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  Οι χαµηλότερες µέσες θερµοκρασίες κατά 1,5 – 3 οC α̟ό τον κλιµατικό τύ̟ο του νησιού 
καθώς και οι συχνές και υψηλές βροχο̟τώσεις ̟ου σηµειώθηκαν ιδιαίτερα τους µήνες 
Ιανουάριο - Φεβρουάριο, χαρακτήρισαν το χειµώνα ̟ου ̟έρασε.  
  Η εκβλάστηση των αµ̟ελιών είναι όψιµη και µόλις το τελευταίο δεκαήµερο ξεκίνησε 
στην ̟αραλιακή ζώνη. Στην ̟οικιλία σουλτανίνα, στην ̟ρώιµη – ̟αραλιακή ζώνη 
καταγράφεται έναρξη σταδίου D (έξοδος φύλλων), στην µεσο̟ρώιµη τα µάτια αρχίζουν 
να φουσκώνουν ενώ στην  όψιµη ζώνη τα µάτια είναι ακόµα σε λήθαργο.   
  Με την έναρξη της βλάστησης έχουµε και τις ̟ρώτες ε̟εµβάσεις. 

 

      Φ Ο Μ Ο Ψ Η : 

          ∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

 
 

                Οδηγίες : 

 

-Η ε̟ικράτηση βροχερού και υγρού καιρού την ̟ερασµένη άνοιξη 
έδωσε σηµαντικές ̟ροσβολές. Παρατηρούνται συµ̟τώµατα σε   
κληµατίδες (µικρά µαύρα στίγµατα)  και ε̟άρκεια µολύσµατος 
(̟υκνίδια). 

-Οι µολύνσεις ̟ραγµατο̟οιούνται στα ̟ρώτα βλαστικά στάδια D 
και E όταν το µήκος της βλάστησης είναι 1-3 εκ. και ευνοούνται µε 
υγρό καιρό. 
 

Αντιµετω̟ίζεται α̟οτελεσµατικά µε δύο ̟ρολη̟τικούς ψεκασµούς,  
ο ̟ρώτος στην έξοδο των φύλλων (στάδιο D) και ο δεύτερος όταν 
αρχίσουν να εµφανίζονται τα ̟ρώτα φύλλα (στάδιο Ε). 
Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας βροχών 
µ̟ορείτε να κάνετε µία ε̟έµβαση µεταξύ των σταδίων D και E. 



           Ω Ι ∆ Ι Ο : 

                  (χολέρα) 
          

            Οδηγίες : 

Η ̟ροστασία ̟ρέ̟ει να αρχίζει α̟ό τα βλαστικά στάδια E , F.        
Η ̟ρώιµη αντιµετώ̟ιση του, µειώνει τα αρχικά µολύσµατα και 
̟εριορίζει σηµαντικά τις θερινές ̟ροσβολές.  

 

Κατάλληλος χρόνος αντιµετώ̟ισης, όταν η βλάστηση έχει µήκος 
5 - 6 εκατoστά (στάδια Ε και F). 

         Θ Ρ Ι Π Ε Σ :  

 

Οι ̟ροσβολές αρχίζουν α̟ό τα εκ̟τυσσόµενα µάτια. Σε αµ̟έλια 
̟ου ̟αρουσιάστηκαν συµ̟τώµατα την ̟ερασµένη χρονιά να γίνει 
̟ρολη̟τική συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε το ωίδιο. 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ : 

 

 

 
       Οδηγίες : 

Στην ̟λειονότητα των αµ̟ελώνων ε̟ικρατεί η ξινήθρα. ∆ηµιουργεί 
ένα φυσικό χειµερινό χλοοτά̟ητα ̟ου ε̟ιδρά ευνοϊκά ιδιαίτερα 
στα ε̟ικλινή εδάφη (̟ροστατεύει α̟ό τη διάβρωση, αυξάνει τη 
συγκράτηση και τη διείσδυση του νερού, βελτιώνει την υφή του 
εδάφους και το κάνει ̟ροσβάσιµο µετά α̟ό βροχή). ∆εν 
ανταγωνίζεται τα αµ̟έλια και ̟εριορίζει την ανά̟τυξη άλλων 
θερινών ζιζανίων.  

Μην καταστρέφετε την ξινήθρα. Σε αµ̟έλια µε ξινήθρα συνιστάται 
ζιζανιοκτονία µόνο κατά µήκος των γραµµών κι εφόσον υ̟άρχουν 
ε̟ιζήµια ζιζάνια. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών των 
εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού για το έτος 2012, τις ο̟οίες ̟αρακαλούµε να 
κρατήσετε σε αρχείο. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου ε̟ιλέγετε τα  
κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες αυτές. 

 
 
 

 
 

 Ηράκλειο  20 Μαρτίου 2012 
                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
                                                          Τρουλλάκης Γιάννης 


