
 

 

     ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ   
 

 

 

 

Ε̟ικρατέστερα βλαστικά στάδια ̟οικιλίας 

 Σουλτανίνα 
 

• Πρώιµες ̟εριοχές : έναρξη γυαλίσµατος 

• Mεσο̟ρώιµες ̟εριοχές : κλείσιµο σταφυλιών 

• Όψιµες ̟εριοχές : ράγες σε ανά̟τυξη 

 
 
 
 

  

Ευδεμίδα. Προσβολές. 

Ευδεμίδα. Ράγες προσβεβλημένες 

(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές 

οπές). 

Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση στα 

σταφύλια. Παρουσία μυρμηγκιών. 

 
 
 
 

  

Κλείσιμο σταφυλιών   Γυάλισμα 



 
 
 

   

Μύγα Μεσογείου. Νύγματα σε 

ρώγες 

Μύγα Μεσογείου. Στοές που 

ξεκινούν από τα νύγματα 

Μύγα Μεσογείου. Οι στοές είναι 

επιφανειακές (κάτω από την 

επιδερμίδα). 
 
 

 

                                                          

                                      

Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής.  Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής   19. 
 
 
 
 
 
 
 

                      

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

                        

  
                                  Οδηγίες: 

 
 

Πρώιµες ̟εριοχές   
Ενδιάµεσες ̟εριοχές 

& Κάτω Μεσσαρά  
      

 

- Η νέα γενιά ξεκινάει στις ̟ρώιµες – ̟αραλιακές ̟εριοχές και δια̟ιστώνονται 
οι ̟ρώτες αραιές ωοτοκίες. 
- Οι ̟ροσβολές αυτής της γενιάς συνδέονται µε σήψεις στα σταφύλια (όξινη 
σήψη, βοτρύτης) και χρειάζεται ιδιαίτερη ̟ροσοχή. 
 

Συνιστάται ψεκασµός στις ̟ρώιµες – ̟αραλιακές ̟εριοχές, στις ενδιάµεσες 
(µεταξύ ̟ρώιµης και µεσο̟ρώιµης ζώνης) και στην κάτω Μεσσαρά στις 
̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 

Ε̟ιτρα̟έζια: 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 
Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 4 – 6 Ιουλίου 
 

Οι ψεκασµοί να είναι ε̟ιµεληµένοι και το ψεκαστικό υγρό να ̟ηγαίνει σε 
όλα τα σταφύλια. Τα κρυµµένα σταφύλια συνήθως ̟ροσβάλλονται. 
Σηµείωση. Για τις µεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε 
ε̟όµενο δελτίο. Όµοια και για τα αµ̟έλια του ν.Χανίων. 

          

          Ω Ι ∆ Ι Ο :                
        (Erysiphe necator) 
 

Οδηγίες:  

Υ̟ενθυµίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες µέχρι το γυάλισµα ενώ οι άξονες 
και οι µίσχοι των σταφυλιών (λίκια) όλη τη βλαστική ̟ερίοδο και οι ̟ροσβολές 
τους υ̟οβαθµίζουν τα σταφύλια για ε̟ιτρα̟έζια χρήση. 
 

• Στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια να γίνεται συστηµατική αντιµετώ̟ιση. 

• Στα υ̟όλοι̟α αµ̟έλια κι εφόσον ̟αρουσιάζουν ̟ροσβολές µ̟ορούν 
να γίνονται συνδυασµένες ε̟εµβάσεις µε την ευδεµίδα. 

 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ  :  

        (Planococcus  ficus) 
 

 

Οδηγίες:  

 
       Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

-Το έντοµο την ε̟οχή αυτή µετακινείται ̟ρος το φύλλωµα και τα σταφύλια.  
-Η ̟αρουσία µυρµηγκιών ̟ροδίδει την ύ̟αρξη του ̟λανόκοκκου.  
 

Ελέγχετε το ρυτίδωµα και τα σταφύλια στις ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες.  
Ό̟ου εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί µ̟ορεί να γίνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση  
µε την ευδεµίδα. 

 

Ψεκασµός στη ζώνη των σταφυλιών και καλή διαβροχή µέχρι α̟ορροής στον 
κορµό  και στους βραχίονες. 



 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 

     (Ceratitis capitata) 

                         ∆ια̟ιστώσεις: 

 
Οδηγίες: 

(οι οδηγίες αφορούν 

ε̟ιτρα̟έζια χονδρόρογα 

σταφύλια) 

- Η µύγα είναι ̟ολυφάγο είδος και την φετινή ̟ερίοδο διατηρεί υψηλούς 
̟ληθυσµούς στα φρούτα της ε̟οχής (βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια κ.ά.).  
- Μετά την έξοδο της µύγας α̟ό ̟ροσβεβληµένα φρούτα και α̟ουσία κύριων 
ξενιστών µ̟ορεί να ̟ροσβάλλει χονδρόραγα σταφύλια ̟ου βρίσκονται 
κοντά στην ωρίµανση (το αµ̟έλι δεν είναι κύριος ξενιστής). 
- Οι ζηµιές, σοβαρές µεν αλλά ̟εριορισµένες συνήθως σε λίγα αµ̟έλια, 
εµφανίζονται κοντά στην ωρίµανση σε εντο̟ισµένες θέσεις της βόρειας Κρήτης 
(Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφήτης Ηλίας, Αρχάνες κλ̟). 
 

Σε χονδρόραγα σταφύλια ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές µε ιστορικό ̟ροσβολών 
ή κοντά σε κύριους ξενιστές της µύγας ιδιαίτερα µε σοβαρές ̟ροσβολές 
(̟ορτοκάλια, ο̟ωροφόρα δέντρα κλ̟), οι αµ̟ελουργοί ̟ρολη̟τικά µ̟ορούν :  

• να το̟οθετούν  ̟αγίδες ̟ροσέλκυσης και θανάτωσης  

• στις ε̟εµβάσεις της ε̟όµενης γενιάς για την ευδεµίδα να 
χρησιµο̟οιούν σκευάσµατα µε έγκριση  και για τη µύγα.  

 

Όσοι ̟αραγωγοί δια̟ιστώσουν συµ̟τώµατα ̟αρακαλούνται να ενηµερώσουν 
άµεσα την υ̟ηρεσία µας. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΡΙΠΑΣ   ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ : (Frankliniella occidentalis) 
 

  Την φετινή ̟ερίοδο ̟αρουσιάζονται αυξηµένες ̟ροσβολές στα σταφύλια. 
  Τα νύγµατα ωοτοκίας ̟ου γίνονται κατά την άνθηση, την καρ̟όδεση ή και λίγο µετά εµφανίζονται ως 
σκοτεινόχρωµα στίγµατα και ̟εριβάλλονται α̟ό χλωρωτική άλω (σαν φωτοστέφανο). Η κηλίδα κατά κανόνα 
υ̟οχωρεί µέχρι την ωρίµανση και ̟αραµένουν µόνο  τα στίγµατα. 
  Στον θρί̟α της Καλιφόρνιας α̟οδίδονται και δακτυλιωτές κηλιδώσεις (σκουριές) ̟ου  µ̟ορεί να 
εµφανιστούν κατά την ωρίµανση σε χονδρόραγα σταφύλια (ε̟ιτρα̟έζια) και να υ̟οβαθµίσουν την εµ̟ορική 
τους αξία. Τα συµ̟τώµατα ̟ροκαλούνται α̟ό τροφική δραστηριότητα του εντόµου, κατά κανόνα στα νεαρά 
στάδια ανά̟τυξης των ραγών και µέχρι το κλείσιµο των σταφυλιών. Ε̟ισηµαίνεται ότι η ̟αρουσία του θρί̟α 
δεν οδηγεί ̟άντα στην εµφάνιση δακτυλιωτών κηλιδώσεων κατά την ωρίµανση. 
 

  

Θρίπας Καλιφόρνιας. Νύγματα ωοτοκίας και κηλίδες με χλωρωτική άλω. 

Θρίπας Καλιφόρνιας. Δακτυλιωτή 

κηλίδωση κατά την ωρίμανση. 

(Φωτό: Ν.Ροδιτάκης) 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού να γίνονται µε την 

ε̟ιλογή των κατάλληλων σκευασµάτων σύµφωνα µε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών 

̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  

Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2016 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος  

Κληρονόµου Ευφροσύνη 


