ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα. Προσβολές.

Ευδεμίδα. Ράγες προσβεβλημένες
(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές οπές).

Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση στα
σταφύλια. Παρουσία μυρμηγκιών.

Μύγα Μεσογείου. Στοές που
ξεκινούν από τα νύγματα.

Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες και μίσχους
σταφυλιών.

Μύγα Μεσογείου. Οι στοές είναι
επιφανειακές (κάτω από την
επιδερμίδα).

Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής.
Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής
ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α:
(Lobesia botrana)
∆ια̟ιστώσεις:

21.

- Η νέα γενιά ξεκινάει και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές και δια̟ιστώνονται οι
̟ρώτες αραιές ωοτοκίες.
- Στις ̟ρώιµες και ενδιάµεσες ̟εριοχές η δραστηριότητα του εντόµου
αυξάνει (συλλήψεις εντόµων σε ̟αγίδες και ωοτοκίες στα σταφύλια).
- Υ̟ενθυµίζεται ότι οι ̟ροσβολές αυτής της γενιάς συνδέονται µε σήψεις
στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και χρειάζεται ιδιαίτερη ̟ροσοχή.
Συνιστάται ψεκασµός στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές στις ̟αρακάτω ενδεικτικές
ηµεροµηνίες:
Ε̟ιτρα̟έζια: 9 – 10 Ιουλίου.
Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 13 – 15 Ιουλίου.

Οδηγίες:
Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές
Πρώιµες ̟εριοχές
Ενδιάµεσες ̟εριοχές
& κάτω Μεσσαρά
(µόνο ε̟ιτρα̟έζια)

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟ρώιµες, ενδιάµεσες ̟εριοχές και
στην κάτω Μεσσαρά µόνο στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια α̟ό 11 – 13 Ιουλίου.
Οι ψεκασµοί να είναι ε̟ιµεληµένοι και το ψεκαστικό υγρό να ̟ηγαίνει σε
όλα τα σταφύλια. Τα κρυµµένα σταφύλια συνήθως ̟ροσβάλλονται.
Ε̟ισήµανση
- Για τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο.
Για τα οινο̟οιήσιµα σταφύλια στις ̟ρώιµες, ενδιάµεσες ̟εριοχές και
την κάτω Μεσσαρά θα ενηµερωθείτε ε̟ίσης σε ε̟όµενο δελτίο.
- Για τα αµ̟έλια του ν. Χανίων θα εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο.
Υ̟ενθυµίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες µέχρι το γυάλισµα ενώ οι άξονες
και οι µίσχοι των σταφυλιών (λίκια) όλη τη βλαστική ̟ερίοδο και οι ̟ροσβολές
τους υ̟οβαθµίζουν τα σταφύλια για ε̟ιτρα̟έζια χρήση.

ΩΙ∆ΙΟ:
(Erysiphe necator)
Οδηγίες:

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ

:

•
•

Στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια να συνεχιστεί η συστηµατική αντιµετώ̟ιση.
Στα υ̟όλοι̟α αµ̟έλια κι εφόσον ̟αρουσιάζονται ̟ροσβολές µ̟ορούν
να γίνονται συνδυασµένες ε̟εµβάσεις µε την ευδεµίδα.

Υ̟ενθυµίζεται ότι το έντοµο την ε̟οχή αυτή µετακινείται ̟ρος τα σταφύλια.

(Planococcus ficus)

Ό̟ου εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί σε ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες (η ̟αρουσία
Οδηγίες: µυρµηγκιών ̟ροδίδει την ύ̟αρξή του) µ̟ορεί να γίνεται συνδυασµένη
αντιµετώ̟ιση µε την ευδεµίδα.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : − Η µύγα είναι είδος ̟ολυφάγο. Την φετινή ̟ερίοδο εµφάνισε υψηλούς
(Ceratitis capitata)
∆ια̟ιστώσεις:

̟ληθυσµούς σε ώριµα φρούτα ̟ου ̟ροηγούνται των σταφυλιών (ό̟ως
όψιµες ̟οικιλίες εσ̟εριδοειδών, βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, κ.ά.).
− Μετά την έξοδο της µύγας α̟ό ̟ροσβεβληµένα φρούτα και α̟ουσία κύριων
ξενιστών µ̟ορεί να ̟ροσβάλλει χονδρόραγα σταφύλια ̟ου βρίσκονται
κοντά στην ωρίµανση. Το αµ̟έλι δεν είναι κύριος ξενιστής.
− Οι ζηµιές, σοβαρές µεν αλλά ̟εριορισµένες συνήθως σε λίγα αµ̟έλια,
εµφανίζονται κοντά στην ωρίµανση σε εντο̟ισµένες θέσεις της βόρειας
Κρήτης (Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφήτης Ηλίας,
Αρχάνες, κλ̟).

Οδηγίες: Υ̟ενθυµίζεται ότι σε χονδρόραγα σταφύλια ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές µε
ιστορικό ̟ροσβολών ή κοντά σε κύριους ξενιστές της µύγας (ό̟ως
(οι οδηγίες αφορούν
εσ̟εριδοειδή, ο̟ωροφόρα δέντρα κλ̟), ιδιαίτερα εφόσον έχουν ̟ροηγηθεί σε
ε̟ιτρα̟έζια χονδρόρογα αυτούς σοβαρές ̟ροσβολές, οι αµ̟ελουργοί ̟ρολη̟τικά µ̟ορούν:
• να το̟οθετούν α̟ό νωρίς ̟αγίδες ̟ροσέλκυσης και θανάτωσης
σταφύλια)
• όταν ψεκάζουν για την ευδεµίδα να χρησιµο̟οιούν σκευάσµατα µε
έγκριση και για τη µύγα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού να γίνονται µε την
ε̟ιλογή των κατάλληλων σκευασµάτων σύµφωνα µε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών
και φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.

Ηράκλειο 6 Ιουλίου 2016
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

