Δελτίο Νο 13
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα στην γενιά αυτή (πληθυσμοί –
ωοτοκίες).
- Η πυκνή βλάστηση δυσκολεύει τις επεμβάσεις και την δράση των
φυτοπροστατευτικών. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί
στη βλάστηση ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κάλυψη όλων των
σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.
Οδηγίες :
Στις όψιμες περιοχές του νομού Χανίων συστήνεται καταπολέμηση στις
παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Όψιμες περιοχές ν. Χανίων

18 – 19 Ιουνίου

Στις πρώιμες περιοχές του νομού Χανίων συστήνεται επανάληψη του
ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Πρώιμες περιοχές ν. Χανίων

15 – 16 Ιουνίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Εμφανίζεται σε πολλές περιοχές. Ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος όσο
διαρκούν οι πρωινές δροσιές και η αστάθεια του καιρού.
Οδηγίες :
Να γίνει καταπολέμηση όπου έχει εμφανιστεί η ασθένεια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
Παρατηρήσεις υπαίθρου : ΔΑΟΚ Χανίων, οινοποιεία
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ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :
- Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του
μύκητα και την εξάπλωση των μολύνσεων.
Οδηγίες :
- Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με τον περονόσπορο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Φάρμακα :
Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του
αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας.
Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 14 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής
Παρατηρήσεις υπαίθρου : ΔΑΟΚ Χανίων, οινοποιεία
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