ςζδίμο βζα ημ 2018.
ΖΜΔΡΟ
ΜΖΝΑ

ΠΔΡΗΟΥ
Ζ

15/5
4/6

2/7

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

5/4/2018

ΒΛΑΣ. ΣΑΓ.
ΑΜΠΔΛΟΤ Δ ΠΡΧΗΜ
/ΜΔΟΠΡ./ΟΦΗΜΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΟΛΗΑ

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ διενχκ
απμηεθμφζακ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ ιμθφκζεςκ.

Απαναίηδηα επέιααζδ ζημ ζηάδζμ
ηςκ ηνζχκ θφθθςκ, ζε πενίπηςζδ πμο
παναηδνδεμφκ ζοιπηχιαηα.

Οζ ανμπμπηχζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ διενχκ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εενιμηναζίεξ
δδιζμφνβδζακ εοκμσηυ πενζαάθθμκ.

οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ιε
πνμζηαηεοηζηά – εεναπεοηζηά
ιοηδημηηυκα, δ επέιααζδ ηνίκεηαζ
απαναίηδηδ υηακ δζαπζζηςεεί αφλδζδ
ημο πμζμζημφ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ
πνέικςκ >10%, ιε ηαοηυπνμκδ
φπανλδ ημοθάπζζημκ 20 εέζεςκ
πνμζαμθήξ (ηαοηυπνμκδ δνάζδ ιε
πενμκυζπμνμ).

Ζ επέιααζδ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ εάκ εκημπζζημφκ ζοιπηχιαηα ζηζξ νάβεξ, ηαεχξ ηαζ ζε
πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθήξ ηαζ ζε υρζιεξ ή/ηαζ εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ.

20/7

Πνχζιεξ γχκεξ-πμζηζθίεξ
απυ ημ λεπχνζζια ηςκ
ακεμηαλζχκ ιέπνζ ηδκ
άκεζζδ /-/ υρζιεξ πενζμπέξπμζηζθίεξ ιεηαλφ ηςκ
πνχηςκ θφθθςκ ηαζ ηδξ
ειθάκζζδξ ακεμηαλζχκ.

4/5/2018

ΑΥΑΗΑ

29/5

Απυ ημ δέζζιμ ηςκ ναβχκ
ιέπνζ αοηυ ημο ιεβέεμοξ
ιπζγεθζμφ /-/ ζηζξ μνεζκέξ υρζιεξ πενζμπέξ- πμζηζθίεξ
ζηδκ άκεδζδ.

19/6

Πνζκ ημ ηθείζζιμ/-/ μνεζκέξ
- υρζιεξ πενζμπέξπμζηζθίεξ, ιεηαλφ άκεζζδξ
ηαζ δεζίιαημξ ναβχκ.

2/7

Πνζκ ημ ηθείζζιμ ηαζ ζημ
βοάθζζια/-/ ζηζξ μνεζκέξ υρζιεξ πενζμπέξ- πμζηζθίεξ
ιεηαλφ δεζίιαημξ ηαζ
ιεβέεμοξ ιπζγεθζμφ.

Δπζζηυπδζδ αιπεθχκςκ δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ηαζ ζοθθμβή
- ηαηαζηνμθή ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ αθαζηχκ. οκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ ιε πενμκυζπμνμ.

Σα ζηάδζα αοηά πνέπεζ κα είκαζ πνμζηαηεοιέκα, ακελάνηδηα απυ
ηδκ παναηήνδζδ πνμζαμθχκ. Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηδκ επμπή
αοηή ήηακ εοκμσηέξ βζα ηδκ βνήβμνδ επέηηαζδ ηδξ αζεέκεζαξ.

Να ζοκεπζζηεί δ
πνμζηαζία ηςκ αμηνφςκ
ιε ζπμθαζηζηέξ
εθανιμβέξ.

Ο ιφηδηαξ ακαπηφζζεηαζ
ηαθφηενα ζηα ζηζαγυιεκα ιένδ
ημο θοημφ.

ΛΟΓΟ
ΔΠΔΜΒΑΖ
Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ
αζημζπμνίςκ βζα ηδξ
ανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδξ
άκμζλδξ.
Ζ αζεέκεζα εοκμείηαζ
απυ ζπεηζηά εενιυ
ηαζνυ, εκχ δ
αθάζηδζδ ηςκ
ημκζδίςκ
πναβιαημπμζείηαζ ζε
εενιμηναζίεξ: 6-32μC
ηαζ πμζμζηά οβναζίαξ
>25%.
Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ
αζημζπμνίςκ βζα ηδξ
ανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδξ
άκμζλδξ.
Ζ αζεέκεζα εοκμείηαζ
απυ ζπεηζηά εενιυ
ηαζνυ, εκχ δ
αθάζηδζδ ηςκ
ημκζδίςκ
πναβιαημπμζείηαζ ζε
εενιμηναζίεξ: 6-32μC
ηαζ πμζμζηά οβναζίαξ
>25%.
Οζ νάβεξ είκαζ
εοπαεείξ ζηζξ
ιμθφκζεζξ ιέπνζξ υημο
δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ
ζε ζάηπανα κα θηάζεζ
ημ 8%, ζηζξ ήδδ
εβηαηεζηδιέκεξ
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ιμθφκζεζξ μ ιφηδηαξ
ελαημθμοεεί κα
πανάβεζ ημκίδζα, ιέπνζ
ακηίζημζπα κα θηάζεζ
12-15%.
ημοξ αιπεθχκεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ ημο βοαθίζιαημξ δεκ οπάνπεζ πθέμκ ηίκδοκμξ
πνμζαμθήξ. ημοξ αιπεθχκεξ πμο ανίζημκηαζ ζε εοαίζεδημ ζηάδζμ υπςξ π.π ημ ηθείζζιμ ημο
ζηαθοθζμφ, κα ζοκεπζζεεί δ πνμζηαζία.

16/7

ημ ζηάδζμ ειθάκζζδξ
ηαλζακεζχκ, ζηα 4-6 θφθθα
(αθαζηυξ ζηα 8-15 εη.)

3/4/2018

19/4

ημ ζηάδζμ ηδξ άκεζζδξ.

31/5

α) Σέθμξ άκεζζδξ ─
ηανπυδεζδ, α) νάβεξ ζε
ιέβεεμξ ζηαβζμφ, β) νάβεξ ζε
ιέβεεμξ ιπζγεθζμφ.

ΒΟΛΟ

15/5

ηα πεδζκά, μζ πζμ πνχζιεξ
πμζηζθίεξ είπακ εζζέθεεζ ζημ
ζηάδζμ ηθεζζίιαημξ ηςκ
αμηνφςκ.

15/6

13/7

10/4/201
8

ΝΑΤΠΛ
ΗΟ

ΝΑΤΠΛΗΟ

Οζ ζπεηζηά ορδθέξ εενιμηναζίεξ
πμο επζηναημφζακ ζηδκ πενζμπή
(>15μC) εοκμμφζακ ηδκ ελάπθςζδ.

Πνμθδπηζηυξ
ρεηαζιυξ ηονίςξ ζηζξ
εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ.
Καεδιενζκή
επζζηυπδζδ ηαζ
ζοκδοαζιυξ ιε
πενμκυζπμνμ.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ διενχκ
πμο αημθμοεμφζακ εοκμμφκ ηδκ
βνήβμνδ ελάπθςζδ ημο ιφηδηα.

πμθαζηζηυξ
ρεηαζιυξ.

Σμ ζηάδζμ ηδξ ηανπυδεζδξ ηαζ μζ 23 εαδμιάδεξ πμο αημθμοεμφκ είκαζ
πμθφ ηνίζζιεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ
αζεέκεζαξ.

οκέπζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ, δεδμιέκςκ υηζ ηα αιπέθζα
ανίζημκηαζ αηυια ζε επζηίκδοκμ επζδεηηζηυ ζηάδζμ ηαζ υηζ μζ
ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηνάηδζακ αμήεδζακ ηδκ ακάπηολδ
ηαζ ελάπθςζδ ημο ιφηδηα.

ηα ζηάδζα ημο βοάθζζια
ζηαθοθζμφ / αθθαβήξ
πνχιαημξ ζηαθοθζμφ / ανπήξ
ςνίιαζδξ ζηαθοθζμφ.

οκέπζζδ ηδξ
πνμζηαζίαξ ηςκ
ζηαθοθζχκ απυ ημ
ςίδζμ, ιέπνζ
ημοθάπζζημκ ηαζ ημ
ζηάδζμ ημο
«βοαθίζιαημξ».

ηδκ ειθάκζζδ ηςκ
ηαλζακεζχκ (ιήημξ αθαζημφ
8-15 cm).

οκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ ιε
πενμκυζπμνμ.

οθθμβή ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ
πνμζαεαθδιέκςκ θοηζηχκ ιενχκ.

οπκμί επζηυπζμζ
έθεβπμζ ηαζ μζ
πνμζαεαθδιέκμζ
αθαζημί κα ηυαμκηαζ,
πνέπεζ κα αημθμοεεί
πδιζηή επέιααζδ.

Ο ηίκδοκμξ ιυθοκζδξ απυ ημκ
ιφηδηα είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθμξ
θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ.

30/4

23/5

Να εθανιμζηεί
ρεηαζιυξ εζδζηά υπμο
δ αζεέκεζα εκδδιεί
ηαζ ζε εοαίζεδηεξ
πμζηζθίεξ.

Σα αιπέθζα ανίζημκηακ ζε εοαίζεδημ βζα πνμζαμθέξ ζηάδζμ ηαζ ζοκέζηδζακ ηδκ ζπμθαζηζηή
πνμζηαζία αοηχκ ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε αιπεθχκεξ ιε ζζημνζηυ.
Τπήνπακ ζπμναδζηέξ πνμζαμθέξ, εκχ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
εοκμμφζακ ημκ ιφηδηα. οιαμφθεοζακ ζοκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ ιε πενμκυζπμνμ.

27/6,
23/7

οκδοαζιέκδ ηαηαπμθέιδζδ ιε ημκ πενμκυζπμνμ, είηε
πνμθδπηζηή είηε πνμθδπηζηή ηαζ εεναπεοηζηή.

17/5/201
8

8/6

ΚΑΒΑΛΑ

18/6

ηζξ πνχζιεξ πενζμπέξπμζηζθίεξ, έπεζ λεηζκήζεζ ,
εκχ μζ υρζιεξ ακαιέκμκηαζ
κα θηάζμοκ ζημ ζηάδζμ ημο
ιμφνμο.

Δπέιααζδ ζδζαίηενα ζε
πενζμπέξ πμο εκδδιεί
δ αζεέκεζα.

Βθαζηζηά ζηάδζα πμθφ εοαίζεδηα
ζε πνμζαμθέξ απυ παεμβυκμοξ
ιφηδηεξ. οκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ ιε πενμκυζπμνμ.

ε πενζμπέξ υπμο οπάνπεζ αολδιέκδ οβναζία, πνέπεζ κα
ζοκεπίγμκηαζ μζ επειαάζεζξ ζοκδζαζηζηά ιε ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ εοδειίδαξ

Ζ αζεέκεζα εοκμείηαζ
απυ ζπεηζηά εενιυ
ηαζνυ, εκχ δ
αθάζηδζδ ηςκ
ημκζδίςκ
πναβιαημπμζείηαζ ζε
εενιμηναζίεξ: 6-32μC
ηαζ πμζμζηά οβναζίαξ
>25%.

Οζ νάβεξ είκαζ
εοπαεείξ ζηζξ
ιμθφκζεζξ ιέπνζξ υημο
δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ
ζε ζάηπανα κα θηάζεζ
ημ 8%, ζηζξ ήδδ
εβηαηεζηδιέκεξ
ιμθφκζεζξ μ ιφηδηαξ
ελαημθμοεεί κα
πανάβεζ ημκίδζα, ιέπνζ
ακηίζημζπα κα θηάζεζ
12-15%.

Σμ παεμβυκμ
δζαπεζιάγεζ οπυ ιμνθή
ιοηδθίμο ιέζα ζημοξ
ημζιχιεκμοξ,
πνμζαεαθδιέκμοξ
μθεαθιμφξ ή ςξ
ηθεζζημεήηζα ζηδκ
επζθάκεζα θφθθςκ,
αθαζηχκ ηαζ ημο
θθμζμφ ηςκ αναπζυκςκ
ηδξ αιπέθμο.

Ζ αζεέκεζα εοκμείηαζ
απυ ζπεηζηά εενιυ
ηαζνυ, εκχ δ
αθάζηδζδ ηςκ
ημκζδίςκ
πναβιαημπμζείηαζ ζε
εενιμηναζίεξ: 6-32μC
ηαζ πμζμζηά οβναζίαξ
>25%.
Οζ νάβεξ είκαζ
εοπαεείξ ζηζξ
ιμθφκζεζξ ιέπνζξ υημο

164

27/6

οκδοαζιυξ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ιε ημο πενμκμζπυνμο,
ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ ζηάδζμ ημο βοαθίζιαημξ ηαζ εζδζηά βζα
ηζξ πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ.

18/7

οκέζηδζακ
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ
αζεέκεζαξ ζηζξ υρζιεξ
ηονίςξ πμζηζθίεξ.

ημ ζηάδζμ ημο πενηαζιμφ.

Ζ αζεέκεζα εοκμείηαζ απυ ημοξ κμηζάδεξ ηαζ ηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηδξ επμπήξ. Ζ
πνμθδπηζηή ακηζιεηχπζζδ πνέπεζ κα λεηζκά υηακ δ αθάζηδζδ έπεζ ιήημξ 5 - 6 εη. (πνχηα
θφθθα)

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

15/3/201
8

12/4

ημ λεπχνζζια ημο
ζηαθοθζμφ/ ζημ ζηάδζμ ηςκ
πνχηςκ θφθθςκ ιέπνζ ημ
λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ,
ιε ηονίανπμ ζηάδζμ ηδκ
ειθάκζζδ ημο ζηαθοθζμφ/
απυ ηα πνχηα θφθθα ιέπνζ
ειθάκζζδ ζηαθοθζμφ.

4/5

Απυ ζηάδζμ ιμφνμο ιέπνζ
ηανπυδεζδ, ιε ηονίανπμ ημ
ζηάδζμ έκανλδξ άκεζζδξ/ απυ
ημο ιμφνμο ιέπνζ ηδκ
έκανλδ άκεζζδξ/ ζημ
λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ
ιέπνζ αοηυ ημο ιμφνμο.
ΖΡΑΚΛΔΗΟ

27/4

ηάδζμ ημο ιμφνμο/
λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ/
απυ ειθάκζζδ ημο ζηαθοθζμφ
ιέπνζ ηονίςξ ημο λεπχνζζια.

8/5

ηαθφθζα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ
ανπή ηδξ ςνίιακζδξ δεκ
ρεηάγμκηαζ.

Μεηαλφ άκεζζδξ ηαζ
ηανπυδεζδξ/ απυ ημο ιμφνμο
ιέπνζ ηδξ άκεζζδξ/ απυ ημ
λεπχνζζια ημο ζηαθοθζμφ
ιέπνζ αοηυ ημο ιμφνμο
ηονίςξ.

Να ζοκεπζζηεί δ
πνμζηαζία ηςκ
αιπεθζχκ. Ακάβηδ
άιεζδξ επέιααζδξ
έπμοκ ηα αιπέθζα πμο
δεκ είπε βίκεζ αηυια
ρεηαζιυξ. Οζ
ιμθοζιέκμζ αθαζημί
κα αθαζνμφκηαζ ηαζ κα
απμιαηνφκμκηαζ.

Οζ πνχζιεξ πνμζαμθέξ (ζφιπηςια
αθαζημί – ζδιαίεξ )είπακ
ειθακζζηεί απυ ηζξ ανπέξ ημο
Απνζθίμο ζε αιπέθζα ηδξ πνχζιδξ
γχκδξ.

Σμ ηεθεοηαίμ δεηαήιενμ
δζαπζζηχεδηακ δεοηενμβεκείξ
ιμθφκζεζξ ζε θφθθα ηαζ ακεμηαλίεξ.
Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ εοκμμφζακ
ηδκ ακάπηολδ ηαζ δ αζεέκεζα
ζηαδζαηά ελαπθχεδηε.

Σα αθαζηζηά ζηάδζα πμο επζηναημφζακ ηαζ αοηά πμο
αημθμοεμφζακ (ιμφνμ - άκεδζδ – ηανπυδεζδ) είκαζ πμθφ
εοαίζεδηα ζηζξ πνμζαμθέξ ηαζ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ εοκμμφκ
ηδκ αζεέκεζα. Σα ζηάδζα ηδξ άκεδζδξ – ηανπυδεζδξ πνέπεζ κα
είκαζ πνμζηαηεοιέκα. Πνυζεεηα, κα πνμηζιάηαζ ημ εεζάθζ ζε
ιμνθή ζηυκδξ.

ηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ
ναβχκ/ ζε αοηυ ηδξ
ηανπυδεζδξ/ ζηδκ άκεδζδ.

Σα πανυκηα αθαζηζηά ζηάδζα είκαζ πμθφ εοαίζεδηα ηαζ βζ
αοηυ πνέπεζ κα παναιέκμοκ πνμζηαηεοιέκα, εκχ ηδκ πενίμδμ
αοηή εοκμμφκηακ δζαδμπζημί ηαζ ζφκημιμζ ηφηθμζ ηδξ
αζεέκεζαξ.

Ακάπηολδ ηςκ ναβχκ ιέπνζ
ηδκ ηαηαηυνοθδ εέζδ/ ζημ
ηέθμξ ηδξ ηανπυδεζδξ ιέπνζ
ηδκ ακάπηολδ ηςκ ναβχκ/
ζημ ηέθμξ άκεδζδξ ιε ανπέξ
ηανπυδεζδξ.

οκδοαζιέκδ επέιααζδ ιε ηδκ
εοδειίδα.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
εοκμμφζακ ημκ ιφηδηα ηαζ
δ πανμοζία ημο
αολακυηακ.

Ζ επέιααζδ ιπμνεί κα
ζοκδοαζηεί ιε αοηήκ βζα ηδκ
εοδειίδα.

Σα αθαζηζηά ζηάδζα πμο
επζηναημφζακ (ακάπηολδ
ναβχκ) ήηακ πμθφ
εοαίζεδηα ηαζ μ ιφηδηαξ
εοκμείηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ
ζοκεήηεξ.

1/6

ηάδζμ ηθεζζίιαημξ ηςκ
ζηαθοθζχκ/ ηαηαηυνοθδ
εέζδ/ απυ ημ ηέθμξ
ηανπυδεζδξ ιέπνζ ηδκ
ακάπηολδ ηςκ ναβχκ.

οκέπζζδ ηςκ εθανιμβχκ.

Δοκμμφκηακ μζ δζαδμπζημί
ηαζ ζφκημιμζ ηφηθμζ ηδξ
αζεέκεζαξ ηαζ ηα ζηαθφθζα
ήηακ εοαίζεδηα ιέπνζ ημ
βοάθζζια.

6/6

Σα ζηαθφθζα έηθεζκακ/

πμθαζηζηή ηάθορδ ηςκ

Έκημκδ πανμοζία ημο

15/5

22/5,
23/5

δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ
ζε ζάηπανα κα θηάζεζ
ημ 8%, ζηζξ ήδδ
εβηαηεζηδιέκεξ
ιμθφκζεζξ μ ιφηδηαξ
ελαημθμοεεί κα
πανάβεζ ημκίδζα, ιέπνζ
ακηίζημζπα κα θηάζεζ
12-15%.

Νομοί
Ζπακλεί
ος
Λαζιθίο
ς.

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

24/5

ηδκ ακάπηολδ ηςκ ναβχκ
ιέπνζ ηαζ ηδκ ηαηαηυνοθδ
εέζδ/ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ
ναβχκ / επζηναηεί δ
ηανπυδεζδ.

Απμηνμπή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ
αζημζπμνίςκ βζα ηδξ
ανπζηέξ ιμθφκζεζξ ηδξ
άκμζλδξ.

Πάκς ζημοξ ανπζηά
πνμζαεαθδιέκμοξ
αθαζημφξ
(«ζδιαζμθυνμζ
αθαζημί») πανάβμκηαζ
ηα πνχηα ιμθφζιαηα
βζα ηδκ ελάπθςζδ ηδξ
πνμζαμθήξ.

Οζ νάβεξ είκαζ
εοπαεείξ ζηζξ
ιμθφκζεζξ ιέπνζξ υημο
δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ
ζε ζάηπανα κα θηάζεζ
ημ 8%, ζηζξ ήδδ
εβηαηεζηδιέκεξ
ιμθφκζεζξ μ ιφηδηαξ
ελαημθμοεεί κα
πανάβεζ ημκίδζα, ιέπνζ
ακηίζημζπα κα θηάζεζ
12-15%.

Γνήβμνδ αθάζηδζδ
ηςκ ημκζδίςκ ηαζ
ακάπηολδ ημο
ιοηδθίμο βίκεηαζ ζε
εενιμηναζίεξ 2130μC, ζε έημζεξ

165
ιεηαλφ ηαηαηυνοθδξ εέζδξ
ηαζ ηθεζζίιαημξ/ απυ ηδκ
ακάπηολδ ναβχκ ιέπνζ ηδκ
ηαηαηυνοθδ εέζδ.

14/6

αιπεθζχκ ηαευθδ ηδκ πενίμδμ
αοηή.

ηάδζμ έκανλδξ ημο
βοαθίζιαημξ/ ζημ ηθείζζιμ
ηςκ ζηαθοθζχκ – θίβμ πνζκ
ημ βοάθζζια/ ανπίγμοκ κα
ηθείκμοκ.

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

Να βίκεηαζ ζοκδοαζιέκδ
επέιααζδ ιε ηδκ εοδειίδα.

Αολδιέκδ ζπεηζηή οβναζία
ηζξ ηεθεοηαίεξ διένεξ.

6/7

Μεηαλφ ημο βοαθίζιαημξ ηαζ
έκανλδξ ςνίιακζδξ/
βοάθζζια/ ζημ ηθείζζιμ ηςκ
ζηαθοθζχκ.

9/7

ΥΑΝΗΑ

ημ βοάθζζια/ ιπαίκμοκ ζημ
βοάθζζια/ ζημ ηθείζζιμ.

ηάδζμ ημο βοαθίζιαημξέκανλδξ ςνίιακζδξ/
βοάθζζια/ ζε αοηυ ημο
ηθεζζίιαημξ.

13/7,
16/7

Νομοί
Ζπακλεί
ος και
Λαζιθίο
ς.

ηάδζμ ςνίιακζδξ / ζηδκ
έκανλδ ςνίιακζδξ/ έκανλδ
ημο βοαθίζιαημξ.

23/7,
24/7

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

29/6

εενιμηναζίεξ δ βεκζά
ημο παναζίημο δζανηεί
ιυκμ 5 ιένεξ.

Ο ιφηδηαξ έπεζ ηάκεζ
έκημκδ ηδκ πανμοζία ημο,
εοκμμφκηαζ δζαδμπζημί ηαζ
ζφκημιμζ ηφηθμζ ηδξ
αζεέκεζαξ ηαζ ηα ζηαθφθζα
είκαζ εοαίζεδηα ιέπνζ ημ
βοάθζζια.

Νομοί
ΥανίυνΡεθύμνο
ς.

20/6

ιφηδηα, εκχ εοκμμφκηακ
δζαδμπζημί ηαζ ζφκημιμζ
ηφηθμζ ηδξ αζεέκεζαξ.

Οζ νάβεξ είκαζ εοαίζεδηεξ
ιέπνζ ημ βοάθζζια, μζ
ιίζπμζ - άλμκεξ ηςκ
ζηαθοθζχκ ιέπνζ ηδ
ζοβημιζδή εκχ ημ
θφθθςια υθδ ηδκ
ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ.

Να βίκμκηαζ ζοκδοαζιέκεξ επειαάζεζξ ιε ηδκ εοδειίδα. Μεηά
ημ βοάθζζια ιεβαθφηενδ ακάβηδ πνμζηαζίαξ έπμοκ ηα
επζηναπέγζα ζηαθφθζα.

ηδκ υρζιδ γχκδ, ζοκέζηδζακ ζοκδοαζιέκδ επέιααζδ ιε ηδκ
εοδειίδα.

Οζ νάβεξ είκαζ
εοπαεείξ ζηζξ
ιμθφκζεζξ ιέπνζξ υημο
δ πενζεηηζηυηδηά ημοξ
ζε ζάηπανα κα θηάζεζ
ημ 8%, ζηζξ ήδδ
εβηαηεζηδιέκεξ
ιμθφκζεζξ μ ιφηδηαξ
ελαημθμοεεί κα
πανάβεζ ημκίδζα, ιέπνζ
ακηίζημζπα κα θηάζεζ
12-15%.

Σμ ςίδζμ
ακαπηφζζεηαζ
ηαθφηενα ζηα ηνοθενά
θφθθα ηαζ βεκζηχξ ζε
ζηζαγυιεκα ιένδ, εκχ
υηακ ηα ζάηπανα
οπεναμφκ ημ 15%, μ
ιφηδηαξ
αδνακμπμζείηαζ.

Πίνακαρ 11: Παναημθμφεδζδ ημο αμηνφηδ ιέζα ζημ 2017.
ΖΜΔΡΟΜΖ
ΝΗΑ

26/5/2017

8/6/2017

19/6 ΜΈΥΡΗ
1/8/2017

ΠΔΡΗΟΥΖ/Δ

ΑΥΑΗΑ πεδινέρππώιμερ: ζηάδζμ
ιπζγεθζμφ-πνζκ ημ
ηθείζζιμ
οπεινέρ-ότιμερ: ζηάδζμ
έκανλδξ άκεζζδξ

Πεδινέρ– ππώιμ: πνζκ
ημ ηθείζζιμ έςξ
βοάθζζια
Οπεινέρ – ότιμερ:
άκεζζδ έςξ ηθείζζιμ

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΒΛΑΣΗΚΟ
ΣΑΓΗΟ
ΑΜΠΔΛΟΤ

ΥΟΛΗΑ

Καηαπμθέιδζδ ςζδίμο, εοδειίδαξ ηαζ εθανιμβή ηαθθζενβ. ιέηνςκ πμο
ιεζχκμοκ ηδκ οβναζία ζημκ αιπεθχκα. ε ποηκυνναβεξ, δ μνεμθμβζηή
πνήζδ μνιμκχκ μδδβεί ζε ιείςζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ελάπθςζδξ ηδξ
πνμζαμθήξ.
Απμθοβή πνμζαμθήξ ηςκ ακεμηαλζχκ ζε εοαίζεδηεξ πμζηζθίεξ ηαζ
πενζμπέξ υπμο δ αζεέκεζα εκδδιεί, ιε ζδακζηέξ ηαζνζηέξ ζοκε. βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ ιμθφκζεςκ, ζοκζζηάηαζ δ εθανιμβή εκυξ ρεηαζιμφ.

θμ ημ πνμκζηυ δζάζηδια, ιε ηζξ επζηναημφζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, μζ
νάβεξ ήηακ επζδεηηζηέξ ιμθφκζεςξ. ε οβνέξ, δνμζενέξ πενζμπέξ ιε
ζζημνζηυ πνμζαμθχκ, δζεκένβεζα ιίαξ επέιααζδξ ζηδκ έκανλδ ηδξ
ςνίιακζδξ ηαζ ιζαξ δεφηενδξ 3-4 εαδμιάδεξ πνζκ ημκ ηνφβμ.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΓΗΟ
ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΠΟΤ
ΓΗΑΚΟΠΣΔΣΑΗ
Απμθοβή ηςκ εοκμσηχκ
ζοκεδηχκ οβναζίαξ ηαζ
ακάζπεζδ ακάπηολδξ
ιοηδθίμο, άθεμκςκ
ημκζδζμθυνςκ ιε ηα ημκίδζά
ημοξ, εζδζηά ηδκ ηνίζζιδ
πενίμδμ ηδξ άκεζζδξ.
Δπέιααζδ ζηα πνχηα δφμ
ζηάδζα ηδξ αζεέκεζαξ.
Απμθοβή αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ ηαζ δζαζπμνάξ
αοηχκ ηαζ απμηνμπή
απεοεείαξ πνμζαμθήξ ηςκ
χνζιςκ ναβχκ.
Καηαπμθέιδζδ 2μο ηαζ 3μο
ζηαδίμο αζεέκεζαξ.
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ε πενζμπέξ με ιζηοπικό πποζβολών και καιπικέρ ζςνθήκερ εςνοφκέρ, κα
βίκεζ επέιααζδ ζημ ζηάδζμ ημο ιμφνμο, υπςξ ηαζ ιεηά απυ
παθαγυπηςζδ ηαζ ζζπονμφξ ακέιμοξ.

ΝΑΤΠΛΗΟ

5/5/2017

Τβνυξ, ακειχδδξ
ηαζνυξ ζδζαίηενα
εοκμσηυξ βζα
πνμζαμθή
ακεμηαλζχκ ηαζ
κεανήξ
αθάζηδζδξ.

Άιεζδ ηαηαπμθέιδζδ
ηαζ βζ αοηυ ημ ζηάδζμ
ηαζ βζα αοηά ηδξ
επυιεκδξ εαδμιάδαξ.

Απυ ημ ζηάδζμ ηδξ
πθήνμοξ άκεδζδξ
ιέπνζ ηαζ ημ ιέβεεμξ
ιπζγεθζμφ ακάθμβα ηδκ
πνςίιδζδ.

ΜΑΓΝΖΗΑ: ε
οβνέξ ηαζ δνμζενέξ
πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ
πνμζαμθχκ

Μία επέιααζδ ιε
ιοηδημηηυκμ ζηδκ
έκανλδ ηδξ ςνίιακζδξ
ηαζ ιζα δεφηενδ 3─4
εαδμιάδεξ πνζκ ημκ
ηνφβμ.

οκζζηάηαζ μζ ρεηαζιμί ζημ ζηάδζμ αοηυ κα
βίκμκηαζ ιε παθημφπα ζηεοάζιαηα, δζυηζ
πνμηαθείηαζ ζηθήνοκζδ ηδξ επζδενιίδαξ ηςκ
ναβχκ ηαζ ζοκεπχξ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημοξ
ζημκ αμηνφηδ.

22/5/2017

26/6/2017

ζα θοηά είπακ οπμζηεί ζημιά από ηον καύζυνα, έπνεπε κα βίκεζ άιεζα
πνμθδπηζηή επέιααζδ.

ΜΑΓΝΖΗΑ

6/7 ΜΔΥΡΗ
22/8/2017

Έκαξ πνμθδπηζηυξ
ρεηαζιυξ πνζκ ημ
ηθείζζιμ ηςκ
ηζαιπζχκ
ΚΑΒΑΛΑ

21/6/2017

10/7/2017

Πνμθδπηζηή ηαηαπμθέιδζδ
ημο παεμβυκμο,
«ζπάγμκηαξ» ημκ ηφηθμ ημο
ζαπνμθοηζημφ ιφηδηα ηαηά
ηα πνχηα δφμ ζηάδζα ημο
ηφηθμο ηδξ αζεέκεζαξ.

Σα αιπέθζα ζημ
ζηάδζμ ακάπηολδξ ηδξ
νάβαξ.

Έκαξ πνμθδπηζηυξ
ρεηαζιυξ ηαηά ημ
ζηάδζμ ηδξ ςνίιακζδξ,
υπμο οπάνπεζ οβναζία
ηαζ δ αζεέκεζα
ειθακίγεηαζ ηάεε
πνυκμ.

ημ ζηάδζμ ημο πενηαζιμφ ηαζ ηδξ
ςνίιακζδξ ακηίζημζπα.

Δπέιααζδ ζημ ανπζηυ
ιυθοζια δζαηυπημκηαξ ηδκ
εηαθάζηδζδ ηςκ ημκζδίςκ
απυ ηα ζηθδνχηζα, πμο έπεζ
επζαζχζεζ (2μ ζηάδζμ
αζεέκεζαξ).

2 ρεηαζιμί εκακηίμκ
ημο αμηνφηδ.

ηα αθαζηζηά ζηάδζα πνζκ ημ «ηθείζζιμ» ημο
αυηνο ηαζ ζημ «βοάθζζια» ηαζ ζηα αιπέθζα
πμο ζδιεζχκμκηαζ ζαπίζιαηα ηάεε πνμκζά. Ο
πνχημξ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ημο ςσδίμο.

Δπέιααζδ, ηονίςξ εκακηίμκ
ημο 3μο ζηαδίμο, απυ
ιμθφκζεζξ πμο έβζκακ ηδκ
άκμζλδ, αθθά ηαζ εκάκηζα
ζημ 4μ, ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηςκ κεανχκ
ναβχκ.

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

28/7 ηαζ
9/8/2017

Δδχ βίκεηαζ ζδζαίηενδ
πνμζπάεεζα απμθοβήξ
πνμζαμθχκ ηαζ αθάζηδζδξ
ημκζδίςκ θυβς πθδβχκ, απυ
υπμο δζεζζδφεζ απεοεείαξ ημ
παεμβυκμ (1μ, 2μ ζηάδζμ)

Πίνακαρ 12: Παναημθμφεδζδ ημο αμηνφηδ ιέζα ζημ 2018.
ΖΜΔΡ
ΟΜΖ
ΝΗΑ

ΠΔΡΗΟΥ
Ζ

ΒΛ. ΣΑΓΗΟ
ΑΜΠΔΛ.
ΠΡΧΗΜΑ/ΜΔΟΠ
Ρ./ΟΦΗΜΑ

29/6

27/7

ΚΡΖΣΖ

16/6/20
18
ημ βοάθζζια/
ιπαίκμοκ ζημ
παναπάκς ζηάδζμ/
ζημ ηθείζζιμ.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΟΛΗΑ

Πνέπεζ κα βίκεζ ρεηαζιυξ ημ
ζοκημιυηενμ δοκαηυ

ΔΚΣΑΚΣΟ δεθηίμ. Λυβς
ημπζηχκ ανμπχκ ιε
ζζπονμφξ ακέιμοξ ηαζ
πζεακχκ παθαγμπηχζεςκ

Απμθφθθςζδ ζηδ γχκδ ηςκ
ζηαθοθζχκ & υπμο οπάνπμοκ
ζοιπηχιαηα κα βίκεζ
ηαηαπμθέιδζδ

Λυβς ηδξ παναηεηαιέκδξ
αολδιέκδξ ζπεηζηήξ
οβναζίαξ

πμο εηδδθςεμφκ
ζοιπηχιαηα (ιέζα ζε 48 χνεξ)
κα βίκεζ ζοκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ. πμο
ειθακζζηεί δνμζυθζθα κα
ηαηαπμθειδεεί.

Έηηαηημ δεθηίμ θυβς
ηαζνζηχκ θαζκυιεκςκ.

ΛΟΓΟ ΔΠΔΜΒΑΖ

Ζ ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαζ μζ
ανμπέξ απμηεθμφκ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακάπηολδ
ηδξ αζεέκεζαξ, ιέζς ημο
ιοηδθίμο ηαζ παναβςβήξ
άθεμκςκ ημκζδζμθυνςκ ιε
ηενάζηζμ ανζειυ ημκζδίςκ.

Σα ημκίδζα αθαζηάκμοκ ηαπφηαηα
ζηζξ ζηαβυκεξ κενμφ ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ ή ιέζς
πθδβχκ.
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Απυ ημ ζηάδζμ ηςκ
λεπςνζζηχκ
ακεμηαλζχκ ιέπνζ
αοηυ ηδξ άκεζζδξ/-/
ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ
θφθθςκ ηαζ ηδξ
ειθάκζζδξ ηςκ
ακεμηαλζχκ.

19/6

ΑΥΑΗΑ

4/5/201
8

ημ ζηάδζμ πνζκ ημ
ηθείζζιμ/-/ ιεηαλφ
άκεζζδξ ηαζ
δεζίιαημξ ναβχκ.

Δθανιμβή εκυξ ρεηαζιμφ ιε
έκα ηαηάθθδθμ ηαζ
εβηεηνζιέκμ ιοηδημηηυκμ.
Δπέιααζδ ιεηά απυ
παθαγυπηςζδ ή επζηνάηδζδ
ζζπονχκ ακέιςκ. οκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ ημο αμηνφηδ ιε
ςίδζμ, αθθά ηαζ πενμκυζπμνμ.

ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ δεκ
οπάνπεζ ηίκδοκμξ
πνμζαμθήξ. Μυκμ ζηζξ
πεδζκέξ, μζ επζηναημφζεξ
ηυηε ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ
ήηακ πενζζηαζζαηά
εοκμσηέξ βζα εθαθνζέξ
ιμθφκζεζξ ζηα ακείδζα.

Καηαπμθέιδζδ πθδβχκ ηςκ ναβχκ απυ ηζξ ηαηαζβίδεξ, ηδκ
εοδειίδα ηαζ ημ ςίδζμ. Δπίζδξ, ζε ποηκυνναβεξ πμζηζθίεξ,
πνεζάγεηαζ μνεμθμβζηή πνήζδ μνιμκχκ.

Πνχζιεξ-πεδζκέξ πμζηζθίεξ πνζκ ημ ηθείζζιμ ηαζ ζημ βοάθζζια/-/ μνεζκέξ - υρζιεξ
πενζμπέξ- πμζηζθίεξ ιεηαλφ δεζίιαημξ ηαζ ιεβέεμοξ ιπζγεθζμφ. Ζ ηαηαπμθέιδζδ ημο
αμηνφηδ είκαζ δοκαηυ κα ζοκδοαζηεί ιε αοηή ημο ςζδίμο, αθθά ηαζ ημο πενμκμζπυνμο.

30/4/20
18

ε πενζμπέξ πμο οπάνπεζ ζζημνζηυ πνμζαμθχκ απυ ημκ ιφηδηα ηαζ μζ ηαζνζηέξ
ζοκεήηεξ ήηακ εοκμσηέξ, κα βίκεζ επέιααζδ ζημ ζηάδζμ ημο ιμφνμο, υπςξ ηαζ ιεηά
απυ παθαγυπηςζδ ηαζ ζζπονμφξ ακέιμοξ.
Πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ πνζκ ημ ηθείζζιμ ηςκ ηζαιπζχκ ιε
ηαηάθθδθμ θοη. πν.
ΝΑΤΠΛΗΟ

18/6

πμο οπήνπακ πθδβέξ απυ εοδειίδα-ςίδζμ ηαζ θυβς ηςκ
ανμπμπηχζεςκ, κα πναβιαημπμζδεεί ζοκδοαζιέκδ
ηαηαπμθέιδζδ.

27/6

οκδοαζιυξ ηαηαπμθέιδζδξ αμηνφηδ ιε πενμκυζπμνμ ηαζ
ςίδζμ

16 &
23/7

Ηδζαίηενδ πνμζμπή ζηζξ πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ ηαζ
ζε εηείκεξ ιε ανμπμπηχζεζξ. Δπέιααζδ ιε ηαηάθθδθα
ιοηδημηηυκα.

15/6

ηζξ πεδζκέξ, μζ πζμ
πνχζιεξ πμζηζθίεξ
είπακ εζζέθεεζ ζημ
ζηάδζμ ηθεζζίιαημξ
ηςκ αμηνφςκ.

ΒΟΛΟ

31/5/20
18

Ακάθμβα ηδκ
πμζηζθία ηαζ ηδκ
πενζμπή: α) Σέθμξ
άκεζζδξ ─
ηανπυδεζδ, α) νάβεξ
ζε ιέβεεμξ ζηαβζμφ,
β) νάβεξ ζε ιέβεεμξ
ιπζγεθζμφ.

ημ βοάθζζια
ζηαθοθζμφ / αθθαβή
πνχιαημξ
ζηαθοθζμφ / ανπή
ςνίιαζδξ
ζηαθοθζμφ.

27/6/20

ΚΑ
ΒΑ
ΛΑ

13/7

Σα ημκίδζα αθαζηάκμοκ ηαπφηαηα
ζηζξ ζηαβυκεξ κενμφ ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ ή ιέζς
πθδβχκ.
Οζ πνμζαμθέξ ελανηχκηαζ ηονίςξ
απυ ηδ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ναβχκ
ζε ζάηπανμ ηαζ απυ ημκ πνυκμ
πμο δ ζπεηζηή οβναζία λεπενκάεζ
ημ 92% ή οπάνπεζ εθεφεενμ κενυ
ζηδκ επζθάκεζα ηδξ νάβαξ.

2/7 &
16/7

8/6

Οζ ιμθφκζεζξ θαίκεηαζ υηζ
μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδκ
πνμζαμθή ηςκ ακεέςκ ηδκ άκμζλδ
ηαζ απυ εηεί εζζένπεηαζ μ
ιφηδηαξ ζηδκ ακεμδυπδ, ζηίβια,
ζηφθμ ηαζ ηάκεζ θακεάκμοζα
ιυθοκζδ ζημοξ άςνμοξ ηανπμφξ

Ζ ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαζ μζ
ανμπέξ απμηεθμφκ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακάπηολδ
ηδξ αζεέκεζαξ, ιέζς ημο
ιοηδθίμο ηαζ παναβςβήξ
άθεμκςκ ημκζδζμθυνςκ ιε
ηενάζηζμ ανζειυ ημκζδίςκ.

Σα ημκίδζα αθαζηάκμοκ ηαπφηαηα
ζηζξ ζηαβυκεξ κενμφ ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ ή ιέζς
πθδβχκ.

Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ
ηεθεοηαίςκ διενχκ δεκ
εεςνμφκηακ εοκμσηέξ βζα
ηδκ ελάπθςζδ ηδξ
αζεέκεζαξ

Ζ ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαζ μζ
ανμπέξ απμηεθμφκ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακάπηολδ
ηδξ αζεέκεζαξ, ιέζς ημο
ιοηδθίμο ηαζ παναβςβήξ
άθεμκςκ ημκζδζμθυνςκ ιε
ηενάζηζμ ανζειυ ημκζδίςκ.

ε οβνέξ ηαζ δνμζενέξ πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ πνμζαμθχκ απυ
αμηνφηδ, ζοκέζηδζακ ηδκ δζεκένβεζα ιίαξ επέιααζδξ ιε έκα
ηαηάθθδθμ ηαζ εβηεηνζιέκμ ιοηδημηηυκμ ζηδκ έκανλδ ηδξ
ςνίιακζδξ ηαζ εκυξ δεφηενμο 3─4 εαδμιάδεξ πνζκ ημκ ηνφβμ

Σα ημκίδζα αθαζηάκμοκ ηαπφηαηα
ζηζξ ζηαβυκεξ κενμφ ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ ή ιέζς
πθδβχκ.

Πνμζηαζία αιπεθχκςκ ιε ηδ
πνήζδ εκυξ ηαηάθθδθμο ηαζ
εβηεηνζιέκμο ιοηδημηηυκμο ζε
οβνέξ πενζμπέξ ηαζ ιεηά απυ
παθαγυπηςζδ ή επζηνάηδζδ
ζζπονχκ ακέιςκ.

Πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ πνζκ ημ ηθείζζιμ ημο ηζαιπζμφ, ζε πενζμπέξ ιε ζζημνζηυ

Σα ημκίδζα αθαζηάκμοκ ηαπφηαηα
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πνμζαμθχκ ηαζ ζε άθθεξ ιε πνμζαμθέξ απυ ςίδζμ ηαζ εοδειίδα.

18
18/7

ημ ζηάδζμ ημο
πενηαζιμφ.

9/8

ημ ζηάδζμ ηδξ
ςνίιακζδξ.

πμο οπάνπεζ οβναζία ηαζ δ αζεέκεζα ειθακίγεηαζ ηάεε
πνυκμ κα βίκεζ έκαξ πνμθδπηζηυξ ρεηαζιυξ ηαηά ημ ζηάδζμ
ηδξ ςνίιακζδξ.

ζηζξ ζηαβυκεξ κενμφ ιε απεοεείαξ
δζάηνδζδ ηδξ εθοιεκίδαξ ή ιέζς
πθδβχκ.

Πίνακαρ 13: Απμηεθέζιαηα εδαθζηχκ ακαθφζεςκ βζα ηδκ πμζηζθία Μαθαβμογζά, βζα υθεξ ηζξ εθανιμβέξ (ηαιίαιάνηοναξ, SCALA®, REMEDIER®, ΔΝΣΟ βναιιήξ.
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ 1
ΔΝΣΟ
ΓΡΑΜΜΖ

ΜΑΛΑΓ. 2
SCALA
ΔΝΣΟ

ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ 3
REMEDIER
ΔΝΣΟ

ΜΔΟ ΟΡΟ
ΜΑΛΑΓ.
ΔΝΣΟ

STANDAR
ERROR
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
ΔΝΣΟ

pH

7,95

7,88

7,83

7,89

0,03

CaCO3 %

29,19

16,10

36,24

27,18

5,9

ολική
οπγανική
οςζία %

2,42

3,2

4,56

3,39

0,63

Η.Α.Κ
(meq/100gr
εδάθοςρ)

30,17

23,39

31,83

28.46

2,58

Na (ppm)

170

202

186

186

9,24

K (ppm)

306

532

450

429,33

66,05

Ca (ppm)

7125

6625

6825

6858,33

145,30

Mg (ppm)

1300

1000

975

1091,67

104,42

P (ppm)

2

29,9

15

22,3

4,30

ΟΛΗΚΟ Ν
%

0,15

0,16

0,24

0,18

0,03

Fe (ppm)

3,45

4,55

2,90

3,63

0,49

Cu (ppm)

4,50

3,70

3,20

3,8

0,38

Zn (ppm)

1,50

1,75

2,80

2,02

0,40

Mn (ppm)

6,65

8,05

5,70

6,8

0,68

ΑΜΜΟ

42,2

40,2

38,2

40,2

1,15

ΗΛΤ

26

26

28

26,67

0,67

ΑΡΓΤΛΟ

31,8

33,8

33,8

33,13

0,67
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Πίνακαρ 14: Απμηεθέζιαηα εδαθζηχκ ακαθφζεςκ βζα ηδκ πμζηζθία Μαθαβμογζά, βζα υθεξ ηζξ εθανιμβέξ (ηαιίαιάνηοναξ, SCALA®, REMEDIER®, ΔΚΣΟ βναιιήξ.
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ 1
ΔΚΣΟ
ΓΡΑΜΜΖ

ΜΑΛΑΓ. 2
SCALA
ΔΚΣΟ

ΜΑΛΑΓ. 3
REMEDIER
ΔΚΣΟ

ΜΔΟ ΟΡΟ
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
ΔΚΣΟ

STANDAR
ERROR
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ
ΔΚΣΟ

pH

7,46

7,61

7,61

7,56

0,05

CaCO3 %

27,33

22,03

39,16

29,52

5,06

ολική
οπγανική
οςζία %

3,63

2,81

3,59

3,34

0,27

Η.Α.Κ
(meq/100gr
εδάθοςρ)

29,22

21,48

31,04

27,25

2,93

Na (ppm)

126

112

82

106,67

12,98

K (ppm)

506

648

490

548

50,21

Ca (ppm)

7050

7625

7550

7408,33

180,47

Mg (ppm)

750

550

675

658,33

58,33

P (ppm)

37,8

36,3

19,4

31,17

5,90

ΟΛΗΚΟ Ν %

0,19

0,17

0,24

0,20

0,02

Fe (ppm)

3,80

5,05

3,15

4

0,56

Cu (ppm)

3,15

3,05

2,95

3,05

0,06

Zn (ppm)

1,30

0,90

1,25

1,15

0,13

Mn (ppm)

7,85

8,60

7,15

7,87

0,42

ΑΜΜΟ

42,2

44,2

38,2

41,53

1,76

ΗΛΤ

24

24

26

24,67

0,67

ΑΡΓΤΛΟ

33,8

31,8

35,8

33,8

1,15
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Πίνακαρ 15: Απμηεθέζιαηα εδαθζηχκ ακαθφζεςκ βζα ηδκ πμζηζθία ααααηζακυ, βζα υθεξ ηζξ εθανιμβέξ (ηαιίαιάνηοναξ, SCALA®, REMEDIER®, ΔΝΣΟ βναιιήξ.
ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ 1
ΔΝΣΟ
ΓΡΑΜΜΖ

ΑΒΒΑΣ. 2
SCALA ΔΝΣΟ

ΑΒΒΑΣ. 3
REMEDIER
ΔΝΣΟ

ΜΔΟ ΟΡΟ
ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ
ΔΝΣΟ

STANDAR
ERROR
ΑΒΒΑΣ.
ΔΝΣΟ

pH

7,73

7,74

7,71

7,73

0,01

CaCO3 %

32,73

25,00

36,16

31,30

3,30

ολική
οπγανική
οςζία %

3,00

3,63

3,28

3,30

0,18

Η.Α.Κ
(meq/100gr
εδάθοςρ)

32,09

32,09

35,91

33,36

1,27

Na (ppm)

170

220

168

186,00

17,01

K (ppm)

570

576

398

514,67

58,36

Ca (ppm)

7175

7225

9025

7808,33

608,50

Mg (ppm)

1075

1250

1275

1200,00

62,92

P (ppm)

24,24

24,77

30,63

26,55

2,05

ΟΛΗΚΟ Ν
%

0,18

0,21

0,19

0,19

0,01

Fe (ppm)

3,65

3,45

2,85

3,32

0,24

Cu (ppm)

3,8

2,6

2,2

2,87

0,48

Zn (ppm)

3,9

2,45

1,3

2,55

0,75

Mn (ppm)

6,35

6,8

4,9

6,02

0,57

ΑΜΜΟ

23,6

27,6

21,6

24,27

1,76

ΗΛΤ

32

32

32

30,67

0,67

ΑΡΓΤΛΟ

44,4

42,4

48,4

45,07

1,76
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Πίνακαρ 16: Απμηεθέζιαηα εδαθζηχκ ακαθφζεςκ βζα ηδκ πμζηζθία ααααηζακυ, βζα υθεξ ηζξ εθανιμβέξ (ηαιίαιάνηοναξ, SCALA®, REMEDIER®, ΔΚΣΟ βναιιήξ.
ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ 1
ΔΚΣΟ
ΓΡΑΜΜΖ

ΑΒΒΑΣ. 2
SCALA
ΔΚΣΟ

ΑΒΒΑΣ. 3
REMEDIER
ΔΚΣΟ

ΜΔΟ ΟΡΟ
ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ
ΔΚΣΟ

STANDAR
ERROR
ΑΒΒΑΣ.
ΔΚΣΟ

pH

7,54

7,66

7,68

7,63

0,04

CaCO3 %

37,42

29,92

22,31

29,88

4,36

ολική
οπγανική
οςζία %

3,63

3,63

3,93

3,73

0,10

Η.Α.Κ
(meq/100gr
εδάθοςρ)

32

35,57

42,78

36,78

3,17

Na (ppm)

142

154

146

147,33

3,53

K (ppm)

592

468

434

498,00

48,01

Ca (ppm)

7350

7525

7975

7616,67

186,15

Mg (ppm)

800

1075

1225

1033,33

124,44

P (ppm)

41,88

26,5

24

30,79

5,59

ΟΛΗΚΟ Ν
%

0,19

0,22

0,18

0,20

0,01

Fe (ppm)

4,35

3,75

3,4

3,83

0,28

Cu (ppm)

2,2

2,15

1,7

2,02

0,16

Zn (ppm)

3

1,2

0,8

1,67

0,68

Mn (ppm)

7,45

7,2

5,1

6,58

0,75

ΑΜΜΟ

23,6

25,6

19,6

22,93

1,76

ΗΛΤ

32

34

30

32,00

1,15

ΑΡΓΤΛΟ

44,4

40,4

50,4

45,07

2,91
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Πίνακαρ 17: νζα επάνηεζαξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημ έδαθμξ (ζφιθςκα ιε ημ Αβνμηζηυ Ηκζηζημφημ
Καθαιάηαξ & ημ ενβαζηδνζαηυ θοθθάδζμ ημο ηιήιαημξ Αλζμπμίδζδξ Φοζζηχκ Πυνςκ & Γεςνβζηήξ
Μδπακζηήξ, ημιέα Δδαθμθμβίαξ & Γεςνβζηήξ Υδιείαξ, Αεήκα 2011).
Μονάδερ
μέηπηζηρ

ηοισείο

Πηυσό
έδαθορ

Ηκανοποιηηικό

Μέζο

Ττηλό

Αθμι. P (Olsen)

<20

20-30

30-40

>40

Ακηαθθάλ. K

50-100

100-150

150-200

>200

Ακηαθθάλ. Mg

40-80

80-120

120-160

>160

Ακηαθθάλ. Ca

<1000

1000-1500

1500-2000

>2000

Τδαημδ. K

<30-35

40-60

60-70

>70

<20-25

30-35

45-60

>60

<50

60-100

100-175

>175

Τδαημδ. Mg

ppm

NO3
Αθμι. Fe (D.T.P.A)

1-10

10-20

20-100

>100

Αθμι. Mn (D.T.P.A)

1-4

4-8

8-50

>50

Αθμι. Zn (D.T.P.A)

<0,5

0,5-1

1-1,5

>1,5

Αθμι. Cu (D.T.P.A)

<0,50

0,5-1,5

1-1,5

>1,5

Γζαθοηυ Β

<0,25-0,35

0,40-0,60

0,60-0,70

0,7-1

Οθζηυ CaCO3

% CaCO3

<2,5

2,5-9

9,1-18

18,1-25

Δκενβυ CaCO3

% CaCO3

<2

2-3

3-5

5-10

Ονβακζηή μοζία

%

<1,5

1,5-2

2,0-3,0

3,0-5,0

Αβςβ. Κμνεζιμφ (EC)

mS/cm

0-0,5

0,5-1

1-1,5

2-2,5

Οθζηυ Ν

%

<0,10

0,10-0,15

0,20-0,30

>0,30

Η.Α.Κ (CEC)

meq/100gr

<10

10-15

15-20

20-35

Πίνακαρ 18: Φοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα (ιοηδημηηυκα) βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ πενμκυζπμνμ, ιε έβηνζζδ
ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο αιπεθζμφ, Ζνάηθεζμ, 2017-2018.
ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΔΠΔΜΒΑΖ
ΠΡΗΝ ΣΖ
ΤΓΚΟΜΗΓΖ
ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ
(Ζμέπερ)

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΔΠΔΜΒΑΖ
ΠΡΗΝ ΣΖ
ΤΓΚΟΜΗΓΖ
ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΑ
(Ζμέπερ)

ΟΜΑΓΔ
ΓΡΑΔΗ

ΓΡΑΣΗΚΖ ΟΤΗΑ/ ΣΑΓΗΑ
ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ
ΠΟΤ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΕΟΝΣΑΗ

ΔΜΠΟΡΗΚΑ
ΚΔΤΑΜΑΣΑ

Δ = επαθήρ
δ=
διειζδςηικό
Γ=
διαζςζηημαη
ικό

11

Azoxystrobin/ 2ο,3ο,4ο

Sinstar 250 SC

ε,δ

21

21

11

azoxystrobin/ 2ο ,3ο ,4ο

Quadris 25 SC

ε,δ

21

21

21

amisulbrom/ 1ο, 2ο ,3ο ,4ο

Leimay 20 SC

ε,δ

ο

ο

ο

28

27

Cymoxanil/ 1 , 2 , 4

Sacron 45 WG

δ

28

28

33

fosetyl aluminium/ 1ο, 2ο, 3ο

Aliette 80 WG

Γ

14

14

33

potassium phosphonate

LBG-01F34SL

Γ

14

14

40

dimethomorph/ 1ο,2ο,3ο

Dimento 500 SC

ε,δ

10

10

ο

ο

ο

40

dimethomorph/ 1 ,2 ,3

40

mandipropamid/ 1ο,2ο,3ο

45

ametoctradin / 1ο,2ο,3ο
ο

ο

27+11

cymoxanil + famoxadone/ 1 ,2 ,3

27+22

cymoxanil+zoxamide/ 2ο,3ο,5ο
ο

ο

ο

ο

Dimix SC

ε,δ

28

28

Revus 25 SC

ε,δ

21

21

Enervin 20 SC

ε,δ

21

21

Equation Pro 22,5/30 WG

ε,δ

28

28

Lieto WG

ε,δ

28

28

33+11

fosetyl al + fenamidone/ 2 ,4 ,5

Mildex WG

ε,δ,Γ

28

28

33+43

fosetyl al + fluopicolide/ 2ο,4ο,5ο

Profiler 71,11 WG

δ,Γ

28

28

33+M1

fosetyl + tribasic copper sulfate/
1ο,2ο,3ο

Optix R Disperss WG

ε,Γ

28

28

33+M1+27

fosetyl + copper + cymoxanil/

Vitene Triplo R WG

ε,δ,Γ

40

40
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2ο,4ο,5ο
33+M4+27

fosetyl + folpet + cymoxanil /
2ο,4ο,5ο

Fosbel Extra WP, Magma
triple WP

ε,δ,∆

ηέθμξ άκεδζδξ

28

33+M3

fosetyl aluminium + mancozeb/
2ο,4ο,5ο

Alfil Duplo WP, Alial Doble
WP, Fosbel Plus WP

ε,Γ

28

28

33+Μ4

fosetyl aluminium + folpet/
1ο,2ο,3ο

Mikal 50/25 WG

ε,Γ

ηέθμξ
άκεδζδξ

42

33+Μ9

potassium phosphonate +
dithianon/ 1ο,2ο,3ο

Delan Pro 12.5/56.1 SC

ε,Γ

40+11

dimethomorph + pyraclostrobin/
2ο,4ο,5ο

Cabrio Team 6,7/12 WG

ε,δ

35

35

40+22

dimethomorph + zoxamide/
2ο,4ο,5ο

Presidium one SC

ε,δ

28

28

40+22

mantipropamid + zoxamide/
2ο,4ο,5ο

Ampexio 25/24 WG

ε,δ

21

21

M1

tribasic copper sulfate

Cuprofix Ultra 40 WG,
Cuproxat 19 SC

ε

21

21

M1+22

tribasic copper sulf + zoxamide/
1ο,2ο,3ο

Amaline Flow SC

ε,δ

28

28

M1+27

copper hydroxide + cymoxanil/
1ο,2ο,3ο

Curzate 3000 6/25 WG

ε,δ

21

21

M1+4

copper oxychloride + metalaxyl/
2ο,3ο,4ο

Armetil Coure 8/40 WP,
Mevaxil Coure 8/40 WP

ε,Γ

Σέθμξ άκεζζδξ

Σέθμξ άκεζζδξ

M1+4

copper hydroxide + metalaxyl/
1ο,2ο,3ο

Cycio –R SC

ε,Γ

56

56

M1+40

copper hydroxide +
dimethomorph/2ο,3ο,4ο

Traverso WG

ε,δ

28

28

M1+40

copper oxychl. + iprovalicarb/
1ο,2ο,3ο

Melody Compact 49 WG

ε,δ

21

21

M2+M1

sulphur + copper oxychloride

Θειοσαλκόρ Φάπμα-Υημ
40/4 DP

ε

21

21

M3

mancozeb/ 2ο,3ο,4ο

Emzeb 75 WG, Emzeb 80
WP

ε

56

56

M3

maneb/ 2ο,3ο,4ο

Trimangol- M 75 WG,
Manzate 80 WP,

ε

M3

Metiram/ 1ο,2ο,4ο

Polyram 70 WG, Aplesto
WG, Aviso Mono WG ,

ε

56

56

M3

propineb/ 2ο,3ο,4ο

Antracol 65 WP, Antracol
70 WP (επιηπ. -οινοπ. )

ε

60

60

M3+11

mancozeb + famoxadone/ 1ο,3ο,5ο

Equation Contact 68,75
WG

ε,δ

28

28

M3+22

mancozeb + zoxamide/ 2ο,4ο,5ο

Electis 750 WG

ε

28

28

Antracol Combi X 65/2 WP

ε,δ

35

35

Fantic M WP

ε,Γ

42

42

Valbon WG

ε.δ

28

28

Forum Top

ε.δ

35

35

Melody Duo WG

ε.δ

56

56

Pasadoble 70 WG

ε,δ

56

56

Enervin Top 12/44 WG

ε

35

35

28

28

ο

M3+3

ο

ο

propineb + triadimenol/ 1 ,2 ,3 ,
4ο
ο

ο

M3+4

mancozeb + benalaxyl-m/ 1 ,2 ,3

M3+40

mancozeb + benthiavalicarb/
1ο,2ο,3ο

M3+40

metiram + dimethomorph/
1ο,2ο,3ο
ο

ο

M3+40

propineb+iprovalicarb/ 1 ,2 ,3

M3+43

propineb + fluopicolide/
2ο,3ο,4ο,5ο
ο

ο

ο

ο

ο

M3+45

metiram + ametoktradin/ 1 ,2 ,3

M3+M1

mancozeb + copper oxychloride/
2ο,3ο,4ο

Manco 32/11,4 WP

ε

M4

Folpet/1ο,2ο,3ο

Flexi 80 WG, Flute 80 WG,
Folder 80 WG

ε

M4

folpet/1ο,2ο,3ο

Folpet Adama Makhteshim
50 SC,

ε

42

28

28
ηέθμξ
άκεδζδξ

42
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M4+3

folpet + triadimenol/1ο,2ο,3ο

Shavit-F 70/2 WG

ε,δ

M4+4

folpet + metalaxyl-m/ 2ο,4ο,5ο

Acylon Gold Combi 45 WG

ε.Γ

ηέθμξ
άκεδζδξ

42

ηέθμξ
άκεδζδξ

ηέθμξ
άκεδζδξ

42

M4+4

folpet + metalaxyl/ 2ο,3ο,4ο

Armetil Combi 10/40 WP

ε.Γ

M4+40

folpet+benthiavalicarb/ 1ο,2ο,3ο,
4ο

Vincare WG

ε.δ

M4+40

folpet + dimethomorph/ 1ο,2ο,3ο

Forum Star 11,3/60 WG

ε.δ

M4+40

folpet + dimethomorph/ 1ο,2ο,3ο

Folpan Star WG

ε.δ

M4+27

folpet + cymoxanil/ 2ο,4ο,5ο

Twingo WG

ε.δ

ηέθμξ
άκεδζδξ

28

M9

Dithianon/ 2ο,3ο,4ο

Delan 70 WG

ε

28

28

M9+40

dithianon +
dimethomorph/1ο,2ο,3ο, 4ο

Forum Gold 15/35 WG

ε.δ

42
ηέθμξ
άκεδζδξ

42
28

35

Πίνακαρ 19: Κίκδοκμζ ακάπηολδξ ακεεηηζηυηδηαξ δναζηζηχκ μοζζχκ.
ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑ FRAC

Γπαζηικέρ καηά ηος Περονοσπόρου
Γιαζςζηημαηικά – Γιειζδςηικά - Δπαθήρ

Κίνδςνορ ανάπηςξηρ ανθεκηικόηηηαρ

4

benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl, metalaxyl-M

Μεβάθμξ. Καθυ είκαζ κα ιδκ βίκμοκ πάκς απυ 2 εθανιμβέξ
ηαζ αοηέξ ιυκμ πνμθδπηζηά ηδκ πενίμδμ ηδξ έκημκδξ
αθαζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ

11

famoxadone, fenamidone, azoxystrobin, pyraclostrobin

Μεβάθμξ. Μέπνζ 3 εθανιμβέξ πνμθδπηζηά ζε ιίβιαηα ιε
άθθδ μιάδα.

40

dimethomorph, benthiavalicarb, iprovalicarb,
mandipropamid

Μέηνζμξ Μέπνζ 4 εθανιμβέξ υπζ πάκς απυ ημ 50 % ηςκ
εθανιμβχκ ημ έημξ ιε αοηή ηδκ μιάδα, πάκηα ζε ιίβια ιε
επαθήξ.

27

cymoxanil

Μέηνζμξ

45

ametoctadin

Μέηνζμξ

21

amisulbrom

Μέηνζμξ

22

zoxamide

Υαιδθυξ - Μέηνζμξ

33

fosethyl-al, potassium phosphonate

Υαιδθυξ

43

fluopicolide

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

NC

potassium bicarbonate, αζμθμβζηά

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

M1

copper

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

M3

mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

M4

folpet

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

M9

dithianon

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα
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Πίνακαρ 20: Φοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα (ιοηδημηηυκα) βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημ ςίδζμ, ιε έβηνζζδ ζηδκ
ηαθθζένβεζα ημο αιπεθζμφ, Ζνάηθεζμ, 2017-2018.
ΟΜΑΓΑ
ΓΡΑΖ

ΓΡΑΣΗΚΖ ΟΤΗΑ/ ΣΑΓΗΟΑ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ ΣΟΤ
ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΠΟΤ
ΓΗΑΚΟΠΣΔΣΑΗ-ΟΝΣΑΗ

ΔΜΠΟΡΗΚΑ
ΚΔΤΑΜΑΣΑ

ε = επαθήρ
δ = διειζδςηικό
Γ = διαζςζηημαηικό

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΔΠΔΜΒΑΖ ΠΡΗΝ
ΣΖ
ΤΓΚΟΜΗΓΖΓΗΑ
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ
(Ζμέπερ)

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΔΠΔΜΒΑΖ ΠΡΗΝ ΣΖ
ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΓΗΑ
ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΑ
(Ζμέπερ)

3

Cyproconazole/ 2ο,3ο

Atemi 10 WG,
Ship 10 WG

δ

28

28

3

Difenoconazole/ 1ο,2ο

Score 25 EC

δ

21

21

3

Fenbuconazole/ 1ο,2ο

Fenbuconazole Dow 2,5
EW , Karamat 2,5 EW,

δ

28

28

3

Myclobutanil/ 1ο,2ο

Rally Ecozome 45 EW,
Systhane 20 EW,
Thiocur 45 EW

δ

14

14

3

myclobutanil/ 1ο,2ο

Fungiben 12,5 EC,
Latino 12,5 EC,
Myclofil 12,5 EC

δ

15

15

3

penconazole/ 1ο,2ο

Douro 10 EC,
Pencol 10 EC

δ

35

35

3

penconazole/ 1ο,2ο

Topas 100 EC,

δ

14

21

3

Propiconazole/ 2ο,3ο

Bumper 25 EC

δ

14

14

Buzz 25 EW, Hadron 25
EW, Password 25 EW

δ

21

21

ο

ο

3

tebuconazole/ 2 ,3

3

Tetraconazole/ 2ο,3ο

Domark 10 EC

δ

14

14

3

triadimenol/ 2ο,3ο

Bayfidan 312 SC ,

δ

35

35

5

spiroxamine/ 1ο,2ο

Prosper 50 EC,

ε,δ

14

35

Nimrod 25 EC

δ

14

14

Sercadis 30SC

δ

35

35

ο

ο

8

bupirimate/ 1 ,2

7

Fluxapyroxad/ 1ο,2ο
ο

ο

11

azoxystrobin/ 1 ,2

Sinstar 250 SC,

ε,δ

21

21

11

kresoxim-methyl/ 1ο,2ο

Aplaris 50 WG , Axeltis
50 WG, Feranto 50 WG,

ε,δ

42

42

11

Trifloxystrobin/ 2ο,3ο

Flint 50 WG, Consist 50
WG

ε,δ

28

28

13

Proquinazid/ 1ο,2ο

Talendo 20 EC

δ

28

28

13

Quinoxyfen/ 1ο,2ο

Helios 250 SC

δ

21

30

29

Meptyldinocap/ 1ο,2ο

Karathane Star EC

ε,δ

21

21

13+3

proquinazid + tetraconazole
1ο,2ο

Talendo Extra EC

δ

30

30

11+3

kresoxim methyl + penconazole/
1ο,2ο

Ksar vitis WG

ε,δ

35

80

3+11

tebuconazole + azoxystrobin/
2ο,3ο

Custodia SC

ε,δ

21

21

3+11

tebuconazole + trifloxystrobin/
1ο, 2ο,3ο

Flint Max 75 WG
(14δι. ζηα μζκμπ),
Nativo 75 WG (35δι.
ζηα μζκμπ)

ε,δ

Σέθμξ άκεδζδξ

14 ή 35

3+13

myclobutanil + quinoxyfen/
1ο,2ο

Postalon 90 SC

δ

28

28

3+U6

difenoconazole + cyflufenamid/
1ο,2ο

Dynali 60/30 DC

ε,δ

21

21

40+11

dimethomorph + pyraclostrobin/
2ο,3ο

Cabrio Team 6,7/12 WG
,

ε,δ

35

35

7+11

boscalid + kresoxim-methyl/
2ο,3ο

Collis 20/10 SC

ε,δ

35

35
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8+3

bupirimate + tebuconazole/
2ο,3ο

Vineto EC

δ

7+3

fluopyram + tebuconazole/ 2ο,3ο

Luna Experience SC

ε,δ

ο

ο

M2

sulphur ΒΡΔΞΗΜΟ/ 1 ,2

M2

sulphur ΒΡΔΞΗΜΟ/ 1ο,2ο
ο

ο

M2

sulphur ΒΡΔΞΗΜΟ/ 1 ,2

M2

sulphur ΒΡΔΞΗΜΟ/ 1ο,2ο
ο

14

14
14

Heliosoufre 70 SC

ε

3

3

POL-Sulphur 80 WG,

ε

5

5

Microthiol Special 80
WG , Thiovit 80 WG

ε

ιέπνζ ημ βοάθζζια

ιέπνζ ημ βοάθζζια

Cosavet 80 WG

ε

28

28

ο

M2

sulphur ΔΠΗΠΑΖ/ 1 ,2

Wettasul 96 DP,

ε

5

5

M2+M1

sulphur + copper oxychloride

Θεζμπαθηυξ Φάνια-Υδι
40/4 DP

ε

21

21

M3+3

propineb + triadimenol/ 2ο,3ο

Antracol Combi X 65/2
WP

ε,δ

35

35

M4+3

folpet + triadimenol/ 1ο,2ο

Shavit-F 70/2 WG

ε,δ

Σέθμξ άκεδζδξ

42

U6

Cyflufenamid/ 2ο,3ο

Cidely 50 EW,

ε

21

21

Vivando 50 SC, Attenzo
Star 50 SC,

δ

28

28
28

ο

ο

U8

Metrafenone/ 2 ,3

U8

Pyriofenone/ 1ο,2ο

Kusabi SC (υπζ ζε
ζμοθηακίκα ηαζ
ημνζκεζαηή ζηαθίδα)

δ

28

P4

laminarin

Vacciplant SL

-

-

NC

potassium hydrogen carbonate /
1ο,2ο

Armicarb 85 SP

ε,δ

1

1

Αmpelomyces quisqualis

AQ10 WG

0

0

Πίνακαρ 21: Γείηηδξ πίεζδξ Χζδίμο kastOidiag (Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φοημτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Ηςακκίκςκ).
Σελεςηαίο σπηζιμοποιούμενο Μςκηηοκηόνο

Γείκηηρ πίεζηρ Χιδίος kastOidiag

αθ θίζηα ιοηδημηηυκςκ ιε έβηνζζδ ζηδκ ηαθθζένβεζα
αιπέθμο - ζημζπεία βζα ηδκ απμθοβή ακάπηολδξ
ακεεηηζηυηδηαξ ΓΓΠ 24-3-2017

0-33

34-66

> 66

Μεζμδζαζηήιαηα εθανιμβχκ (διένεξ)

Θείμ ανέλζιμ ή επίπαζδξ, υλζκμ ακεναηζηυ ηαζ άθθα
επαθήξ

11-14

7-8

6-7

Πανειπμδζζηέξ αζμζφκεεζδξ ζηενυθδξ (μιάδα 3
FRAC)

11-14

8-10

7-8

ηνμιπζθμονίκεξ (μιάδα 11) Κζκμθεσκεξ η.α. (μιάδεξ
5,7,8,13,U6,U8 FRAC)

14-16

11-15

9-12

Πίνακαρ 22: Υνδζζιμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ δναζηζηχκ μοζζχκ απέκακηζ ζημ Χίδζμ, ακάθμβα ηδκ
επζηζκδοκυηδηα ηαζ πίεζδ ηδξ αζεέκεζαξ (Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ Πνμζηαζίαξ Φοηχκ, Πμζμηζημφ &
Φονμτβεζμκμιζημφ Δθέβπμο Απαΐαξ).
Γείκηηρ
Δπικινδςνό
ηηηαρ
Χιδίος

Πίεζη
Αζθένειαρ

Καηάζηαζη
Παθογόνος

Βιολογικά &
κεςάζμαηα πος
πποάγοςν άμςνα
θςηού

Θείο

Παπεμπο-διζηέρ
ηεπόληρ

ηπομπιλος-πίνερ

60 - 100

Μεβάθδ

Ακαπανάβεηαζ
ηάεε 5 διένεξ

Γεκ ζοκζζηάηαζ δ
πνήζδ ημοξ

Μεζμδζάζηδια
7 διενχκ

Μεζμδζάζηδια 10
έςξ 14 διενχκ

Μεζμδζάζηδια 14
διενχκ

30 - 60

Μεζαία

Ακαπανάβεηαζ
ηάεε 15 διένεξ

Μεζμδζάζηδια 7
διενχκ

Μεζμδζάζηδια
10-17 διενχκ

Μεζμδζάζηδια 21
διενχκ

Μεζμδζάζηδια 21
διενχκ

0 - 30

Μζηνή

Πανμοζία

Μεζμδζάζηδια 7 έςξ
14 διενχκ

Μεζμδζάζηδια
14 έςξ 21
διενχκ

Μεζμδζάζηδια 21
διενχκ ή ημ
ιεζμδζάζηδια ηδξ
εηζηέηαξ

Μεζμδζάζηδια 21
διενχκ ή ημ
ιεζμδζάζηδια ηδξ
εηζηέηαξ
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Πίνακαρ 23: Δκδεζηηζηυξ Πίκαηαξ Δβηεηνζιέκςκ Μοηδημηηυκςκ (ηεοάζιαηα) βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ
Βμηνφηδ ηδξ αιπέθμο. Ζνάηθεζμ, 10/03/2017 & 9/5/2018.

ΟΜΑΓΑ
ΓΡΑΖ

ΓΡΑΣΗΚΖ
ΟΤΗΑ/ ΣΑΓΗΟΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΠΟΤ
ΓΗΑΚΟΠΣΔΣΑΗΟΝΣΑΗ

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ: WP = βπέξιμη
ζκόνη, WG = εναιυπημαηοποιήζιμοι κόκκοι, DP =
ζκόνη επίπαζηρ, SP = ςδαηοδιαλςηή ζκόνη, EC =
γαλακηοποιήζιμο ςγπό, EW = ελαιώδερ γαλάκηυμα,
SC = πςκνό εναιώπημα, DC = εναιυπημαηοποιήζιμο
ζςμπύκνυμα, SL = πςκνό διάλςμα, CS = εναιώπημα
μικποκατςλίυν

ε =επαθήρ δ
=
διειζδςηικόΓ
=
διαζςζηημαη
ικό

ΣΔΛΔΤΣ.
ΔΠΔΜΒΑΖ
ΠΡΗΝ ΣΖ
ΤΓΚΟΜΗΓΖ
(Ζμέπερ)
ΔΠΗΣΡΑΠ.

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ
ΔΠΔΜΒΑΖ
ΠΡΗΝ ΣΖ
ΤΓΚΟΜΗΓΖ
(Ζμέπερ)
ΟΗΝΟΠ.

1

Thiophanatemethyl/1ο,2ο,3ο

Νεμημρίκ 70 WG , Νεμημρίκ 50 SC

Γ

-

35

2

Iprodione/2ο,3ο

Arvak 50 WG, Driza 50 WG, Karbel 50 WG, Sabueso
50 WG, Zadri 50 WG

ε

14

14

2

iprodione/ 2ο,3ο

Campatch 50 SC, Fado 50 SC, Nicovell 50 SC, Rovral
75 WG, Rovral Aquaflo 50 SC, Sinpro SC

ε

21

21

Cantus 50 WG, Filan Star 50 WG

ε,δ

28

28

7

ο

boscalid/ 2 ,3

ο

ο

ο

9

cyprodinil/ 2 ,3

Qualy (MCW-225 300 EC)

ε,δ

7

21

9

Mepanipyrim/
1ο,2ο

Frupica S 50 WP

ε,δ

21

21

9

Pyrimethanil/
2ο,3ο

Scala 40 SC (έςξ 18-6-2018), Pyrus 400 SC

ε,δ

35

35

12

Fludioxonil/
3ο,4ο,5ο

Geoxe 50 WG

ε

7

21

Teldor 50 WG , Elevate 50 WG

ε,δ

7

21

ο

ο

17

Fenhexamid/ 2 ,3

17

Fenpyrazamine/
2ο,3ο

Prolectus 50 WG

ε,δ

7

21

29

Fluazinam/ 2ο,3ο

Ohayo 50 SC (επζηναπέγζα - μζκμπμζήζζια) Banjo 50
SC (ιυκμ μζκμπμζήζζια

ε

άκεδζδ

21

44

Bacillus subtilis

Serenade Max WP

ε

3

3

9+3

cyprodinil +
tebuconazole/ 1ο,
2ο,3ο, Γ

Qualy-T EC

ε,δ

28

21

9+12

cyprodinil +
fludioxonil/ 2ο,3ο

Switch 25/37,5 WG, Switch 25/37,5 WG (βζα
εναζζηεπκζηή πνήζδ)

ε,δ

7

21

Granuflo 80 WG, Thiraphox 80 WG

ε

-

35

ο

ο

M3

thiram/ 1 , 2

M4

folpet/ 1ο, 2ο

Flexi 80 WG, Flute 80 WG, Folder 80 WG, Follow 80
WG, Fuapel 80 WG

ε

-

28

M4

folpet/ 1ο, 2ο

Folpet Adama Makhteshim 50 SC, Folpet Adama
Makhteshim 80 WG

ε

Σέθμξ άκεδζδξ

42

NC

potassium
hydrogen
carbonate

Armicarb 85 SP

ε,δ

1

1

Aureobasidium
pullulans

Botector WG

ε

-

-

geraniol-thumoleugenol

Mevalone CS

ε

7

3

Bacillus
amyloliquefaciens
subsp. plantarum
strain D747

Amylo-X 25 WG

ε

-

-

Pythium
oligandrum (M1)

Polyversum WP

ε

-

-

178
Πίνακαρ 24: Κίκδοκμζ ακάπηολδξ ακεεηηζηυηδηαξ δναζηζηχκ μοζζχκ.
ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑ FRAC

Γπαζηικέρ καηά ηος Βοτρύτη Γιαζςζηημαηικά –
Γιειζδςηικά - Δπαθήρ

Κίνδςνορ ανάπηςξηρ ανθεκηικόηηηαρ

1

thiophanate-methyl

Μεβάθμξ

2

iprodione

Μέηνζμξ- Μεβάθμξ

7

boscalid

Μέηνζμξ. Μέπνζ 3 εθανιμβέξ υπζ πάκς απυ 2 δζαδμπζηέξ.

9

cyprodinil, mepanipyrim, pyrimethanil

Μέηνζμξ. Ακ βίκμοκ ηνείξ εθανιμβέξ εκακηίμκ ημο αμηνφηδ/ έημξ
ιέπνζ ιζα εθανιμβή ηδξ μιάδαξ

12

fludioxonil

Υαιδθυξ - Μέηνζμξ

17

fenhexamid, fenpyrazamine

Υαιδθυξ - Μέηνζμξ

29

fluazinam

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

44

bacillus subtilis

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

46

eugenol, geraniol thymol

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

NC

potassium bicarbonate, αζμθμβζηά

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

M3

thiram

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα

M4

folpet

Γεκ έπεζ ακαθενεεί ακεεηηζηυηδηα
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