Δελτίο Νο 20
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε πρώιμες `περιοχές, ενδιάμεση ζώνη, κάτω Μεσσαρά.
Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
Περονόσπορος : Περίοδος με δροσιές. Ενεργοποίηση ασθένειας και προσβολές στη νέα βλάστηση.
Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.
Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα
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ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Στις πρώιμες περιοχές, στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και
μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσσαρά καταγράφεται αυξημένη
δραστηριότητα (συλλήψεις, ωοτοκίες).
- Υπενθυμίζεται ότι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται με σήψεις
στα σταφύλια και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
Οδηγίες :
Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Πρώιμες περιοχές
(επαναληπτικός)

Επιτραπέζια : 18 – 20 Ιουλίου

Ενδιάμεση ζώνη
και κάτω Μεσσαρά
(επαναληπτικός)

Επιτραπέζια : 19 – 20 Ιουλίου

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 20 – 22 Ιουλίου

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 21 – 22 Ιουλίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.
Σημείωση. Για τις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ
ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Τα μελτέμια σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες και την αυξημένη
σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών ευνοούν την ασθένεια (αύξηση
μολυσμάτων, βραχύς βιολογικός κύκλος).
- Οι ρώγες πρακτικά προσβάλλονται μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και
οι μίσχοι των σταφυλιών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Οδηγίες :
- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
- Μετά το γυάλισμα ανάγκη προστασίας έχουν κυρίως τα σταφύλια που
προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(Plasmopara viticola)

TZITZIKAKI:

(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
- Τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται παρατεταμένες δροσιές που
ενεργοποιούν εκ νέου την ασθένεια.
Οδηγίες :
Σε τοποθεσίες που εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό και υπάρχει
εγκατεστημένη η ασθένεια να γίνονται συνδυασμένες καταπολεμήσεις
για να αποφευχθούν οι μολύνσεις στη νέα βλάστηση που θα οδηγήσουν
σε πρόωρες αποφυλλώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ
Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :
- Παρατηρούνται δυναμικοί πληθυσμοί σε αρκετά αμπέλια.
- Μετά από έλεγχο στην κάτω πλευρά των φύλλων κι εφόσον
διαπιστώνονται 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, μπορεί να γίνει
συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.
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.
Επισημαίνεται ότι πάντα θα πρέπει να ελέγχονται τα μεσοδιαστήματα μεταξύ εφαρμογής και
συγκομιδής και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής.

Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
α/α
Οικονομάκη Ροζάνα
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