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Καρπόδεση – νεαρές ράγες σε
ανάπτυξη

Ράγες σε ανάπτυξη

Ράγες σε ανάπτυξη
(κατακόρυφη θέση
σταφυλιού)

Τα κύρια βλαστικά στάδια ̟οικιλίας σουλτανίνα ̟ου εµφανίζονται αυτή την ̟ερίοδο είναι:
•
•
•

Πρώιµες ̟εριοχές : ράγες σε ανά̟τυξη
Mεσο̟ρώιµες ̟εριοχές : ράγες σε ανά̟τυξη
Όψιµες ̟εριοχές : καρ̟όδεση – ράγες σε ανά̟τυξη

Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο.
Πεταλούδα περίπου 1εκ.

Ευδεμίδα. Προνύμφη
πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ.
μήκος.

Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα
με γυμνό μάτι (μέγεθος πολύ μικρής φακής), και αυγά
σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα
τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή
η κουλουριασμένη προνύμφη με καστανό κεφάλι ).

Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα

Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω
πλευρά και λευκό χνούδι (σπόρια) μόνο στην
κάτω πλευρά με υψηλή βραδινή υγρασία

Τζιτζικάκι. Ενήλικο (πτερωτό)
έντομο.
Είναι τα μεταναστευτικά άτομα
του είδους.

Ωίδιο. Σε νεαρές ράγες

Περονόσπορος. Προσβολή στο σταφύλι. Μοιάζουν με «βρασμένα
χόρτα», ξεραίνονται τμήματα ή και ολόκληρα σταφύλια παίρνοντας
συχνά σχήμα S (δεξιά φωτογραφία)

Τζιτζικάκι. Προνύμφη του
εντόμου. Δεν πετά, είναι στην
κάτω πλευρά του φύλλου,
βαδίζει με πλάγια κίνηση.

Τζιτζικάκι. Καρούλιασμα και
μεταχρωματισμός σε φύλλα ποικιλίας
σουλτανί.
Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός
είναι κοκκινωπός.

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

Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής.
Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ε.Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής.
ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α:
(Lobesia botrana)
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-Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές οι ωοτοκίες ̟υκνώνουν.
- Ενδεικτικές ̟αρατηρήσεις σε αµ̟έλι µεσο̟ρώιµης ζώνης *:
(10 αυγά ανά 100 σταφύλια στις 27 Μαΐου & 33 αυγά ανά 100 σταφύλια στις 30 Μαΐου).
*Η ̟αρατήρηση είναι ενδεικτική και δείχνει την τάση των ̟ληθυσµών του εντόµου
αυτήν την ̟ερίοδο.

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές στις
̟αρακάτω ηµεροµηνίες:
Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές

Ε̟ιτρα̟έζια: 1 - 2 Ιουνίου
Σουλτανί – οινο̟οιήσιµα: 4 - 5 Ιουνίου
Η δεύτερη ̟τήση του εντόµου ξεκίνησε και στις όψιµες ̟εριοχές και
δια̟ιστώνονται οι ̟ρώτες ωοτοκίες.
Συνιστάται έναρξη αντιµετώ̟ισης στις όψιµες ̟εριοχές το διάστηµα:

Όψιµες ̟εριοχές

Ε̟ιτρα̟έζια: 1 - 2 Ιουνίου
Σουλτανί – οινο̟οιήσιµα: 3 - 5 Ιουνίου
Σηµείωση: Για το νοµό Χανίων θα ενηµερωθείτε µε ε̟όµενο δελτίο.

ΩΙ∆ΙΟ:

Η ασθένεια εµφανίζεται στα ̟ερισσότερα αµ̟έλια.

(Erysiphe necator)

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία. Τα βλαστικά στάδια ̟ου διανύουµε είναι
ευαίσθητα στην ασθένεια.
Συστάσεις: Συνιστάται να γίνεται εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρό̟ο
δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας.
Το θειάφι σε µορφή σκόνης ε̟ί̟ασης είναι ̟ολύ α̟οτελεσµατικό στις
συνθήκες της ε̟οχής (̟αρατεταµένη ηλιοφάνεια και χαµηλή υγρασία).
Προσοχή στη χρήση του σε υψηλές θερµοκρασίες (̟άνω α̟ό 28οC) διότι
̟αρουσιάζονται εγκαύµατα στα φυτά.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(Plasmopara viticola)

TZITZIKAKI:
(Empoasca spp)

Οι ξηροθερµικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν την ̟ερίοδο αυτή δεν ευνοούν
την ανά̟τυξη της ασθένειας.
Ανάγκη ̟ροστασίας την ̟ερίοδο αυτή έχουν αµ̟έλια µε συµ̟τώµατα
̟ου βρίσκονται σε θέσεις ̟ου σηµειώνονται έντονες δροσιές.
Παρατηρούνται ̟ρονύµφες σε αρκετά αµ̟έλια στην κάτω ε̟ιφάνεια των
φύλλων.
Να γίνεται έλεγχος στην κάτω ε̟ιφάνεια της ακραίας τρυφερής
βλάστησης και ό̟ου εντο̟ίζονται ̟ρονύµφες (ά̟τερα άτοµα) µ̟ορεί να
γίνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε την ευδεµίδα.

Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αµ̟ελιού να γίνονται µε την ε̟ιλογή κατάλληλων
σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η έγκριση του σκευάσµατος Pyrinex 25 CS µε δραστική ουσία chlorpyrifos τρο̟ο̟οιήθηκε
και το σκεύασµα ε̟ιτρέ̟εται στο αµ̟έλι µέχρι ̟ριν την άνθηση στα ε̟ιτρα̟έζια και µέχρι 20 ηµέρες ̟ριν
τη συγκοµιδή στα οινο̟οιήσιµα. Παρακαλούµε να ε̟ικαιρο̟οιήσετε τη λίστα ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.
Ηράκλειο 30 Μαΐου 2016
Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

