Δελτίο Νο 14
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε ενδιάμεση ζώνη - κάτω Μεσσαρά, όψιμες περιοχές.
Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Ευαίσθητα στάδια.
Περονόσπορος : Προσοχή κατά θέσεις και στις περιόδους με έντονες πρωινές δροσιές.
Τζιτζικάκι: Αύξηση πληθυσμών. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα μόνο μετά από έλεγχο.
Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

Βλαστικά στάδια
που επικρατούν
ανά ζώνη
καλλιέργειας

Κλίμακα Baggiolini

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

ανάπτυξη ρωγών

Στάδιο Κ
- κατακόρυφη θέση

Πρώιμη ζώνη
Μεσοπρώιμη
Όψιμη ζώνη

Στάδιο L
κλείσιμο σταφυλιών

Τα σταφύλια κλείνουν
κατακόρυφη θέση - έναρξη κλεισίματος
ανάπτυξη ρωγών-κατακόρυφη θέση
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ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω
Μεσσαρά συνεχίζεται η δραστηριότητα (συλλήψεις, ωοτοκίες).
- Στις όψιμες περιοχές καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και πυκνές
ωοτοκίες.
Οδηγίες :
Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές
ημερομηνίες:
Ενδιάμεση ζώνη
και κάτω Μεσσαρά
Όψιμες περιοχές

Επιτραπέζια : 18 – 19 Ιουνίου
Επιτραπέζια : 20 – 21 Ιουνίου
Σουλτανίνα – οινάμπελα : 23 – 25 Ιουνίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ
ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου
και την εξάπλωση των μολύνσεων.
Οδηγίες :
- Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα και πρέπει να
προστατεύονται.
- Σε αμπέλια με σοβαρές προσβολές να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη.
Έχει καλή προληπτική και θεραπευτική δράση σε συνθήκες ηλιοφάνειας
και θερμοκρασίας 18 - 25 οC. Προσοχή το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω
από 30 οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.
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)
- Εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές με διαφορετική ένταση συμπτωμάτων.

- Για την εξάπλωση των μολύνσεων απαιτείται νερό (έντονες πρωινές
δροσιές ή βροχές). Αυτή την περίοδο οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν
τον μύκητα.
Οδηγίες :
- Σε περιόδους με έντονες δροσιές, αμπέλια που υπάρχει η ασθένεια,
πρέπει να προστατεύονται. Μπορεί να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με
το ωίδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ
TZITZIKAKI:

(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά
αμπέλια (υπάρχει όμως μεγάλη διαφοροποίηση από αμπέλι σε αμπέλι).
Οδηγίες :
- Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Σε περίπτωση
αυξημένων πληθυσμών (όριο επέμβασης 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100
φύλλα) να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ
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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 16 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη
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