Δελτίο Νο 15
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε μεσοπρώιμες περιοχές και σε μεσοπρώιμες ΠΕ Χανίων.*
Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Ευαίσθητα στάδια.
Περονόσπορος : Εξέλιξη περιορισμένη. Προσοχή σε θέσεις με πρωινές δροσιές.
Τζιτζικάκι: Συνεχής αύξηση πληθυσμών. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.
Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.
συνεργασία με την Δ.Α.Ο.Κ. και οι νοποι εία του νομού Χανίων.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια
που επικρατούν
ανά ζώνη
καλλιέργειας

Κλίμακα Baggiolini

* Σε

ανάπτυξη ρωγών

Στάδιο Κ
- κατακόρυφη θέση

Πρώιμη ζώνη
Μεσοπρώιμη
Όψιμη ζώνη

Στάδιο L
κλείσιμο σταφυλιών

Τα σταφύλια κλείνουν
κατακόρυφη θέση – κλείσιμο σταφυλιών
ανάπτυξη ρωγών-κατακόρυφη θέση
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ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υψηλή σχετική υγρασία) έχουν
ευνοήσει την δραστηριότητα του εντόμου.
- Η διάρκεια της πτήσης εμφανίζεται παρατεταμένη και συνεχίζουν να
καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και αυξημένες ωοτοκίες.
Οδηγίες :
Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές
ημερομηνίες:
Μεσοπρώιμες
περιοχές

Επιτραπέζια : 24 – 25 Ιουνίου
Σουλτανίνα – οινάμπελα : 25 – 26 Ιουνίου

Μεσοπρώιμες
ΠΕ Χανίων

23 – 25 Ιουνίου

Λόγω της παρατεταμένης δραστηριότητας (συλλήψεις, ωοτοκίες)
συστήνεται επανάληψη ψεκασμού και στα οινάμπελα - σουλτανίνα στην
ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω
Μεσσαρά στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Ενδιάμεση ζώνη
και κάτω Μεσσαρά

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 22 – 23 Ιουνίου

Σημείωση. Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εκτός από τον σωστό
χρόνο και τα μέσα εφαρμογής προϋποθέτει και την καλή κάλυψη των
σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως
προσβάλλονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ
ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις και την εξάπλωση της
ασθένειας.
Οδηγίες :
- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
(Plasmopara viticola)

- Οι καιρικές συνθήκες που προβλέπονται στις επόμενες ημέρες (άνοδος
θερμοκρασίας, χαμηλή σχετική υγρασία) δεν ευνοούν τον μύκητα εκτός
από τις θέσεις που συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές και έχει
εμφανιστεί η ασθένεια.
Οδηγίες :
- Τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα στις θέσεις που συνεχίζουν
να σημειώνονται δροσιές.
Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το ωίδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ρ.Οικονομάκη, Ρ.Ηλιάκη, Ν.Μπαγκής

Αμπέλι Δελτίο Νο 15 - 21/6/2017

Σελίδα 2 από 3

TZITZIKAKI:

(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα, καταγράφεται αυξημένη
δραστηριότητα του εντόμου στα αμπέλια (τέλεια, νύμφες) και οι
πληθυσμοί αυξάνουν συνεχώς.
Οδηγίες :
- Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Σε περίπτωση
αυξημένων πληθυσμών (όριο επέμβασης 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100
φύλλα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
Π Λ Α Ν Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : - Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για
(Planococcus ficus)
επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).
- Τα σταφύλια σταδιακά αρχίζουν να κλείνουν.
Οδηγίες :
- Να ελέγχονται τα αμπέλια, ιδιαίτερα αυτά με ιστορικό προσβολών. Η
έντονη παρουσία μυρμηγκιών βοηθά στον εντοπισμό του.
- Σε επιτραπέζια σταφύλια που μετά από έλεγχο εντοπίζονται
πληθυσμοί να γίνει επιμελημένος ψεκασμός. Η αντιμετώπιση του
εντόμου μετά το κλείσιμο των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ
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 21 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη
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