
 
 

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

Πλ  Πληροφορίες : Ν. Ι. Μ̟αγκής.- Ε. Α. Αλατσατιανός                                                                       2. 

  Σχετικά ή̟ιος ήταν ο χειµώνας ̟ου ̟έρασε χωρίς σηµαντικές βροχές.  
  Η βλάστηση των αµ̟ελώνων στις ̟ρώιµες ̟εριοχές σταδιακά έχει ξεκινήσει εδώ και 10 
ηµέρες. Μεταξύ των αµ̟ελώνων ̟αρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές στην έναρξη της 
βλάστησης. Γενικά, όσον αφορά την ̟οικιλία σουλτανίνα, στην ̟ρώιµη – ̟αραλιακή 
ζώνη καταγράφεται µέχρι και έναρξη σταδίου Ε (ξεδί̟λωµα φύλλων), στην µεσο̟ρώιµη 
τα µάτια ανοίγουν (στάδιο C-D, έξοδος φύλλων) ενώ στην  όψιµη ζώνη τα µάτια ξεκινούν 
να φουσκώνουν. Με την έναρξη της βλάστησης συνιστώνται και οι ̟ρώτες ε̟εµβάσεις. 

 

      Φ Ο Μ Ο Ψ Η : 

          ∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

 
 

 

 

 

                   Οδηγίες : 

 

Ασθένεια ξύλου. Η ηµεροµηνία ψεκασµού καθορίζεται µε το 
βλαστικό στάδιο του εκάστοτε αµ̟ελώνα και συγκεκριµένα 
όταν βρίσκεται µεταξύ των σταδίων D και E (µήκος βλάστησης 
̟ερί̟ου 1-3 εκ.). Η ασθένεια µολύνει µόνο την ακραία τρυφερή 
βλάστηση και µε υγρό καιρό.  Οι συχνοί νοτιάδες και οι χαµηλές 
σχετικές υγρασίες  ̟ου ε̟ικράτησαν δεν την ευνόησαν έως 
τώρα, όµως η ε̟οχή χαρακτηρίζεται α̟ό καιρική αστάθεια και 
συνίσταται ιδιαίτερη ̟ροσοχή. Έχουν ̟αρατηρηθεί ̟ροσβολές 
σε κληµατίδες, κυρίως σε αµ̟ελώνες για ̟αραγωγή 
ε̟ιτρα̟έζιου σταφυλιού.  
 

Παρακολουθείτε ανελλι̟ώς τα δελτία καιρού. Σε αµ̟ελώνες ̟ου 
κατά το κλάδεµα δια̟ιστώθηκε η ασθένεια συνιστώνται να 
γίνονται  δύο ψεκασµοί. Ο ̟ρώτος ψεκασµός στην  έξοδο των 
φύλλων (στάδιο D) και ο δεύτερος όταν εµφανίζονται τα ̟ρώτα 
φύλλα (στάδιο Ε).  



           Ω Ι ∆ Ι Ο : 

                  (χολέρα) 
          

      

                      Οδηγίες : 

Ασθένεια ̟ου ευνοείται α̟ό τις κλιµατικές συνθήκες της 
Κρήτης και εµφανίζεται κάθε χρόνο. Η ̟ροστασία ̟ρέ̟ει να 
αρχίζει α̟ό τα βλαστικά στάδια E , F ώστε να µειωθούν 
σηµαντικά οι θερινές ̟ροσβολές.  

 

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

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

 
 

                      Οδηγίες : 

Παρά την ̟αρατεταµένη ανοµβρία και τους συχνούς νότιους 
ανέµους (συνθήκες ̟ου δεν ευνοούν τον ̟ερονόσ̟ορο) η 
ασθένεια εµφανίστηκε κατά θέσεις σε εγκαταλειµµένα αµ̟έλια 
της βόρειας ̟αραλιακής ζώνης µε ανα̟τυγµένη βλάστηση.  

Αµ̟έλια της βόρειας ̟αραλιακής µε ̟ροχωρηµένη βλάστηση 
(στάδιο Ε) είναι ε̟ιδεκτικά για µόλυνση και θα ̟ρέ̟ει να 
ε̟ιτηρούνται συστηµατικά. Αν δια̟ιστωθούν συµ̟τώµατα να 
γίνει άµεσα ψεκασµός και να ειδο̟οιηθούν η υ̟ηρεσία µας και 
οι το̟ικοί γεω̟όνοι. Η ε̟έµβαση ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνει για τη 
φόµοψη στα ̟ρώτα φύλλα (στάδιο Ε) δρα ̟ροστατευτικά και 
για τον ̟ερονόσ̟ορο. 

      Θ Ρ Ι Π Α Σ  Τ Η Σ     

Α Μ Π Ε Λ Ο Υ :  

 

Με την έκ̟τυξη των  οφθαλµών (στάδια D και Ε) εµφανίζονται 
τα ̟ρώτα ακµαία. Α̟ό δειγµατοληψίες σε αµ̟ελώνες της 
̟ρώιµης ζώνης δεν έχει ε̟ισηµανθεί ακόµα η ̟αρουσία τους. 
Για την εξέλιξη του εντόµου θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο. 

        Ε Ρ Ι Ν Ω Σ Η :  

 

                      Οδηγίες : 

Το άκαρι έκανε ιδιαίτερα αισθητή την ̟αρουσία του την 
̟ερασµένη χρονιά. Οι ζηµιές ̟ου ̟ροκαλούνται δεν έχουν 
οικονοµική ε̟ί̟τωση στην ̟αραγωγή. 

Ε̟έµβαση  συνιστάται µε βρέξιµο θείο κατά το φούσκωµα των 
µατιών µόνο σε αµ̟ελώνες µε ̟ολύ σοβαρές ̟ροσβολές στο 
φύλλωµα την ̟ερασµένη ̟ερίοδο.  

 

  
Φόµοψη. Προσβεβληµένη κληµατίδα 
(δεξιά) και µόλυνση νεαρού βλαστού 
την άνοιξη (αριστερά).  

Ωίδιο. Πρώιµες προσβολές. Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην 
πάνω επιφάνεια του φύλλου. 

Ερίνωση.  Εξογκώµατα στην πάνω και 
κοιλότητες µε λευκές εριώδεις τρίχες 
στην κάτω επιφάνεια φύλλου. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟ελώνες στους 
ο̟οίους έχει γίνει χρήση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών των 
εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού για το έτος 2013, τις ο̟οίες ̟αρακαλούµε να 
κρατήσετε σε αρχείο. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου ε̟ιλέγετε τα 
κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες αυτές. 

 
 

 

 Ηράκλειο  19 Μαρτίου 2013 
                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
                                                          Τρουλλάκης Γιάννης 


