ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΕΧΘΡΟΙ

ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Βλαστικά στάδια αμπελιού

Στάδιο C

Στάδιο D

Στάδιο Ε

Στάδιο F

Πράσινη κορυφή

Έξοδος φύλλων

∆εύτερο φύλλο ξεδί̟λωτο

Εµφάνιση σταφυλιών

Ωίδιο. Καστανές κηλίδες σε
̟ερσινές κληµατίδες.

Ωίδιο. Μολυσµένος βλαστός
(̟ρώιµη ̟ροσβολή).

Φόµοψη. Προσβολή σε νεαρό
βλαστό και σε φύλλο.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πλ Πληροφορίες : Ν. Ι. Μ̟αγκής.

4.

Το άνοιγµα των µατιών σταδιακά ξεκίνησε στις ̟ρωιµότερες ̟εριοχές.
Οι ̟ρώτες ε̟εµβάσεις στα αµ̟έλια σχετίζονται µε συγκεκριµένα βλαστικά στάδια.
ΩΙ∆ΙΟ:
(Erysiphe necator)
(χολέρα, σίρικας)
Οδηγίες :

- Οι έντονες ̟ροσβολές της ̟ερασµένης χρονιάς έχουν α̟οτυ̟ωθεί
στις ̟ερσινές κληµατίδες µε τη µορφή εκτεταµένων καστανών
κηλίδων ̟ου υ̟ενθυµίζουν την ύ̟αρξη της ασθένειας.
- Τα µολύσµατα βρίσκονται ήδη µέσα στα µάτια και θα
̟ροσβάλλουν τη νέα βλάστηση α̟ό το ξεκίνηµα της.
Υ̟οχρεωτική αντιµετώ̟ιση της ασθένειας σε όλα τα αµ̟έλια
όταν η βλάστηση έχει µήκος 5 - 6 εκ. (στάδια Ε - F).
Σε αµ̟έλια ̟ου ευνοείται η ασθένεια ή υ̟άρχουν τα σηµάδια στις
κληµατίδες η αντιµετώ̟ιση να είναι συστηµατική.
Καλλιεργητικά µέτρα: Ο εβδοµαδιαίος έλεγχος µέχρι την άνθηση
µε σκο̟ό την αφαίρεση και καταστροφή των µολυσµένων
βλαστών (̟ρώιµες ̟ροσβολές) ̟εριορίζει την ασθένεια και µειώνει
τους αναγκαίους ψεκασµούς.

ΦΟΜΟΨΗ:
(Phomopsis viticola)
∆ια̟ιστώσεις:

Οδηγίες :

ΘΡΙΠΕΣ:
(Thripidae)

Οδηγίες :

- Ασθένεια του ξύλου. Οι ̟ροσβεβληµένες κληµατίδες είναι ξερές
(κούφιες, γκριζόλευκες µε µικρά µαύρα στίγµατα) και τα µάτια δεν
ανοίγουν.
- Η κρίσιµη ̟ερίοδος για την ασθένεια συµ̟ί̟τει µε τα ̟ρώτα
βλαστικά στάδια (̟ράσινη κορυφή C – έξοδος φύλλων D). Τυχόν
βροχο̟τώσεις την ̟ερίοδο των ̟αρα̟άνω σταδίων δηµιουργούν
νέες ̟ροσβολές και βοηθούν στην εξά̟λωση της ασθένειας.
Τα ευαίσθητα στάδια C - D να ̟ροστατεύονται µε έναν ψεκασµό
̟ου είναι καλό να γίνεται ̟ριν α̟ό ̟ροβλε̟όµενη βροχή. Αν δεν
̟ροβλέ̟ονται βροχές να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση
φόµοψης - ωιδίου.
Οι ζηµιές αφορούν τα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια λόγω της εµφάνισης
εσχαρώσεων στις ράγες ̟ου είναι ιδιαίτερα εµφανείς στις λευκές
̟οικιλίες.
Ο έλεγχος της ̟αρουσίας τους γίνεται µε αφαίρεση νεαρών
βλαστών στο στάδιο D και ̟ροσεκτικό έλεγχο µέσα στα δι̟λωµένα
φύλλα.
Σε σταφύλια για ε̟ιτρα̟έζια χρήση ̟ου συνήθως εµφανίζεται ή
δια̟ιστώνεται η ̟αρουσία τους µετά α̟ό έλεγχο να γίνεται
συνδυασµένη ε̟έµβαση µε το ωίδιο και τη φόµοψη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών για την
αντιµετώ̟ιση των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού για το έτος 2016, τις ο̟οίες
̟αρακαλούµε να κρατήσετε σε αρχείο. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου
ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες αυτές.
Ηράκλειο 7 Μαρτίου 2016
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

