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 ΑΜΠΕΛΙ  
1.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ 
Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες, με ιδιαίτερη 

προσοχή σε κτήματα που βρίσκονται σε περιοχές με 
υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες 
ποικιλίες. Όπου διαπιστώνονται προσβολές να επεμβαίνετε 
άμεσα.  
Στους αμπελώνες των όψιμων περιοχών να γίνει προληπτική 
επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης  8-10 εκατ.)  
Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές 
επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-
7 ημέρες). 

Φυτ/κά  
προϊόντα: 

Βλέπε προηγούμενο δελτίο. 
 

 

2.ΩΙΔΙΟ 
Οδηγίες: Ο κίνδυνος μολύνσεων από τον μύκητα είναι μεγάλος. 

Συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι (δυο φορές την εβδομάδα), 
αφαίρεση και καταστροφή προσβεβλημένων βλαστών και 
επέμβαση με κατάλληλο μυκητοκτόνο.  
Η εξασφάλιση καλού αερισμού μειώνει τις προσβολές.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Βλέπε προηγούμενο δελτίο. 
 

3. ΒΟΤΡΥΤΗΣ 
Ιδανικές συνθήκες για μολύνσεις είναι θερμοκρασίες 15-25 0 C με βροχή ή 
υγρασία. Προσβάλλονται κορυφές βλαστών, βάσεις τρυφερών βλαστών, 
ταξιανθίες. 
Οδηγίες: Σε περιοχές που υπάρχει ιστορικό προσβολών από τον 

μύκητα και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, να γίνει 
επέμβαση στο στάδιο του μούρου. Επέμβαση να γίνεται 
μετά από χαλαζόπτωση ή ισχυρούς ανέμους.                                                                                           
Καλλιεργητικά μέτρα 

 Εξασφάλιση καλών συνθηκών αερισμού και φωτισμού. 

 Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης. 
 Καταστροφή των ζιζανίων. 
 Συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι.                                   
 Αποτελεσματική αντιμετώπιση ωιδίου, ευδεμίδας. ► 



Η ορθολογική χρήση ορμονών στις πυκνόραγες ποικιλίες,  οδηγεί 
έμμεσα στην μείωση της εξάπλωσης της προσβολής (επιμήκυνση 
της ράχης του σταφυλιού). 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 
 

Αureobasidium pullulans strain 14940 & 14941 Bacillus subtilis 
strain, Εugenol+Geraniol+Thymol, potassium hydrogen carbonate, 
Θιράμ (μόνο σε οινοποιήσιμα), Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ, 
Μποσκαλίντ,  Πυριμεθανίλ, Συπροντινίλ+ Φλουντιοξονίλ, 
Φενχεξαμίντ, Φλουαζινάμ.  

4.ΘΡΙΠΕΣ 
Οδηγίες: Έλεγχος ανθοταξιών λίγο πρίν την άνθηση. Με ελαφριά 

τινάγματα πάνω σε λευκό χαρτί μπορείτε να διαπιστώσετε 
την πυκνότητα του πληθυσμού τους. Σε επιτραπέζιες 
ποικιλίες που θα διαπιστωθούν υψηλοί πληθυσμοί, να γίνει 
επέμβαση.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Αμπαμεκτίν, Λάμπντα συαλοθρίν, Μεθιοκάρμπ, Μπέτα- συφλουθρίν, 
Σπινοσάντ, Φορμετανέιτ. 

 
5.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ 
Οδηγίες: Λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 

τον χειμώνα οι πληθυσμοί τους είναι αυξημένοι. Φέτος 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ελέγχετε συστηματικά τους 
αμπελώνες με εβδομαδιαίες δειγματοληψίες ως εξής: Από 
20 πρέμνα στο στρέμμα επιλέγουμε ένα φύλλο από κάθε 
πρέμνο το οποίο παίρνουμε   μεταξύ 2ου ως 4ου 
μεσογονατίου διαστήματος. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στις 
εξωτερικές γραμμές κοντά σε δρόμους. Επέμβαση 
χρειάζεται όταν στο 70% των φύλλων υπάρχουν 
προσβολές. 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 
 

Αμπαμεκτίν, Εξιθιαζόξ,  Ετοξαζόλ, Σπιροντικλοφέν, 
Τεμπουφενπυράντ,  Τα- φλουβαλινέιτ, Θερινά λάδια. 
 

6.ΕΥΔΕΜΙΔΑ 
Οδηγίες: Αυτήν την εποχή η προνύμφη του εντόμου καταστρέφει 

άνθη. Δεν απαιτείται επέμβαση αφού το δέσιμο 30-50% 
των ανθέων δίνει καλή καρπόδεση. Σε αμπελώνες 
επιτραπέζιων ποικιλιών που την προηγούμενη χρονιά 
είχαν σοβαρές προσβολές από το έντομο, πιθανόν να 
χρειάζεται επέμβαση αν σε έλεγχο 100 ανθοταξιών 
διαπιστωθούν 30 προνύμφες.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Βάκιλλο Θουριγγίας, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, 
Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοέιτ, 
Ιντοξακάρμπ, Λάμντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν,   
Σπινοσάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός - μεθύλ. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες 
χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο 
(www.minagric.gr) 

                                                       Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
 
                  ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 


