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Α Μ Π Ε Λ Ι 
 

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                            6. 
 

Βλαστικά στάδια αµ̟ελιών στην ̟οικιλία σουλτανίνα 
 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές ολοκληρώνεται η καρ̟όδεση, οι µεσο̟ρώιµες βρίσκονται στην άνθηση και οι 
όψιµες ̟εριοχές στην έναρξη του µούρου.  

                         Ω Ι ∆ Ι Ο : 

 ∆ια̟ιστώσεις: 

      

          

                           Οδηγίες:     
  

 

− Είναι η σηµαντικότερη ασθένεια των αµ̟ελιών της Κρήτης. 

− Ευνοείται α̟ό τις καιρικές συνθήκες και οι κύκλοι της ασθένειας είναι 
σύντοµοι και αλλε̟άλληλοι. Οι έντονες και ανεξέλεγκτες ̟ροσβολές του 
Ιουνίου οφείλονται σε µολύνσεις ̟ου γίνονται αυτή την ε̟οχή (άνθηση - 
καρ̟όδεση).  

Τα στάδια άνθησης – καρ̟όδεσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και ̟ρέ̟ει 
να ̟ροστατεύονται.  

Στην άνθηση να ̟ροτιµηθεί το θειάφι σε σκόνη. Σε θερµοκρασίες ̟άνω 
α̟ό 28 οC το θειάφι µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει εγκαύµατα.  

 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

− Οι συνθήκες ̟ου ε̟ικράτησαν δεν ευνόησαν τον ̟ερονόσ̟ορο. Η 
ασθένεια ̟εριορίζεται σε «εστιακές το̟οθεσίες» ̟ου σηµειώνονται 
συχνές έντονες δροσιές. 

− ∆εν χρειάζονται γενικευµένοι ψεκασµοί. Ελέγχετε συστηµατικά τα 
αµ̟έλια. Λόγω της ευαισθησίας του σταδίου της άνθησης – καρ̟όδεσης, 
στις ̟εριοχές ̟ου έχει εκδηλωθεί η ασθένεια τα αµ̟έλια ̟ρέ̟ει να είναι 
̟ροστατευµένα. 

 
          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

Αναµένεται η έναρξη της ̟τήσης της δεύτερης γενιάς στην ̟αραλιακή 
̟ρώιµη ζώνη. Θα ενηµερωθείτε µε το ε̟όµενο δελτίο.  

            Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : 

 

 

                    Οδηγίες: 

Αµ̟έλια ̟ου βρίσκονται κοντά σε ζιζάνια, δένδρα και καλλω̟ιστικά 
φυτά (καλαµιά, κυ̟αρίσσι, δαµασκηνιά, κισσός, µηλιά, βάτος, κλ̟) 
φιλοξενούν τους ̟ρώτους ̟ληθυσµούς. Στις ̟ρώιµες και µεσο̟ρώιµες 
̟εριοχές άρχισε η µετακίνηση του στα αµ̟έλια.  

Να γίνει έλεγχος και αν δια̟ιστώνονται ̟ληθυσµοί να γίνει συνδυασµένη 
ε̟έµβαση µε το ωίδιο. 

  Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : 

  

Η ̟τήση των αρσενικών ξεκίνησε. Κάτω α̟ό το ρυτίδωµα ̟αρατηρούνται 
νύµφες κι ενήλικα. ∆εν δια̟ιστώνονται ακόµα ωοσωροί και έρ̟ουσες. 
Μην κάνετε ακόµα ε̟έµβαση. Θα ενηµερωθείτε µε το ε̟όµενο δελτίο.   

                   Θ Ρ Ι Π Ε Σ :  
Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια µε ̟ροσβολές την ̟ερασµένη χρονιά να γίνει 
ε̟έµβαση στο στάδιο της άνθησης – καρ̟όδεσης. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟ελώνες στους ο̟οίους έχει γίνει 
χρήση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων.       

Συνέχεια στην ̟ίσω σελίδα 



 
 
Ε  Λ Ι  Α    

 
 

  Πληροφορίες : MSc Μαρία  Ζ. Ροδιτάκη 
  
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ: Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές ολοκληρώθηκε το στάδιο της καρ̟όδεσης στην 

ελιά. Στις µεσο̟ρώιµες συνεχίζεται η άνθηση και η ̟τώση ̟ετάλων των ανθέων και στις όψιµες 

̟εριοχές ξεκινάει η άνθηση. 
 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ : 

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

 

Στις ̟ρώιµες και στις ̟αραλιακές ̟εριοχές ξεκίνησε η ̟τήση της 
καρ̟όβιας γενιάς του ̟υρηνοτρήτη µέσα στο 1ο δεκαήµερο του Μαΐου. 
Οι συλλήψεις στις φεροµονικές ̟αγίδες αυξάνονται και  
̟αρατηρούνται οι ̟ρώτες ωοτοκίες στους µικρούς καρ̟ούς. 
Το έντοµο γεννάει τα αυγά του κυρίως ̟άνω στον κάλυκα και οι 
νεαρές ̟ρονύµφες εισέρχονται κατευθείαν µέσα στον καρ̟ό. Στόχος 
της κατα̟ολέµησης είναι η θανάτωση των νεαρών ̟ρονυµφών όταν 
µ̟αίνουν ή λίγο ̟ριν µ̟ουν στον καρ̟ό.  
 

Συνιστάται ψεκασµός κάλυψης µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα: 

 

-  Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές: 20 - 22 Μαΐου.  
 

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι ελαιώνες µε µέτρια 
καρ̟οφορία. Για τις ηµεροµηνίες των ε̟εµβάσεων στις  µεσο̟ρώιµες 
και όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο. 

         

   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 
 

           ( Μ̟ίµ̟ικας ) 
 

                   Ζηµιές: 

 
                Οδηγίες: 

 

 

Οι ανοιξιάτικες ̟ροσβολές είναι ̟εριφερειακά φαγώµατα στα 
τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές κορυφές α̟ό τα ενήλικα. Μετά το 
τέλος της καρ̟όδεσης τρέφονται στους καρ̟ούς και αργότερα 
ωοτοκούν σε αυτούς. Οι ̟ρονύµφες ̟ροσβάλουν µόνο τον ̟υρήνα 
των καρ̟ών ̟ροκαλώντας ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση το φθινό̟ωρο. 

Σε ελαιώνες ̟ου ̟αρατηρήθηκαν  ζηµιές τα δύο ̟ροηγούµενα χρόνια 
και δια̟ιστώνονται ανοιξιάτικες ̟ροσβολές στο φύλλωµα, να γίνει 
ένας ψεκασµός των δέντρων αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 
καρ̟όδεσης. Με την εκλογή κατάλληλου εντοµοκτόνου (ντιµεθοέιτ) 
γίνεται συνδυασµένη  αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

  

    Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ ΟΙ : 
       

 
 

              Οδηγίες:  

 

Είναι νυχτόβια σκαθάρια ̟ου ανεβαίνουν στα δέντρα α̟ό τον κορµό 
τις νυχτερινές ώρες. Προκαλούν α̟οφύλλωση, ̟τώση ανθοταξιών και 
καρ̟ό̟τωση. Χαρακτηριστικός είναι ο τρό̟ος ̟ου κατατρώγουν 
̟εριφερειακά τα φύλλα (̟ριονωτά) ό̟ως και η καρ̟ό̟τωση ̟ου 
συντελείται  µαζί µε τον ̟οδίσκο του καρ̟ού. 

Ό̟ου ̟αρατηρούνται έντονες ̟ροσβολές να γίνει ψεκασµός του 
λαιµού και των κορµών των δέντρων µε ένα εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια εντοµοκτόνο µεγάλης υ̟ολειµµατικής διάρκειας.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αµ̟ελιού και της 
ελιάς να γίνονται µε την ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των 
εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  
 

Ηράκλειο 16 Μαΐου 2012 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 

 


