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   ΕΧΘΡΟ Ι κα ι  ΑΣΘΕΝ ΕΙΕΣ του  ΑΜΠ ΕΛΙΟΥ         Δελτίο Νο 20 
 

(Το δελτίο αφορά επιτραπέζια σταφύλια όψιμης συγκομιδής στον ν. Ηρακλείου 

και συστάσεις για τη φυτοπροστασία των αμπελιών μετά τον τρύγο) 
 

 

Ο τρύγος σταδιακά ολοκληρώνεται και η χρονιά ήταν πιο πρώιμη σε σχέση με το 2020 κατά 10 ημέρες περίπου.    
Οι συστάσεις φυτοπροστασίας την περίοδο αυτή αφορούν κυρίως επιτραπέζια σταφύλια όψιμης συγκομιδής.   

 

Ευδεμίδα:   Αντιμετώπιση στα επιτραπέζια σταφύλια του ν. Ηρακλείου που τρυγούνται όψιμα .         

      Μύγα της Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια. Συνδυασμένη αντιμετώπιση με ευδεμίδα.  

Ωίδιο:    Προστασία μετά τον τρύγο στα αμπέλια με προσβολές του φυλλώματος.  

Σύμπλοκο ίσκας: Σήμανση των ύποπτων πρέμνων την περίοδο αυτή. 
 

                Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και  
τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.  

 
 
 
 
 
 
 

           
        
         Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α :       

         (Lobesia botrana) 
 

  

   
 

 

 

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : 
- Τη φετινή καλλιεργητική περίοδο οι πληθυσμοί του εντόμου ήταν μέτριοι έως 
υψηλοί κατά τόπους και σε ένα γενικό κανόνα   ελέγχθηκαν ικανοποιητικά. 
- Μια αύξηση της δραστηριότητας (4η πτήση) έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες 
και μπορεί να ζημιώσει επιτραπέζια σταφύλια που τρυγούνται όψιμα. 
 

Οδηγίες : 
- Τα επιτραπέζια σταφύλια που θα τρυγηθούν όψιμα συνιστάται να 
προστατευτούν.   

Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης : 
 

 Επιτραπέζια σταφύλια  όψιμης συγκομιδής:  10 – 11 Σεπτεμβρίου 
 
 
 

Προσοχή. Να επιλέγονται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να 
τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή. 
  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/2021/eydemida_130521.pdf


Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής, Ε. Λαρεντζάκη                                                                                                    Αμπέλι Δελτίο Νο 20   -   08/09/2021                                   
Παρατηρήσεις υπαίθρου : Σ. Λούρου, Ν. Μπαγκής, ΔΑΟΚ Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών κ.ά.   

  
 
 
 
 
 

    

  ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ :  

     (Ceratitis capitata) 

 

  
 

      

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις : 
- Τις τελευταίες δυο εβδομάδες παρατηρείται αύξηση συλλήψεων  στο δίκτυο 

παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές της μύγας) και θέλει προσοχή. 
 

Οδηγίες : 
- Στα επιτραπέζια χονδρόρωγα σταφύλια που συγκομίζονται όψιμα συνιστάται 

να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα. 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  μύγα μεσογείου πατήστε εδώ 
           
 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 
   (Plasmopara viticola) 

 
                    

                Ω Ι Δ Ι Ο : 

(Erysiphe necator)     

 
 

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : 
- Περονόσπορος : Η εμφάνιση του μύκητα πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.                 

Η παρατεταμένη ανομβρία και οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικράτησαν δεν 
ευνόησαν δυναμικές προσβολές του μύκητα. Οι αμπελουργοί και οι τεχνικοί 
σύμβουλοί τους θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην κάνουν συστηματική 
χρήση φυτοπροστατευτικών σε χρονιές όπως τη φετινή όπου ο μύκητας έχει 
περιορισμένη εξέλιξη. Πέρα από το οικονομικό κόστος υπάρχει άσκοπη 
επιβάρυνση του προϊόντος και του περιβάλλοντος.  
- Ωίδιο : Σε αντίθεση με τον περονόσπορο το ωίδιο εμφανίζεται κάθε χρόνο στα 
αμπέλια. Όταν υπάρχει έντονη προσβολή προκαλείται εξασθένηση της βλάστησης 
με αρνητική επίδραση στην φυτοϋγεία του αμπελιού και κατά συνέπεια στην 
παραγωγή της επόμενης χρονιάς.  

Οδηγίες : 

 Σε αμπέλια με έντονες προσβολές ωιδίου, συνιστάται αντιμετώπιση μετά τον 

τρύγο κατά προτίμηση με βρέξιμο θείο. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ 
        
ΣΥΜΠΛΟΚΟ  Ι Σ Κ Α Σ : 
      

      
 

     
 

        

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις : 

- Συμπτώματα του συμπλόκου της ίσκας παρατηρούνται κάθε χρόνο στα αμπέλια. 

Τα προσβεβλημένα πρέμνα επισημαίνονται εύκολα την περίοδο αυτή καθώς 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως: 
• Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδί και εμφάνιση τριχρωμίας με 
καστανή, κίτρινη και πράσινη ζώνη – σύμπτωμα «τίγρης»). 
• Σταδιακή ή απότομη ξήρανση  βλαστών και σταφυλιών.  
• Καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου σε τομή του βραχίονα. 

  

Οδηγίες : 
- Να γίνει η επισήμανση των ύποπτων πρέμνων αυτή την περίοδο. 

   Ικανοποιητικός έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται προληπτικά : 
1. με καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά τα κλαδέματα και 
2. με επαλείψεις ή ψεκασμούς που γίνονται αμέσως μετά το κλάδεμα, κυρίως 

στις μεγάλες κλαδοτομές. 
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν σε δελτίο την περίοδο του χειμερινού κλαδέματος.   
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ίσκα πατήστε εδώ 
 

 
Επισήμανση :   
 Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.  
 Να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή. 
 Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια. 
 Προτιμήστε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν. 
 Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα. 
 
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  πατώντας εδώ 

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  πατώντας εδώ 
 

 
 
 
 
 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/2021/myga_mesogeiou_3h.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/2021/peronosporos_090421.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/2021/iodio_110321.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/2021/iska_010221.pdf
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx
http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε με 
ειδοποιήσεις - ενημερώσεις  σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από τη νέα εφαρμογή                           
«i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

       Για κατέβασμα σε AndroidPlayStore 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives 

       Για κατέβασμα σε AppleStore 
https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080 

 
 

 

Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2 

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας 

για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας  Covid-19. 
 
 
 

                                                                                      Ηράκλειο 8 Σεπτεμβρίου 2021 
                   Η  Προϊσταμένη  Τμήματος 
                                                                            

                                                                                        Κληρονόμου Ευφροσύνη  
                                                                         
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives
https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080

