
 
 
 

                 ΑΣ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  ΑΜ Π Ε ΛΙ Ο Υ  
 
 

Περονόσ̟ορος.  Ε̟ιδεκτική βλάστηση 
για µολύνσεις µέσα σε βάτα ̟ριν α̟ό 
την κανονική έκ̟τυξη των αµ̟ελιών. 
(δι̟λανή καλλιέργεια). 

Περονόσ̟ορος.  Κηλίδες λαδιού  την 
ίδια ̟ερίοδο σε φύλλα µέσα στα βάτα  
(δύσκολα αντιλη̟τές ,  οι ̟ρώτες 
εµφανίζονται  χαµηλά στο έδαφος). 

 

Ωίδιο. Ασθενικός βλαστός  ̟ου 
εκ̟τύχθηκε α̟ό µολυσµένο οφθαλµό  
α̟ό την ̟ερασµένη χρονιά. Α̟οτελούν 
την κύρια ̟ηγή των ̟ρωτογενούς 
µολύσµατος. 
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Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

           (Plasmopara viticola) 
 

 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Οδηγίες: 
 

 

 

− Υ̟άρχει στην ̟αραλιακή ζώνη και έχει δια̟ιστωθεί α̟ό 18 Μαρτίου 
κυρίως σε εγκατελειµµένα αµ̟έλια. Η εξέλιξη του ανεστάλη λόγω των 
συχνών νοτίων ανέµων και των συνθηκών ανοµβρίας ̟ου ε̟ικράτησαν. 
 

− Οι ̟ρόσφατες βροχές ύψους 2 - 15 χιλ. µε µέση θερµοκρασία 10-15ο C θα 
διατηρήσουν την ασθένεια η ο̟οία ήδη “υ̟οβόσκει” σε εστιακές θέσεις. 

 

− Η βλάστηση είναι ε̟ιδεκτική για µολύνσεις σε όλες τις ̟εριοχές. 
 

1. Συστηµατικός έλεγχος των αµ̟ελιών. Σε αµ̟έλια ̟ου 
δια̟ιστωθούν συµ̟τώµατα να γίνει άµεση ε̟έµβαση και να 
ενηµερωθούν οι γείτονες αµ̟ελουργοί και οι γεω̟όνοι της 
̟εριοχής. 

2. Για την ώρα δεν υ̟άρχει ανάγκη συστηµατικών ε̟εµβάσεων. Σε 
τυχόν ψεκασµούς να χρησιµο̟οιούνται σκευάσµατα ε̟αφής.  



                         Ω Ι ∆ Ι Ο : 

                (Erysiphe necator) 
 

                           Οδηγίες:     

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές έχουν εµφανιστεί τα ̟ρώτα συµ̟τώµατα. Η 
έγκαιρη αντιµετώ̟ιση είναι καθοριστικής σηµασίας για την εξέλιξη της 
ασθένειας. 
 

1. Υ̟ενθυµίζεται ότι η αντιµετώ̟ιση του ξεκινά όταν το µήκος της 
βλάστησης είναι 5 – 6 εκ.  

 

2. Σε αµ̟έλια µε βλάστηση µεγαλύτερη α̟ό 5 - 6 εκ. ̟ου δεν έχει γίνει 
καµία ε̟έµβαση για ωίδιο να γίνει άµεσα ψεκασµός.  

 

3. Ε̟ανάληψη ψεκασµού σε αµ̟έλια ̟ου έχουν ̟εράσει δύο 
εβδοµάδες α̟ό ̟ροηγούµενη ε̟έµβαση για ωίδιο.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟ελώνες στους ο̟οίους έχει γίνει 
χρήση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων.   
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού ̟ρέ̟ει να γίνονται µε 
την ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ̟ου σας 
έχουµε α̟οστείλλει.  
 

    
 

Ηράκλειο 9 Α̟ριλίου 2014 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 

 

 


