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ΑΜΠΕΛΙ
Ευδεμίδα
Η 2θ πτιςθ του εντόμου ξεκίνθςε με μικρό αρικμό ςυλλιψεων ςτο δίκτυο των
φερομονικϊν παγίδων το οποίο ζχει ωσ εξισ:
Ν. Καβάλασ (Ελευκερζσ, Ελαιοχϊρι, Μυρτόφυτο, Φωλιά, Κάριανθ, Ορφάνι,
Κοκκινοχϊρι, Ροδοχϊρι, Ρλατανότοποσ).
Ν. Δράμασ (Μικροχϊρι, Κοκκινόγεια).
Ν. Ξάνκθσ (Άβδθρα, Μάνδρα, Μυρωδάτο).
Ν. Σερρϊν (Άμπελοι, Τριανταφυλλιά).
Το ενιλικο ζχει μικοσ 6-8 mm και άνοιγμα πτερφγων 11 x 16 mm.
Οι ηθμιζσ που προκαλοφνται από αυτι τθ γενιά είναι ςθμαντικζσ όταν οι πλθκυςμοί είναι αυξθμζνοι,
ιδίωσ ςτα επιτραπζηια ςταφφλια.
Εάν χρθςιμοποιθκοφν ωοκτόνα, οι εφαρμογζσ πρζπει να γίνουν άμεςα το χρονικό διάςτθμα 11-12
Ιουνίου ενϊ ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ προνυμφοκτόνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων οι ψεκαςμοί
να γίνουν μετά τισ 14 Ιουνίου.
Επανάλθψθ των επεμβάςεων κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν ζνταςθ
προςβολισ του αμπελϊνα και τθν κατεφκυνςθ τθσ παραγωγισ (επιτραπζηιο,
οινοποιιςιμο).
Ακόμθ οι καλλιεργθτζσ κα πρζπει να ελζγχουν τα πρζμνα τουσ για τθν
παρουςία αυγϊν, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ όπου βρίςκονται μακριά από το
δίκτυο παγίδων (επζμβαςθ όταν βρεκοφν αυγά ι προνφμφεσ ςτο 3-5% των βοτρφων).
Το αυγό είναι
ςχεδόν κυκλικό, με λεία επιφάνεια, διαςτάςεων περίπου 0,65-0,8 x 0,6 mm.

Επιπλζον να λαμβάνουν υπόψθ προθγοφμενα ζτθ όπου ίςωσ το μικροκλίμα τθσ περιοχισ τουσ να μθν
ευνοοφςε τθν ανάπτυξθ υψθλϊν πλθκυςμϊν του εντόμου οπότε δεν απαιτοφςε επαναλθπτικοφσ
ψεκαςμοφσ.
Επίςθσ όταν χρθςιμοποιοφνται εντομοκτόνα επαφισ να λαμβάνονται υπόψθ οι καιρικζσ προγνϊςεισ,
ϊςτε όταν αναμζνονται βροχοπτϊςεισ να μθ γίνονται άκαιροι ψεκαςμοί κακϊσ τα εντομοκτόνα επαφισ
ξεπλζνονται.

Ωίδιο
Σε περιοχζσ όπου υπάρχει αυξθμζνθ υγραςία θ αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ ςυνεχίηεται με κατάλλθλουσ
ψεκαςμοφσ ςυνδυαςτικά με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ευδεμίδασ με ζνα κατάλλθλο ωιδιοκτόνο.
Οι ψεκαςμοί είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ και κα πρζπει να γίνουν πριν το κλείςιμο των τςαμπιϊν.
Να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε αμπζλια όπου θ αςκζνεια εμφανίηεται κάκε χρόνο.
Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ κερμοκραςία είναι πιο κακοριςτικι για τθν εξζλιξθ τθσ αςκζνειασ
κακϊσ ςτουσ 26 °C χρειάηονται 5-6 θμζρεσ από τθ μόλυνςθ του φφλλου μζχρι τθν παραγωγι νζων
μολφνςεων ενϊ μετά τουσ 32 °C δεν πραγματοποιοφνται μολφνςεισ.

Περονόςποροσ
Οι καιρικζσ ςυνκικεσ γενικά δεν είναι ευνοϊκζσ για τθν εμφάνιςθ και εξάπλωςθ τθσ αςκζνειασ, ωςτόςο
ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ, με ςυχνζσ απογευματινζσ βροχοπτϊςεισ ι αυξθμζνθ
ςχετικι υγραςία και ιδιαίτερα ςε αμπζλια όπου το πρόβλθμα εμφανίηεται κάκε χρόνο, ςυνιςτάται να
γίνει ψεκαςμόσ, ιδίωσ αν διαπιςτωκοφν οι πρϊτεσ μικροεςτίεσ περονοςπόρου.

Βοτρφτησ
Συνιςτάται να γίνει ζνασ προλθπτικόσ ψεκαςμόσ πριν το κλείςιμο των τςαμπιϊν με ζνα κατάλλθλο
φυτοπροςτατευτικό προϊόν.

Ψευδόκοκκοσ
Σε αμπζλια που εμφανίηουν προςβολζσ από ψευδόκοκκο να γίνει καταπολζμθςθ του εντόμου ςε
ςυνδυαςμό με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ευδεμίδασ.
Να γίνει καλό λοφςιμο των πρζμνων και να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε αμπζλια όπου το πρόβλθμα ιταν
ζντονο τθν προθγοφμενθ χρονιά.
σημείωση :
Πταν γίνεται ςυνδυαςμζνθ καταπολζμθςθ να χρθςιμοποιοφνται φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που
αντιμετωπίηουν περιςςότερουσ του ενόσ εχκροφσ ι αςκζνειεσ και να ελζγχεται θ ςυνδυαςτικότθτά τουσ.
Εφαρμόηετε πιςτά τισ οδθγίεσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Οι καλλιεργθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ανά
καλλιζργεια και πακογόνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Υπ.Α.Α.Τ.
http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx
το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
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