
 

 

 

 
Πιεξνθνξίεο: Σ. Τζόιε                                                                                                                      42/8-7-14 

ΑΜΠΔΛΙ  
1. ΔΤΓΔΜΙΓΑ 
Γηαπηζηψζεηο: Η 3ε πηήζε ηνπ εληφκνπ μεθίλεζε ζηηο πξψηκεο θαη κεζνπξψηκεο 

πεξηνρέο κε αξαηνχο πιεζπζκνχο. Δπαθφινπζν ησλ πξνζβνιψλ, 
θπξίσο απηήο ηεο γεληάο, είλαη νη ζήςεηο.    
                                                    

Οδεγίεο: ηηο πξψηκεο θαη κεζνπξψηκεο  πεξηνρέο, κπνξείηε λα επέκβεηε 
επηιέγνληαο έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  
 

Φπη/θά 
πξντφληα: 

A. Άκεζα κε Φελνμηθάξκπ  -20 κέξεο  
Β. Μέρξη ηηο 13 Ινπιίνπ κε:  
 { Μεζνμπθελνδάηλη -14 κέξεο γηα νηλ/κα & 7 κέξεο γηα επηηξ.},  
{ Τεκπνπθελνδάηλη  -21 κέξεο}, 
{ Χινξαληξαληιηπξόι -30 κέξεο γηα νηλ/κα & 3 κέξεο γηα επηηξ.}.   
{ Χινξαληξαληιηπξόι+Θηακεζνμάκ -30 κέξεο γηα νηλ/κα & 14 κέξεο γηα 
επηηξ.}                                                                    
Γ. Απφ 14  σο 18 Ινπιίνπ κε: 
Βάθηιιν Θνπξηγγίαο κε πξνζζήθε 1% δάραξεο θαη επαλάιεςε κεηά από 10-12 
κέξεο,{Ππξεζξίλο -2 κέξεο}, {Άιθα ζππεξκεζξίλ, Γειηακεζξίλ, Δκακεθηίλ- 
κπελδνεηη, Λάκδα Σπαινζξίλ -7 κέξεο}, {Ιληνμαθάξκπ -10 κέξεο},  
{Δηνθελπξόμ, Δζθελβαιεξέηη, Μπέηα Σπθινπζξίλ, Σπηλνζάλη, Σππεξκεζξίλ -
14 κέξεο}, {Χισξππξηθόο -20 κέξεο}, {Χισξππξηθόο κεζύι -21 κέξεο}. 
 Σν ςεθαζηηθφ πγξφ λα θαηεπζχλεηαη ζηα ζηαθχιηα θαη λα 
δηαζπείξεηαη ζην ζχλνιν ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Η εθαξκνγή ηνπ 
ςεθαζηηθνχ πγξνχ λα είλαη ακθίπιεπξε.  
ηηο φςηκεο πεξηνρέο ε έλαξμε ηεο 3εο πηήζεο αλακέλεηαη ηηο 
επφκελεο κέξεο. Δπεηδή νη ζπιιήςεηο είλαη ειάρηζηεο σο κεδεληθέο 
θαζφιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη πξνζβνιέο δελ εληνπίδνπκε 
ζηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο καο, δελ θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ 
επέκβαζε.  
ε ακπειψλεο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνζβνιψλ, θαη 
θξίλεηε απαξαίηεηε ηελ επέκβαζε, απηή λα γίλεη απφ 22 σο 26 
Ινπιίνπ, κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γ 
επηινγή.                                                                    ► 



                                                                                                                              
 

2. ΦΔΤΓΟΚΟΚΚΟ 
Οδεγίεο: Διέγμηε ηα ακπέιηα κε πξνζνρή. Όπνπ ε πξνεγνχκελε επέκβαζε δελ 

ήηαλ απνηειεζκαηηθή, λα γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ 
επδεκίδα.    

 
Φπη/θά 
πξντφληα: 

 
{Σπηξνηεηξακάη- 14 κέξεο}, {Χισξππξηθόο -20 κέξεο}, {Χισξππξηθόο 
κεζύι -21 κέξεο}.                                                      
                                                                                                                             

 
3. ΒΟΣΡΤΣΗ 
Οδεγίεο:  Να γίλεη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε κε ηελ επδεκίδα.   

                        
Φπη/θά 
πξντφληα: 

{Aerobasidium pullulans dsm14940 -0 κέξεο }{Φελρεμακίλη -14 κέξεο γηα 
νηλ/κα & 7 κέξεο γηα επηηξαπέδηα}, {Ιπξνληηόλ - 21 κέξεο}, {Φινπαδηλάκ 
κφλν ζε νηλνπνηήζηκα απηή ηελ επνρή - 21 κέξεο}, { Μπνζθαιίλη, 
Σππξνληηλίι+Φινπληηνμνλίι -28 κέξεο}, {Ππξηκεζαλίι-35 κέξεο}, {Φνιπέη 
κφλν ζε νηλνπνηήζηκα απηή ηελ επνρή - 42 κέξεο}. 
 

4.ΧΙΓΙΟ 
Οδεγίεο: Κίλδπλνο πξνζβνιψλ γηα ηηο ξφγεο ππάξρεη κέρξη ην ζηάδην ηνπ 

γπαιίζκαηνο. Βιαζηνί, πνδίζθνη θαη άμνλεο ησλ ζηαθπιηψλ, είλαη 
εππαζείο θαζ φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.  
 

Φπη/θά 
πξντφληα: 

{Σπόξηα ηνπ κύθεηα Ampelomyces quiscualis -0 κέξεο }, {Λακηλαξίλ -0 
κέξεο }, {Θείν -7 κέξεο}, {Φινπνππξάκ+Τεκπνπθνλαδόι -14 κέξεο κφλν 
ζε νηλνπνηήζηκα}{Θείν + Ομπρισξηνύρνο ραιθόο - 28 κέξεο},  
{Μπνππηξηκέηη -14 κέξεο},{Αδνμηζηξνκπίλ, Μεπηπιληηλνθάπ, 
Μπθινκπνπηαλίι, Σπθινπθελακίλη, Σπθινπθελακίλη+Νηηθελνθνλαδόι, 
Τεκπνπθνλαδόι -21κέξεο},  {Μεηξαθελόλ, Πξνθνπηλαδίλη, Σππξνθνλαδόι, 
Φελκπνπθνλαδόι, Τξηθινμηζηξνκπίλ -28 κέξεο},{ Κπλνμηθέλ -30 κέξεο γηα 
νηλ/κα & 21 κέξεο γηα επηηξαπέδηα},{Κξεζνμπκ κεζύι, 
Μπνζθαιίλη+Κξεζόμηκ κεζύι, Νηηκεζνκόξθ+Ππξαθινζηξνκπίλ, Πελθνλαδόι, 
Τξηαληηκελόι, Πξνπηλέκπ+Τξηαληηκελόι, Τεκπνπθνλαδόι+Τξηθινμηζηξνκπίλ -
35 κέξεο}, {Φνιπέη+Τξηαληηκελόι., Αδνμπζηξνκπίλ + Φνιπέη - 42 κέξεο}. 
 

5.ΠΔΡΟΝΟΠΟΡΟ 
Γηαπηζηψζεηο: Eιέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηνπο ακπειώλεο.  

 
Οδεγίεο:  Όπνπ εληνπίδεηε πξνζβνιέο λα γίλεηαη επέκβαζε 

 ρξεζηκνπνηψληαο ζθεχαζκα κε πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή 
δξάζε (Βιέπε πξνεγνχκελν δειηίν).  
  
 

6.ΞΗΡΑΝΗ ΡΑΥΗ 
Δίλαη κε παξαζηηηθή «αζζέλεηα» πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηελ δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο 
Αζβεζηίνπ – Μαγλεζίνπ – Καιίνπ, ζηε ζξέςε ηνπ ακπειηνύ.                       
Σην αθξαίν ηκήκα ηνπ ηζακπηνύ νη ξάγεο καξαίλνληαη (κε ηξνθνδόηεζε κε λεξό) θαη ζηε 
ζπλέρεηα ε ξάρε ζπξξηθλώλεηαη θαη ηειηθά μεξαίλεηαη. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επηδξνύλ 
ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ εκθάληζε ηεο «αζζέλεηαο».                                              ► 

 

 

 



Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ 
πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζή ηεο: 

 Βειηίσζε ηεο πθήο θαη ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο κε 
πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο γηα ηελ θαιχηεξε ηξνθνδνζία 
ησλ πξέκλσλ κε λεξφ.                                          

 Καηάιιειν θιάδεκα θαη βιαζηνιφγεκα (δσεξά πξέκλα κε 
γξήγνξα αλαπηπζζφκελε βιάζηεζε παξνπζηάδνπλ 
κεγαιχηεξε επαηζζεζία.                                                                                                                                                                                         

 Απνθπγή πινχζηαο ιίπαλζεο (ηδηαίηεξα ηεο θαιηνχρνπ).                                                                                                                                                                                                    
ε ακπειψλεο πνπ ππάξρεη ην πξφβιεκα  λα γίλεη  επέκβαζε κε 
άιαηα καγλεζίνπ, ε νπνία λα επαλαιεθζεί κεηά απφ 10-15 κέξεο. 
Να γίλεηαη θαιή δηαβξνρή ησλ ζηαθπιηψλ.                                                                     
                     

7.ΟΞΙΝΗ ΗΦΗ 
Πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκνύο (δύκεο θαη  βαθηήξηα πνπ παξάγνπλ νμηθό νμύ) νη νπνίνη 
πνιιαπιαζηάδνληαη πάλσ ζε πιεγσκέλεο- από δηάθνξεο αηηίεο- ξόγεο. Η  αζζέλεηα επλνείηαη από 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πγξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο, ππεξβνιηθό θνξηίν, ηελ 
ύπαξμε πιεγώλ ζηηο ξάγεο  θαη ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Γξνζόθηιαο (κύγα ηνπ μηδηνύ). 
Η Γξνζόθηια  είλαη ν θύξηνο θνξέαο ησλ παζνγόλσλ ηεο αζζέλεηαο. 
Οδεγίεο:  Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη  

ε απνθπγή δεκηνπξγίαο πιεγψλ ζηηο ξφγεο. Δπνκέλσο ε 
θαηαπνιέκεζε ηνπ σηδίνπ θαη ηεο επδεκίδαο, πξέπεη λα γίλεηαη 
κε κεγάιε επηκέιεηα. 

 Κιάδεκα, ζηήξημε ζε πνιιά ζχξκαηα, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 
πγξαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή έθζεζε ησλ ζηαθπιηψλ 
ζηνλ ήιην. 

 Πξνζνρή ζηηο αξδεχζεηο θαη ζηηο ιηπάλζεηο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
δσεξφηεηαο ηνπ πξέκλνπ. 

 Δπεκβάζεηο κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα  κε ζθνπφ ηε ζθιήξπλζε 
ηεο επηδεξκίδαο ησλ ξαγψλ. 

 
 

ΗΜΔΙΧΔΙ: 
 

 Οη εκέξεο πνπ αλαθέξνληαη δίπια ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο είλαη 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα κεζνιαβήζεη απφ ηελ 
ηειεπηαία επέκβαζε έσο ηε ζπγθνκηδή. 

 Οη επεκβάζεηο θνληά ζηε ζπγθνκηδή εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο 
εχξεζεο ππνιεηκκάησλ άλσ ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ζηνπο 

θαξπνχο. Να ηεξνχληαη απζηεξά ηα ρξνληθά φξηα 
κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο. 

 Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκφδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 
πξντφλησλ.  

 Όια ηα δειηία καο ηα βξίζθεηε ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr  
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ                                   
 
               Η. ΦΟΤΚΑΡΗ 


