ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Περονόσ̟ορος.
Κίτρινες
κηλίδες στην ̟άνω ̟λευρά
του φύλλου ̟ου µοιάζουν µε
λαδιά.

Περονόσ̟ορος. Οι «λαδιές»
µε υγρασία δίνουν σ̟όρια
σαν το χιόνι µόνο στην
κάτω ̟λευρά του φύλλου.

Τζιτζικάκι. Ενήλικα άτοµα σε φύλλο.

Ωίδιο. Κηλίδες στην ̟άνω
̟λευρά. Είναι ̟ιο ανοιχτού
χρώµατος
και
λιγότερο
έντονες
α̟ό
τον
̟ερονόσ̟ορο.

Θρί̟ες.

Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός

Ωίδιο. Προσβολές στα
άνθη και εµφάνιση
γκριζόλευκου
χνουδιού.

Ψευδόκοκκος. Νύµφες κάτω α̟ό το
ρυτίδωµα και έντονη ̟αρουσία
µυρµηγκιών.

8.

Η αύξηση της βλάστησης την ̟ερίοδο αυτή είναι µεγάλη. Στην ̟οικιλία σουλτανίνα στις ̟ρώιµες
̟εριοχές ξεκινά η άνθηση, στις µεσο̟ρώιµες έχουµε την έναρξη του µούρου και στις όψιµες τον
διαχωρισµό των ταξιανθιών, στάδια ιδιαίτερα κρίσιµα για την εξέλιξη σοβαρών ασθενειών - εχθρών.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(Plasmopara viticola)

∆ια̟ιστώσεις:

− Η εµφάνιση του έχει δια̟ιστωθεί σε ̟ολλές θέσεις σε όλες τις ζώνες
καλλιέργειας του αµ̟ελιού, ιδιαίτερα της βόρειας και κεντρικής
Κρήτης.
− Οι καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν εξα̟λώνουν ̟εραιτέρω την
ασθένεια και της δίνουν στοιχεία ε̟ιδηµίας. Προβλέ̟εται αύξηση του
διαθέσιµου µολύσµατος.
− Τα σταφύλια αρχίζουν να
̟ροσβάλλονται ευκολότερα.

Οδηγίες:

γίνονται

̟ιο

ευαίσθητα

και

να

− Σε µελλοντικές βροχές ή ̟εριόδους µε έντονες δροσιές όλα τα αµ̟έλια
̟ρέ̟ει να είναι ψεκασµένα (̟αρακολουθείτε τα δελτία καιρού).
− Προλη̟τικός ψεκασµός µέχρι τα µέσα της εβδοµάδος.
− Ψεκασµοί ̟ου έγιναν ̟ριν α̟ό 5 – 7 ηµέρες, ανάλογα µε το σκεύασµα,
να ε̟αναληφθούν.
− Σε ̟ερί̟τωση βροχής µ̟ορεί να γίνει ψεκασµός (εφόσον δεν έχει γίνει)
αµέσως µετά τη βροχή µε διασυστηµατικά ή διελασµατικά σκευάσµατα.

Τρό̟ος εφαρµογής:

− Κάθε σειρά να ψεκάζεται κι α̟ό τις δυο ̟λευρές.
− Το φάρµακο να καλύ̟τει καλά το φύλλωµα και τα σταφύλια.
− Η ταχύτητα του τρακτέρ να είναι µικρή (3,5 – 4 χλµ την ώρα).
− Να ελέγχετε τις ̟αροχές και τις κλίσεις των µ̟εκ καθώς και τις ̟ιέσεις
των αντλιών.
− Να µη γίνονται ψεκασµοί όταν φυσά και τις θερµές ώρες της ηµέρας
(11:00 – 18:00).
− Καλλιεργητικές τεχνικές ̟ου διευκολύνουν τη διασ̟ορά του φαρµάκου
στο εσωτερικό των ̟ρέµνων είναι ιδιαίτερα χρήσιµες.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ:

(Botrytis cinerea)
ΩΙ∆ΙΟ:

(Erysiphe necator)

Σε αµ̟έλια ̟ου ̟έσει χαλάζι να χρησιµο̟οιείται αντι̟ερονοσ̟ορικό
σκεύασµα µε δευτερεύουσα δράση και στον βοτρύτη.
- Νέοι α̟ανωτοί κύκλοι της ασθένειας έχουν εκδηλωθεί. Α̟ό την ̟ρώιµη
µέχρι και την µεσο̟ρώιµη ζώνη ̟αρατηρούνται δευτερογενείς ̟ροσβολές
στο φύλλωµα αλλά και στις ταξιανθίες.
-Τα στάδια µούρου – άνθησης είναι ̟ολύ ευαίσθητα και οι συνθήκες ̟ου
ε̟ικρατούν ευνοούν την ασθένεια.

Οδηγίες:

TZITZIKAKI:

(Empoasca spp)
Οδηγίες:

Τα αµ̟έλια ̟ρέ̟ει να είναι συνεχώς ̟ροστατευµένα. Να γίνει
συνδυασµένη ε̟έµβαση µε τον ̟ερονόσ̟ορο.
Η ̟ρώιµη µετακίνηση του στα αµ̟έλια ξεκίνησε κατά θέσεις και στις
µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές.
Να ελέγχεται η ακραία βλάστηση και να γίνεται ε̟έµβαση ό̟ου
εµφανίζεται. Η ε̟έµβαση θα ̟ρέ̟ει να κατευθύνεται στο φύλλωµα και να
γίνεται µε τις ̟ρώτες δια̟ιστώσεις, ̟ριν την «εγκατάσταση» του εντόµου
και την αλληλε̟ικάλυψη των γενεών του.

ΘΡΙΠΑΣ:
(Drepanothrips reuteri)

Α̟ό την έναρξη του µούρου µέχρι και την άνθηση - καρ̟όδεση να
ελέγχονται τακτικά, τα σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια
χρήση. Ο έλεγχος για την ύ̟αρξη θρί̟α γίνεται µε τίναγµα ταξιανθιών
̟άνω σε λευκό χαρτί.

Οδηγίες:

Σε ̟ερί̟τωση ̟αρουσίας του εντόµου συνιστάται άµεση ε̟έµβαση.
Υ̟ενθυµίζεται ότι η ε̟έµβαση αφορά µόνο τα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια .

ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α:
(Lobesia botrana)

Η ανθόβια γενιά του εντόµου ολοκληρώνεται στις ̟ρώιµες ̟εριοχές και
είναι σε εξέλιξη στις υ̟όλοι̟ες.

Οδηγίες:

∆εν υ̟άρχει ανάγκη αντιµετώ̟ισης ̟ρος το ̟αρόν. θα ειδο̟οιηθείτε µε
νεότερο δελτίο για την εξέλιξη του εντόµου.

ΠΛΑ ΝΟΚΟΚΚΟΣ:

Την ̟ερίοδο αυτή, ̟αρατηρούνται κυρίως νεαρές νύµφες στο ρυτίδωµα
του ξύλου και στην τρυφερή βλάστηση ̟ου βρίσκεται κοντά σε αυτό.

(Planococcus ficus)
Οδηγίες:

- Να ελέγχονται τα ̟ρέµνα µε ̟ροσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώµατος,
ιδιαίτερα στα σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση.
Η έντονη ̟αρουσία µυρµηγκιών ̟ροδίδει τις θέσεις του ̟λανόκοκκου.
- Εφόσον εντο̟ιστούν ̟ληθυσµοί να γίνεται ε̟ιµεληµένος ψεκασµός σε
φύλλωµα και σταφύλια, µε καλή διαβροχή του κορµού και των
βραχιόνων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού να γίνονται µε την ε̟ιλογή
κατάλληλων σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας α̟οστείλαµε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟ελώνες στους ο̟οίους έχει γίνει
χρήση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων.
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