
 

     ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ   

 

  

Ευδεμίδα. Προσβολές. 
Ευδεμίδα. Ράγες προσβεβλημένες 

(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές οπές). 

Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες και μίσχους 

σταφυλιών. 

 

  
Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση στα 

σταφύλια. Παρουσία μυρμηγκιών. 

Τζιτζικάκι.  Προνύμφη του 

εντόμου. 

Μύγα Μεσογείου. Στοές που ξεκινούν από 

τα νύγματα. 

 



                                                                     

Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής.   

Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής                                                  24. 
 

 
 

                      
                 Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

        (Lobesia botrana) 
                        

                          

 
                               

  Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρώιµες ̟εριοχές   
Ενδιάµεσες ̟εριοχές 

& κάτω Μεσσαρά  
(µόνο ε̟ιτρα̟έζια)      

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές η ̟τήση του εντόµου συνεχίζεται.  
 Ό̟ως δείχνουν οι ̟αρατηρήσεις,  η δραστηριότητα του εντόµου (̟υκνότητα 
̟ληθυσµών - ωοτοκίες) διαφορο̟οιείται ̟ολύ α̟ό ̟εριοχή σε ̟εριοχή και σε 
κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις α̟ό αµ̟έλι σε αµ̟έλι στην ίδια ̟εριοχή.  
 

Συνιστάται ̟ρώτος ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές στις 
̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες:         

     Ε̟ιτρα̟έζια: 21 – 22 Ιουλίου.  

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 25 – 27 Ιουλίου. 
 
- Στις ̟ρώιµες και ενδιάµεσες ̟εριοχές (µεταξύ ̟ρώιµης και µεσο̟ρώιµης ζώνης)  
συνεχίζεται η αυξηµένη δραστηριότητα του εντόµου. 
 

Συνιστάται δεύτερος ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟ρώιµες, ενδιάµεσες 
̟εριοχές και στην κάτω Μεσσαρά µόνο στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια στις 
̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες:           

     Ε̟ιτρα̟έζια: 22 – 24 Ιουλίου.  
Σε σταφύλια ̟ου θα τρυγηθούν ̟ριν τις 25 Ιουλίου να µη γίνει καµία 
κατα̟ολέµηση. 
 

Λόγω της ̟ρώιµης χρονιάς ̟ροβλέ̟εται νωρίς συγκοµιδή για αυτό να 
χρησιµο̟οιούνται σκευάσµατα µικρής υ̟ολειµµατικής διάρκειας και να 
τηρούνται αυστηρά τα χρονικά διαστήµατα µεταξύ ε̟έµβασης και 
συγκοµιδής.    
 

Υ̟ενθυµίζεται ότι όλα τα σταφύλια ̟ρέ̟ει να καλύ̟τονται καλά. Ό̟ου δεν 
̟άει φάρµακο θα γίνουν ̟ροσβολές (̟ίσω ̟λευρά, εσωτερικό του σταφυλιού). 
Η σωστή ρύθµιση των ψεκαστικών και γενικά µια ε̟ιµεληµένη ε̟έµβαση είναι 
α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για µια α̟οτελεσµατική ̟ροστασία.       
 

Για τα αµ̟έλια του ν. Χανίων θα εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο. 
          

          Ω Ι ∆ Ι Ο :                

        (Erysiphe necator) 

 

Οι ̟ροσβολές στους άξονες και στους µίσχους των σταφυλιών (λίκια) 
συνεχίζονται και µετά το γυάλισµα. 
 

Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 
 

   Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ    

      (Planococcus  ficus) 
        T Z I T Z I K A K I  

       (Empoasca spp) 

 

Ό̟ου εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί µε την ε̟ιλογή του κατάλληλου σκευάσµατος 
µ̟ορεί να γίνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση  µε την ευδεµίδα. 
 

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια.  

 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 

     (Ceratitis capitata) 
 

 (οι οδηγίες αφορούν 

ε̟ιτρα̟έζια χονδρόρογα 

σταφύλια) 

Υ̟ενθυµίζεται ότι σε χονδρόραγα σταφύλια ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές µε 
ιστορικό ̟ροσβολών ή κοντά σε κύριους ξενιστές της µύγας (ό̟ως 
εσ̟εριδοειδή, ο̟ωροφόρα δέντρα κλ̟), ιδιαίτερα εφόσον έχουν ̟ροηγηθεί σε 
αυτούς σοβαρές ̟ροσβολές, οι αµ̟ελουργοί ̟ρολη̟τικά µ̟ορούν: 
 

• να το̟οθετούν ̟αγίδες ̟ροσέλκυσης και θανάτωσης  

• όταν ψεκάζουν για την ευδεµίδα να χρησιµο̟οιούν σκευάσµατα µε 
έγκριση  και για τη µύγα. 

 

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 19 Ιουλίου 2016 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος  

Κληρονόµου Ευφροσύνη 


