ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο Νο 15

(Περιφερειακές ενότητες Χανίων - Ρεθύμνου)
Ευδεμίδα: Η δραστηριότητα είναι αυξημένη από την πρώιμη έως την μεσοπρώιμη ζώνη του ν. Χανίων.
Η 2η πτήση (καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει και στην όψιμη ζώνη του ν. Χανίων.
Ωίδιο :
Απαραίτητη η προστασία χωρίς κενά σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.
Περονόσπορος : Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες και τα σταφύλια αρχίζουν να ξεπερνούν
τα ευαίσθητα στάδια. Πολύ μικρός ο κίνδυνος νέων μολύνσεων την περίοδο αυτή.
Τζιτζικάκι: Εμφανίζουν δυναμικούς πληθυσμούς κατά θέσεις.
Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.
ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Ευδεμίδα

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
Από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη του ν. Χανίων,
καταγράφονται πολύ αυξημένοι πληθυσμοί.
Στην όψιμη ζώνη του ν. Χανίων, το τελευταίο δεκαήμερο έχει
ξεκινήσει η 2η πτήση του εντόμου (καρπόβια γενιά).
Οδηγίες :
 Σε αμπέλια της πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης που έχει λήξει ή λήγει
άμεσα η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από την προηγούμενη
εφαρμογή, συνιστάται να γίνει επανάληψη ψεκασμού.
Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:
 Πρώιμη ζώνη Χανίων - Ρεθύμνου (2η επανάληψη) : 23 - 25 Ιουνίου.
 Μεσοπρώιμη ζώνη Χανίων - Ρεθύμνου (1η επανάληψη) : 22 - 24 Ιουνίου.
 Σε αμπέλια της όψιμης ζώνης συνιστάται να ξεκινήσει η προστασία στις
παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες :
 Όψιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου : 23 - 25 Ιουνίου.

Αυγό ευδεμίδας

ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχή

ώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
Παρατηρήσεις υπαίθρου : Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Αμπέλι Δελτίο Νο 15 - 21/6/2019

ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Δευτερογενείς μολύνσεις
σε φύλλα και σταφύλια
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(Plasmopara viticola)

Κηλίδες και εξανθήσεις

TZITZIKAKI:

(Empoasca spp)

Τέλειο και νύμφη.
Πτερωτό και άπτερο

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις και τα βλαστικά
στάδια της εποχής (νεαρές ρώγες σε ανάπτυξη) είναι πολύ ευαίσθητα.
Οδηγίες :
 Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή
(συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).
Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ
Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και που προβλέπονται για το
επόμενο διάστημα (ΕΜΥ) δεν ευνοούν τον μύκητα και τα σταφύλια
ξεφεύγουν από τα ευαίσθητα για προσβολή στάδια.
Οδηγίες :
 Ο κίνδυνος νέων μολύνσεων την περίοδο αυτή περιορίζεται σε «εστίες».
Απουσία βροχών, κίνδυνος μολύνσεων κυρίως στη νέα βλάστηση,
υπάρχει μόνο στα αμπέλια που υπάρχει ήδη το μόλυσμα και βρίσκονται
σε τοποθεσίες που σημειώνονται συχνές και έντονες δροσιές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ
Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
- Σε αρκετά αμπέλια εμφανίζονται δυναμικοί πληθυσμοί. Υπενθυμίζεται ότι
το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι τα 50 - 70 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα.
Οδηγίες :
 Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100 τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και
δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού. Προστασία του φυλλώματος
συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 - 70 άπτερα άτομα στα 100
φύλλα. Η αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια.
Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την
αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται
και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των
φυτοπαρασίτων. Επιπλέον, οι χειρισμοί στη βλάστηση εξασφαλίζουν κατά τους ψεκασμούς την καλή
κάλυψη των σταφυλιών, άρα και την ικανοποιητική προστασία τους από τα σημαντικότερα
φυτοπαράσιτα του αμπελώνα της Κρήτης (ευδεμίδα, ωίδιο, περονόσπορο).

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και
την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ πατώντας εδώ
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ πατώντας εδώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο
βιολογικώ ν, φαινολογικών και με τεωρολογ ικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες
πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη
ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως
έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε
συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές
ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Ηράκλειο 21 Ιουνίου 2019
Η Προϊσταμένη Τμήματος
α/α
Οικονομάκη Ροζάνα
Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
Παρατηρήσεις υπαίθρου : Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης
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