Δελτίο Ν 16

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι – Α ΣΘ Ε Ν Ε Ι Ε Σ Τ Ο Υ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ
Ευδεμίδα:

ο

Έναρξη αντιμετώπισης για την 3 η πτήση (2 η καρπόβια γενιά) σε :
 μεσοπρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου (οινοποιήσιμα, σταφιδάμπελα)
Επαναληπτικός ψεκασμός σε :
 πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου (επιτραπέζια)

Μύγα Μεσογείου : Επιτραπέζια σταφύλια. Τακτικοί έλεγχοι και προσοχή κοντά στην ωρίμαση.
Ωίδιο:
Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα → θέλει προσοχή.
Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.
Βλάστηση και φαινολογία
Το τελευταίο δεκαήμερο οι θερμοκρασίες ευνόησαν την ομαλή εξέλιξη των βλαστικών σταδίων →
η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι στις 10 ημέρες περίπου.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου
Βλαστικά
στάδια
που
επικρατούν
ανά ζώνη
καλλιέργειας
Κλίμακα
Baggiolini
Κλίμακα BBCH

Στάδιο L
κλείσιμο
σταφυλιών

Στάδιο M
αρχή γυαλίσματος - γυάλισμα

77

81

Πρώιμη ζώνη
Μεσοπρώιμη
Όψιμη ζώνη

Στάδιο N
έναρξη
πλήρης
ωρίμασης
ωρίμαση

85
τα σταφύλια ωριμάζουν

τα σταφύλια γυαλίζουν – έναρξη ωρίμασης
έναρξη γυαλίσματος

Αμπέλι Δελτίο Ν ο 16 - 14/07/2021
Σημείωση : Κατά την αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του τεχνικού δελτίου, θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης του.
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Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :
- Στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου από την πρώιμ η έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη και στην πρώιμη ζώνη
των ν. Χανίων – Ρεθύμνου η 3η πτήση (2η καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει *.
- Στις παρα πάνω περιοχές, γενικά, η δραστηριότητα (πτήσεις, ωοτοκ ίες) εμφανίζετα ι πιο αυξημένη σε
σχέση με την περασμένη εβδομάδα αλλά παραμένει ακόμα σχετικά χαμηλή.
- Επισημαίνεται επίσης ότι στην 2 η καρπόβια γενιά η δραστηριότητα διαφοροποιείται σημαντικά από
αμπέλι σε αμπέλι και αυτό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση που έγινε στην προηγούμενη γενιά.

Οδηγίες :
1. Έναρξη ψεκασμών

2ης

καρπόβιας γενιάς :

 Μεσοπρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:
 Σταφίδα – οινάμπελα : 15 - 18 Ιουλίου.
2. Επαναληπτικός ψεκασμός 2ης καρπόβιας γενιάς :

 Πρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:


Επιτραπέζια : 17 - 18 Ιουλίου.

*Στο επόμενο δελτίο θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της ευδεμίδας και στις υπόλοιπες περιοχές.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Προσβολές από τις προνύμφες αυτής της γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια.
Ο ψεκασμός να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ :

(Ceratitis capitata)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :
- Είναι είδος πολυφάγο. Ζημιώνει περιστασιακά χονδρόραγα επιτραπέζια
σταφύλια. Οι ζημιές είνα ι διάσπαρτες ενώ η ένταση και οι θέσεις των προσβολών
μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος.
- Την περίοδο αυτή καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης
των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) και προσβολές σε φρούτα – ξενιστές που
ωριμάζουν πριν από τα σταφύλια (βερίκοκα, ροδάκινα, δαμάσκηνα κλπ) .

Οδηγίες :

Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως
Μαλάδες, Φοινικ ιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κλπ) να
ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών.
Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν τα σταφύλια:

Προσβολή σε ράγες

ΩΙ ΔΙ Ο:
(Erysiphe necator)
(χολέρα, σίρικας)

 με τοποθέτηση από νωρίς παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης,
 σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να
χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μύγα μεσογείου πατήστε εδώ
Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Υπενθυμίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ α πό το
γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις γ ίνονται στους άξονες κα ι στους μίσχους των
σταφυλιών καθώς και στη νέα βλάστηση.

Οδηγίες :

 Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή.
Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα α μπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας
(άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές
συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση) .
 Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ
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TZITZIK AK IΑ :

(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Υπάρχουν πολλά αμπέλια με πληθυσμούς πάνω από το όριο επέμβασης.
- Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση στοχεύει τις άπτερες μορφές του εντόμου .
Οδηγίες :

Πτερωτό

Άπτερο

 Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους γ ια το όριο επέμβασης :
τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για
αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.
 Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχα ία φύλλα στην κάτω
πλευρά τους (2 - 3 φύλλα /πρέμνο) τα οποία βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα
του βλαστού (όχι όμως τα πρώτα, ένα - δυο πολύ τρυφερά φύλλα της κορυφής).
Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
 Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την
ευδεμίδα. Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκια πατήστε εδώ
Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο
και τον εχθρό ή την ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ πατώντας εδώ
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ πατώντας εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε
με ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από τη νέα εφαρμογή
«i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Για κατέβασμα σε Android Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives



Για κατέβασμα σε Apple Store
https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080

Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Ηράκλειο 14 Ιουλίου 2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

Αμπέλι Δελτίο Ν ο 16 - 14/07/2021
Σημείωση : Κατά την αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του τεχνικού δελτίου, θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης του.
Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
Παρατηρήσεις: Σ. Λούρου, Ν. Μπαγκής, ΔΑΟΚ Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών κ.ά. συνεργατών

