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Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  –  Ε Χ Θ Ρ Ο Ι    Τ Ο Υ  Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ         Δελτίο Νο3              
 

Ωίδιο:               Ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες.  Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.    

Περονόσπορος : Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις.   

Ευδεμίδα :        Η ανθόβια γενιά είναι σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση. 

Τζιτζικάκι :        Πρώτες μετακινήσεις. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις.   

             
   Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα 
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Στάδιο Ε 
Πρώτα  φύλλα 

Στάδιο F 
Εμφάνιση σταφυλιού 

Στάδιο G 
Ξεχώρισμα σταφυλιού 

Πρώιμη ζώνη   Επικρατεί το  G 

Μεσοπρώιμη   Από F έως G με επικρατέστερο το G  

Όψιμη ζώνη    Επικρατούν τα στάδια Ε και F                      
 
 
 
 

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία της Υπηρεσίας (Πιν.2) και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
ο φετινός μήνας Μάρτιος εμφανίζεται από τους ξηρότερους των τελευταίων ετών. 

 

            Πιν.2. Βροχομετρικά στοιχεία (ύψος σε χιλ.) μηνός Μαρτίου ετών 2009 - 2018  
 

                             ΕΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 43 9 71 74 29 105 122 88 128 23 

ΑΣΗΜΙ 6 4 66 42 23 74 89 47 88 24 

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ 48 22 57 52 29 8 220 34 91 26 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20 33 49 78 17 87 55 30 86 4 

ΑΡΧΑΝΕΣ 23 29 62 84 14 104 61 35 97 16 

ΒΙΑΝΝΟΣ 27 6 38 45 24 81 60 42 121 13 
 

http://meteo.gr/article_view.cfm?entryID=617
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        Ω Ι Δ Ι Ο : 

    (Erysiphe necator) 

      (χολέρα, σίρικας) 

 

    Πρώιμη προσβολή   

   (βλαστοί – σημαίες) 

 

Γενικές πληροφορίες : 

Οι πρώιμες προσβολές (σύμπτωμα βλαστοί – σημαίες) έχουν εμφανιστεί από 
τις αρχές του Απριλίου σε αμπέλια της πρώιμης ζώνης. Οι προσβεβλημένοι 
βλαστοί παρότι υπάρχουν σε μικρό ποσοστό (μόλις 2-3 ‰), διατηρούν το 
μόλυσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και το διασπείρουν σε όλο το 
αμπέλι. 

Οδηγίες : 

Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Ανάγκη άμεσης επέμβασης 
έχουν τα αμπέλια που δεν έχει γίνει ακόμα ψεκασμός. 
Οι μολυσμένοι βλαστοί που τυχόν γίνονται αντιληπτοί, να αφαιρούνται και 
να απομακρύνονται από τα αμπέλια κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών 
εργασιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ 
 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

      (Plasmopara viticola) 

     

      Κηλίδες λαδιού   

      
   Χιονώδεις εξανθήσεις 

 

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : 

- Η παρατεταμένη ανομβρία και οι λιγοστές χαμηλού ύψους βροχές που 
έχουν σημειωθεί από την έναρξη της βλάστησης δεν έχουν ευνοήσει την 
ασθένεια. Μόνο στις περιοχές όπου σημειώθηκαν βροχές ύψους 10 χιλ. και 
άνω, την 7η Απριλίου (ν.Ρεθύμνου και ν.Χανίων), υπάρχει μικρή 
πιθανότητα εμφάνισης κηλίδων μετά τα μέσα του Απριλίου.  
 

Οδηγίες : 

1. Να μην γίνονται άσκοποι ψεκασμοί. 

2. Στις τοποθεσίες όπου σημειώθηκαν οι βροχές (κυρίως στους 
ν.Ρεθύμνου και Χανίων) να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο 
εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). Σε αμπέλια που 
εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας, να γίνεται άμεσα ψεκασμός 

και παρακαλούμε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας. 
   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ 
           

          Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α :       
         (Lobesia botrana) 
 
 

 

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : 

-  Η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πτήση έχει ξεκινήσει από τα μέσα 
Μαρτίου στις πρωιμότερες περιοχές και σταδιακά μέχρι τις αρχές Απριλίου 
εμφανίστηκε και στις οψιμότερες περιοχές. Στην ανθόβια γενιά, ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στις ανθοταξίες της 
ελιάς και οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία. 
 

Οδηγίες : 

Δεν συνιστάται αντιμετώπιση. Για την προστασία από την ανθόβια γενιά, 
μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες που καρποδένουν πριν τη σουλτανίνα, 
(prime, superior, ralli κλπ.) θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.   
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ 

      

      T Z I T Z I K A K I :  

          (Empoasca spp) 
 

    

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : 

- Οι πρώτες μετακινήσεις (πτερωτά άτομα) έχουν παρατηρηθεί σε αμπέλια 
που βρίσκονται από την παραλιακή έως και την μεσοπρώιμη ζώνη, σε θέσεις 
κοντά σε άλλους ξενιστές του εντόμου όπως καλαμιές, βάτα κλπ. 
 

Οδηγίες : 

Δεν συστήνεται ψεκασμός. Η αντιμετώπιση στοχεύει τις ατελείς μορφές 
(άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί 
ακόμη. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/oidio_150318.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/peronosporos_120418.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/eydemida_120418.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/tzitzikaki_120418.pdf
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Φάρμακα :  

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.          

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα. 

 

 

 Ηράκλειο 12  Απριλίου 2018 
 

                   Η  Προϊσταμένη  Τμήματος 
  

                                                        Κληρονόμου Ευφροσύνη 


