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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.                                                                               7. 04 / 8 /2014 
Βλαστικό στάδιο  : «Κλείσιµο τσαµπιού» - «Γυάλισµα». 
 
ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α (ΛΕΥΚΑ∆Α ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑ) 

Η πτήση της τρίτης γενιάς ξεκίνησε στην Κέρκυρα και την Λευκάδα. 

Ένας ψεκασµός είναι δικαιολογηµένος µε 
την λήψη του δελτίου, ΜΟΝΟ σε αµπελώνες της 

Κέρκυρας και της Λευκάδας  που κατά την 
προηγούµενη γενιά (τ. Ιουνίου-αρ. Ιουλίου) 
βρέθηκαν στα σταφύλια αρκετές φωλιές 
διατροφής ( περισσότερες από 10 ζηµιές-

φαγώµατα στα 100 τσαµπιά). 
Κατάλληλα φάρµακα: βλέπε λίστα που σας έχει 

σταλεί. 
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ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ - ΩΙ∆ΙΟ 
Να συνεχιστεί η προστασία  όσο οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση των ασθενειών 

Μετά από το στάδιο του γυαλίσµατος οι ρώγες δεν προσβάλλονται, όµως τα φύλλα οι βλαστοί και 
οι βόστρυχοι εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι.  

Στους αµπελώνες που είχαν προστατευτεί επαρκώς και δεν έχουν µολυνθεί, µπορεί να 
γίνεται στο εξής και χρήση φαρµάκων µε δράση αποκλειστικά επαφής, που θα επαναλαµβάνονται 
µετά από ξέπλυµα από βροχή. Κατάλληλα φάρµακα: βλέπε λίστα που σας έχει σταλεί. 



ΒΟΤΡΥΤΗΣ 
 Στο στάδιο του «γυαλίσµατος» (περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων) να γίνει ψεκασµός µε 

ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεµπίνα κ.α.). Η επέµβαση µπορεί 
να αφορά µόνο την ζώνη των σταφυλιών. Σε περιοχές που το σάπισµα παρουσιάζετε κάθε χρόνο 
(υγρά, ζωηρά, υπερπαραγωγικά αµπέλια), να γίνει επανάληψη του ψεκασµού κατά την ωρίµανση. 
Το ξεφύλλισµα όταν πλησιάζει η ωρίµανση, βοηθάει στην αντιµετώπιση της ασθένειας καθώς 
επιτρέπει τον καλύτερο αερισµό των σταφυλιών. Κατάλληλα φάρµακα βλ. λίστα.  

ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ 
Η σήψη αρχίζει από πληγή της ράγας κι επεκτείνεται γρήγορα στο υπόλοιπο µέρος του 

σταφυλιού. Χαρακτηριστικό της σήψης είναι η οσµή ξυδιού που αναδίδεται από τα 
προσβεβληµένα τµήµατα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη της Όξινης Σήψης στον 
αµπελώνα ενδείκνυται η διενέργεια ψεκασµού µε εντοµοκτόνο (δελταµεθρίν, συπερµεθρίν 7 
ηµέρες κ.α.) για καταπολέµηση των εντόµων φορέων της ασθένειας, µαζί µε την προσθήκη 
ενός χαλκούχου σκευάσµατος (21 µέρες).       

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Να χρησιµοποιείτε µόνον εγκεκριµένα γεωργικά φάρµακα (βλ λίστα ∆ΓΠ 2.28/3/2014),  να 
διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που 
αναγράφονται σε αυτήν, µην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα 
των γεωργικών φαρµάκων. Να γίνονται εναλλαγές στη χρήση των οµάδων και των κατηγοριών των 
σκευασµάτων ως προς τον τόπο ∆ράσης, για να προληφθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των 
ασθενειών στα φάρµακα. 

 

 
Η  Προϊσταµένη 

Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α. 
 
 

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα 
Γεωπόνος 

Tο δελτίο παράγεται µε βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά µετεωρολογικά δεδοµένα. Παρέχει 
µια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν µπορεί να µεταφερθεί ως έχει σε κάθε 
αγροτεµάχιο. Οι αµπελουργοί καλούνται  συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαµβάνουν να 
ενσωµατώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόµενοι στα ενηµερωτικά δελτία.  
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στο διαδίκτυο: 
(http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina). 


