
 

 

 
Πληροφορίες: A. Μπαλωμένου                                                   32/9-6-16 
   

ΑΜΠΕΛΙ  
1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ 

 
2. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ 
Διαπιστώσεις-
Οδηγίες: 

 Ο καιρός του τελευταίου διήμερου (τοπικές βροχοπτώσεις και σε 
ορισμένες περιοχές και χαλάζι) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.  
Εντείνετε τους ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό 
προσβολών(κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) και την  άμεση επέμβαση.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Βλέπε δελτίο 15/7-4-16. 

 
3. ΩΙΔΙΟ 
Διαπιστώσεις; Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εξαιρετικά τον μύκητα και βρίσκουμε  

σποραδικές προσβολές. 
 

Οδηγίες: Οι αναπτυσσόμενες ράγες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ασθένεια. 
Προσβολή στο στάδιο αυτό οδηγεί στο σχίσιμο των ραγών, και σε 
δευτερογενείς προσβολές από βοτρύτη. Τα σταφύλια πρέπει να είναι 
προστατευμένα λαμβάνοντας υπόψη και τον γρήγορο ρυθμό 
ανάπτυξής τους αυτήν την εποχή. Ο καλός αερισμός και η έκθεση 
των σταφυλιών στο φως μειώνει τις προσβολές.  
                                                                                            ► 

Διαπιστώσεις: Η 2η πτήση του εντόμου είναι σε εξέλιξη σε πρώιμες και μεσοπρώιμες  
περιοχές. Στις όψιμες (ορεινές περιοχές) οι συλλήψεις είναι σχεδόν 
μηδενικές. 
                                          

Οδηγίες: Επανάληψη της επέμβασης από 12-16 Ιουνίου σε πρώιμες και 
μεσοπρώιμες περιοχές. Στις όψιμες περιοχές δεν απαιτείται επέμβαση 
για την ευδεμίδα (εκτός από περιπτώσεις με ιστορικό προσβολών).  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

  Βάκιλλο Θουριγγίας, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, 
Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοέιτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -
Συφλουθρίν,   Σπινοσάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός - μεθύλ. 
Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο 
σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των 
ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά 
του ψεκαστικού υγρού. 



 
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Βλέπε δελτίο 8/10-3-16. 

 Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο, να 
μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος. 

 Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών (διαφορετική ομάδα)στο 
πρόγραμμα των επεμβάσεων για να αποφευχθεί η δημιουργία 
ανθεκτικότητας. 

 

4. ΒΟΤΡΥΤΗΣ 
Οδηγίες: Σε περιοχές που υπάρχει ιστορικό προσβολών από τον μύκητα να γίνει 

άμεσα επέμβαση. Μπορεί να συνδυαστεί με την καταπολέμηση του 
ωίδιου. Σας θυμίζουμε ότι η εξασφάλιση καλών συνθηκών αερισμού 
και φωτισμού, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ωίδιου και της 
ευδεμίδας  και οι συχνοί έλεγχοι περιορίζουν τον κίνδυνο προσβολών. 

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.  

 
5. ΧΑΛΑΖΙ 
Οδηγίες:    
 

Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε 
με χαλκούχο σκεύασμα. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση τον Καν (ΕΕ)2016/60 έγινε τροποποίηση της έγκρισης 
των ΦΠ με δραστική ουσία το χλωρπυριφός. Σε επιτραπέζια 
σταφύλια  απαγορεύεται η χρήση του μετά την άνθηση.                                                  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.                                                                     
2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό 

διάλυμα.                                         
3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και 

ζημιώνουν το περιβάλλον. 
4. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που 

αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
5. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)  

 
      

                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 


