
     ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ   

  

Ευδεμίδα. Ράγες προσβεβλημένες 

(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές οπές). 

Ωίδιο. Προσβολή σε ράγες, άξονες και 

μίσχους σταφυλιών. 

Τζιτζικάκι.  Προνύμφη του 

εντόμου. 
                                       

Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής.   

Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής                                                  23. 
 

                      
                 Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

        (Lobesia botrana) 
                        

 

  Όψιµες ̟εριοχές   
 
 
 

 

 

 

 
 

Πρώιµες ̟εριοχές   
Ενδιάµεσες ̟εριοχές 

& κάτω Μεσσαρά  
 

(µόνο στα οινο̟οιήσιµα  
και στα σταφιδάµ̟ελα )      

 

- Στις όψιµες ̟εριοχές ξεκινάει η ̟τήση του εντόµου. Κατά την έναρξη της 
γενιάς οι ̟ληθυσµοί είναι χαµηλοί και οι ωοτοκίες αραιές.  
 

Συνιστάται ψεκασµός στις όψιµες ̟εριοχές στις ̟αρακάτω ενδεικτικές 
ηµεροµηνίες:   
       

     Ε̟ιτρα̟έζια: 18 – 19 Ιουλίου.  
     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 21 – 23 Ιουλίου. 
 

- Στις ̟ρώιµες και ενδιάµεσες ̟εριοχές το διάστηµα αυτό  το έντοµο 
εµφανίζει έντονη δραστηριότητα (αυξηµένες συλλήψεις εντόµων σε ̟αγίδες 
και αυξηµένες ωοτοκίες στα σταφύλια).  
 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟ρώιµες, ενδιάµεσες ̟εριοχές και 
στην κάτω Μεσσαρά µόνο στα οινο̟οιήσιµα αµ̟έλια και στα σταφιδάµ̟ελα  
στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες:  
  
          Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 15 – 17 Ιουλίου.  
  
Σηµείωση. Για τα ε̟ιτρα̟έζια έχει δοθεί ψεκασµός σε ̟ροηγούµενο δελτίο. 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι οι ̟ροσβολές αυτής της γενιάς συνδέονται µε σήψεις στα 
σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και χρειάζεται ιδιαίτερη ̟ροσοχή. 
Οι ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ιµεληµένοι και το ψεκαστικό υγρό να 
̟ηγαίνει σε όλα τα σταφύλια. Τα κρυµµένα σταφύλια συνήθως 
̟ροσβάλλονται. 
 

Για τα αµ̟έλια του ν. Χανίων εκδίδεται ξεχωριστό δελτίο. 



          

          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 συνεχιστεί η συστηµατική αντιµετώ̟ιση. 

• Στα υ̟όλοι̟α αµ̟έλια ̟ου βρίσκονται ̟ριν α̟ό το γυάλισµα ή  
εφόσον ̟αρουσιάζονται ̟ροσβολές µ̟ορούν να γίνονται 
συνδυασµένες ε̟εµβάσεις µε την ευδεµίδα. 

      T Z I T Z I K A K I :  

          (Empoasca spp) 

 

Ό̟ου εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί µε την ε̟ιλογή του κατάλληλου σκευάσµατος 
µ̟ορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε την ευδεµίδα. Σε αυτή την 
̟ερί̟τωση ̟ρέ̟ει να δίνεται ̟ροσοχή στην καλή διαβροχή της ακραίας 
τρυφερής βλάστησης. 

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 

και φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  

 

Ηράκλειο 13 Ιουλίου 2016 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος  

Κληρονόµου Ευφροσύνη 


