Δελτίο Νο 12
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα:

Δυναμικοί πληθυσμοί – ωοτοκίες.

Περονόσπορος :

Σε όλες τις περιοχές με διαφορετική ένταση συμπτωμάτων.

Ωίδιο:

Εκτεταμένες εμφανίσεις. Εντατικοποίηση προσβολών το επόμενο διάστημα.

Τζιτζικάκι:

Αύξηση πληθυσμών. Πρώτα συμπτώματα.

Πρόκειται για μια χρονιά ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους εχθρούς – ασθένειες του
αμπελιού λόγω των καιρικών και αγρονομικών συνθηκών που επιπλέον
δυσκολεύουν τις επεμβάσεις και τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Βλαστικά στάδια
που επικρατούν
ανά ζώνη
καλλιέργειας

Κλίμακα Baggiolini

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Στάδιο J
καρπόδεση

Στάδιο Κ
ανάπτυξη ρωγών - κατακόρυφη θέση – έναρξη κλεισίματος

Πρώιμη ζώνη
Μεσοπρώιμη
Όψιμη ζώνη

τα σταφύλια αρχίζουν να κλείνουν
ανάπτυξη ρωγών–κατακόρυφη θέση
τέλος καρπόδεσης – ανάπτυξη ρωγών
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ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Πιθανή χρονιά ευδεμίδας. Καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και
πολύ πυκνές ωοτοκίες (σε ποσοστό από 40 – 90% των σταφυλιών).
- Επιπλέον, η πυκνή βλάστηση και οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τις
επεμβάσεις και την δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ήδη καταγράφονται προσβολές σε κρυμμένα σταφύλια.
Οδηγίες :
Στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές συνιστάται καταπολέμηση στις
παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Πρώιμες

Μεσοπρώιμες

Επιτραπέζια : 13 – 14 Ιουνίου
Σουλτανίνα – οινάμπελα : 14 – 15 Ιουνίου
Επιτραπέζια : 13 – 15 Ιουνίου

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 15 – 17 Ιουνίου
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί στη
βλάστηση ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη όλων των σταφυλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ
Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
(Plasmopara viticola)
- Εμφανίζεται πλέον σε όλες τις περιοχές με διαφορετική ένταση

συμπτωμάτων.
Οδηγίες :
- Ανεξάρτητα από το βαθμό προσβολής τα αμπέλια θα πρέπει να
επιτηρούνται με περιοδικές επεμβάσεις λόγω της αστάθειας του καιρού
και της έντονης πρωινής δροσιάς που παρατηρείται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ
ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Το παθογόνο ευνοείται την φετινή περίοδο. Σε πολλά αμπέλια οι
προσβολές είναι έντονες και γενικευμένες ενώ αναμένεται
εντατικοποίηση των συμπτωμάτων στο επόμενο διάστημα.
Οδηγίες :
- Να συνεχιστεί η καταπολέμηση. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένων
επεμβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

TZITZIKAKI:

(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Διαπιστώνεται πλέον σε αρκετά αμπέλια και παρατηρούνται τα πρώτα
συμπτώματα στη βλάστηση.
- Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από αμπέλι σε αμπέλι. Σύμφωνα με τη
διεθνή πρακτική οι επεμβάσεις στηρίζονται σε ελέγχους.
Οδηγίες :
- Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων (το όριο επέμβασης
είναι 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ
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Φάρμακα :
Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του
αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας.
Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
α/α
Οικονομάκη Ροζάνα
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