
 

 

 

 

 

   Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  -  ΑΣ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  ΑΜ ΠΕ ΛΙ Ο Υ  ΚΑΙ  Ε ΛΙ ΑΣ  
 

 

     Α Μ Π Ε Λ Ι  ( Το δελτίο αµ̟ελιού αφορά µόνο όψιµες και µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ) 
 

 

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                              10. 
 
 

Η καρ̟όδεση στην ̟οικιλία σουλτανίνα ολοκληρώθηκε και στις όψιµες ̟εριοχές. 
  

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 
 

 

 Οδηγίες: 

 

 

 
 

 

   Τρό̟ος ε̟έµβασης : 

 

Στις όψιµες ̟εριοχές ξεκίνησε η δεύτερη ̟τήση του εντόµου µε 
αυξηµένους ̟ληθυσµούς.  
Συνιστάται ψεκασµός στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 

� Ε̟ιτρα̟έζια:  11 - 13 Ιουνίου 
� Σταφιδάµ̟ελα – κρασάµ̟ελα: 13 - 14  Ιουνίου 

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές η ̟τήση συνεχίζεται αυξηµένη.  
Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 
 

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές : 
� Ε̟ιτρα̟έζια:   11 - 13 Ιουνίου 
� Σταφιδάµ̟ελα – κρασάµ̟ελα: 14 - 16  Ιουνίου 

  Ψεκασµός ή σκόνισµα. Το φάρµακο να ̟ηγαίνει σε όλα τα 
σταφύλια και να τα καλύ̟τει. 

                           Ω Ι ∆ Ι Ο : Συνεχείς και σοβαρές ̟ροσβολές δια̟ιστώνονται στο φύλλωµα και 
στα σταφύλια σε αρκετά αµ̟έλια όλων των ̟εριοχών.  Το διάστηµα 
̟ου διανύουµε είναι κρίσιµο για τα σταφύλια και ̟ρέ̟ει να 
̟ροστατεύονται.  

Να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 
 

 

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

Συνέχεια στην ̟ίσω σελίδα 
 



 

Ε Λ Ι Α   
 Πληροφορίες : MSc Μαρία  Ζ. Ροδιτάκη 
  

 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Οδηγίες:  

Στις όψιµες ̟εριοχές ολοκληρώνεται η καρ̟όδεση στην ελιά. 
Η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς του ̟υρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη 
µε µέτριες συλλήψεις στις όψιµες ̟εριοχές του δικτύου ̟αγίδευσης. 
Παρατηρούνται  ωοτοκίες στους µικρούς καρ̟ούς. 
 

− Στις όψιµες ̟εριοχές λόγω της ανοµοιοµορφίας ̟ου ̟αρουσιάζεται 
φέτος στην εξέλιξη του βλαστικού σταδίου της καρ̟όδεσης, 
συστήνεται ψεκασµός κάλυψης όταν το µέγεθος του καρ̟ού είναι 
̟ερί̟ου 3 - 5 χιλιοστά (µέγεθος κόκκου σταριού). Το έντοµο δεν 
γεννάει σε καρ̟ούς µικρότερου µεγέθους. Ενδεικτικές ηµεροµηνίες 
ψεκασµού: 13 – 15 Ιουνίου. 

Στόχος της κατα̟ολέµησης είναι η θανάτωση των ̟ρονυµφών κατά 
την εκκόλαψη ή λίγο µετά την εκκόλαψη. Μεγαλύτερη ανάγκη 
̟ροστασίας έχουν ελαιώνες µε µέτρια καρ̟οφορία.  

         

   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 
 

     ( Μ ̟ ί µ ̟ ι κ α ς ) 
 

                   Ζηµιές: 

 
                Οδηγίες: 

 

 

Οι ̟ροσβολές του εντόµου στις όψιµες ̟εριοχές αυτή την ε̟οχή είναι 
̟εριφερειακά φαγώµατα στα τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές 
κορυφές α̟ό τα ενήλικα. Μετά το τέλος της καρ̟όδεσης τρέφονται 
στους καρ̟ούς και αργότερα ωοτοκούν σε αυτούς. Οι ̟ρονύµφες 
̟ροσβάλουν µόνο τον ̟υρήνα των καρ̟ών ̟ροκαλώντας ̟ρόωρη 
καρ̟ό̟τωση το φθινό̟ωρο. 

Σε ελαιώνες ̟ου ̟αρατηρήθηκαν ζηµιές τα δύο ̟ροηγούµενα χρόνια 
και δια̟ιστώνονται ̟ροσβολές στο φύλλωµα, να γίνει ένας ψεκασµός 
των δέντρων αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης. Με την 
εκλογή κατάλληλου εντοµοκτόνου (ντιµεθοέιτ) γίνεται συνδυασµένη  
αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

Π Ο Λ Λ Ι Ν Ι Α : 
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Οδηγίες: 
 

Είναι κοκκοειδές ̟ου εγκαθίσταται κυρίως σε ̟ληγές ή σκασίµατα του 
φλοιού, στις µασχάλες των διακλαδώσεων και στους οφθαλµούς. 
Εµ̟οδίζει την κανονική ανά̟τυξη των οφθαλµών µε α̟οτέλεσµα να 
µειώνει τη νέα βλάστηση (µικρού µήκους βλαστοί, µικροφυλλία). 
Προσβάλει δέντρα ̟αραµεληµένα και εξασθενηµένα. 
 

Σε ελαιώνες των όψιµων ̟εριοχών ̟ου δια̟ιστώνονται ̟ροσβολές να 
γίνει συνδυασµένη κατα̟ολέµηση µε τον ̟υρηνοτρήτη ε̟ιλέγοντας 
ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε συνδυασµό µε ̟αραφινικό λάδι. 

Τα δέντρα ̟ου θα ψεκαστούν µε ̟αραφινικό λάδι ̟ρέ̟ει να είναι 
̟οτισµένα µια εβδοµάδα ̟ριν τον ψεκασµό και η θερµοκρασία να µην 
ξε̟ερνάει τους 32οC. Η ε̟έµβαση ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ρωινές ώρες ή 
αργά το α̟όγευµα. 

  

   Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Ι : 
       

                 Ζηµιές: 
 

                Οδηγίες:  

 

Είναι νυχτόβια σκαθάρια ̟ου ανεβαίνουν στα δέντρα α̟ό τον κορµό 
τις νυχτερινές ώρες. Χαρακτηριστικός είναι ο τρό̟ος ̟ου 
κατατρώγουν ̟εριφερειακά τα φύλλα (̟ριονωτά) ό̟ως και η 
καρ̟ό̟τωση ̟ου συντελείται  µαζί µε τον ̟οδίσκο του καρ̟ού. 

Ό̟ου ̟αρατηρούνται έντονες ̟ροσβολές να γίνει ψεκασµός του 
λαιµού και των κορµών των δέντρων µε ένα εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια εντοµοκτόνο µεγάλης υ̟ολειµµατικής διάρκειας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού και της ελιάς ̟ρέ̟ει να 
γίνονται µε την ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών.  

 

Ηράκλειο 8 Ιουνίου 2012 
                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 


