
 

 

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

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

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                                12 . 
 

        Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 
 

 Οδηγίες: 

 

 

 

 

 
   Τρό̟ος ε̟έµβασης : 

 Η δραστηριότητα του εντόµου ευνοείται α̟ό τις καιρικές συνθήκες. 
Στo δίκτυο ̟αγίδευσης η ̟τήση της ευδεµίδας συνεχίζεται. 

− Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις όψιµες ̟εριοχές: 
 

 

Ε̟ιτρα̟έζια: 22 - 24 Ιουνίου 

Σταφιδάµ̟ελα – κρασάµ̟ελα: 24 - 26 Ιουνίου 
 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές καταγράφονται ακόµα ̟ληθυσµοί και 
ωοτοκίες της δεύτερης ̟τήσης ̟ου δικαιολογούν άµεση ̟ροστασία, 
ιδιαίτερα σε σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση. 
Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ε̟έµβασης: 

 

− Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές : 22 – 25 Ιουνίου. 
 

Ψεκασµός ή σκόνισµα. Το φάρµακο να κατευθύνεται στα σταφύλια. 

        Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : Σε αµ̟έλια µε συµ̟τώµατα να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση. 

 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ: 
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Οδηγίες : 

 

 

   Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

  

 Με την άνοδο των θερµοκρασιών το τελευταίο δεκαήµερο ̟αρατηρείται 
έντονη δραστηριότητα του εντόµου κάτω α̟ό το ρυτίδωµα και 
δια̟ιστώνεται µετακίνηση νεαρών και ενήλικων νυµφών ̟ρος το 
φύλλωµα  και τα σταφύλια.  
Ελέγχετε συστηµατικά τα αµ̟έλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια 
χρήση. Η έντονη ̟αρουσία µυρµηγκιών ̟ροδίδει τους ̟ληθυσµούς του. 
Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια µε ιστορικό ̟ροσβολών ή µε εµφάνιση 
̟ληθυσµών να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα και 
ο̟ωσδή̟οτε ̟ριν το «κλείσιµο» των σταφυλιών. 

 

Ψεκασµός στο φύλλωµα και στα σταφύλια. ∆ιαβροχή µέχρι α̟ορροής 
στους  κορµούς  και στους βραχίονες.  

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 

 

                          Οδηγίες: 

Η έντονη ̟αρουσία της ασθένειας στη φύση, οι ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες για την ̟εραιτέρω εξά̟λωση του και η ευαισθησία των 
σταφυλιών την ̟ερίοδο αυτή ε̟ιβάλλουν συνέχιση της ̟ροστασίας. 

Να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα.   

Υ̟ενθυµίζεται η εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρό̟ο δράσης 
για την α̟οφυγή της ανθεκτικότητας του ωιδίου.           

 

      

              Συνέχεια στην ̟ίσω σελίδα 

 



 

Ε Λ Ι Α   
Πληροφορίες : MSc Μαρία  Ζ. Ροδιτάκη    

 

Λ Ε Κ Α Ν Ι Ο : 

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

 

 

Συστάσεις: 

 

 

 

  Χρόνος ε̟έµβασης: 

 

 Είναι κοκκοειδές ̟ου ̟ροσβάλει βλαστούς και φύλλα της ελιάς. Ευνοείται 
α̟ό υψηλή σχετική υγρασία ̟ου συχνά συναντάται όταν το φύλλωµα 
είναι ̟υκνό. Έντονες ̟ροσβολές ευνοούνται σε ̟εριοχές ιδιαίτερα υγρές 
το καλοκαίρι (ρεµατιές, ̟αραθαλάσσιες, κλειστές και α̟άνεµες ̟εριοχές) ή 
σε ελαιώνες ̟οτιστικούς και ακλάδευτους. Στα µελιτώδη εκκρίµατα του 
ανα̟τύσσονται µύκητες ̟ου ̟ροξενούν το µαύρισµα στα φύλλα (κα̟νιά) 
µε α̟οτέλεσµα την εξασθένιση των δέντρων. Οι ̟ροσβολές ̟εριορίζονται 
µε κατάλληλο κλάδεµα ώστε το εσωτερικό των δέντρων να λιάζεται και να 
αερίζεται και µε την α̟οφυγή υ̟ερβολικών ̟οτισµάτων και αζωτούχων 
λι̟άνσεων. 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές οι εκκολάψεις αυγών των µητρικών λεκανίων 
ολοκληρώνονται. Σε δέντρα ̟ου ̟αρατηρούνται σοβαρές ̟ροσβολές 
συνιστάται κατα̟ολέµηση. Το λεκάνιο έχει αρκετά ̟αράσιτα και 
αρ̟ακτικά ̟ου συνήθως κρατούν τον ̟ληθυσµό του σε χαµηλά ε̟ί̟εδα. 
Συστήνεται να χρησιµο̟οιηθούν εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας για 
την ̟ροστασία των ωφέλιµων αυτών εντόµων. 

-  Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές :  25 - 28 Ιουνίου. 

Μεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθούν σε ε̟όµενο δελτίο. 

Π Ο Λ Λ Ι Ν Ι Α : 

Οδηγίες: 

 
Σύσταση: 

 

Σε ελαιώνες ̟ρώιµων και µεσο̟ρώιµων ̟εριοχών ̟ου δια̟ιστώνονται 
σοβαρές ̟ροσβολές να γίνει κατα̟ολέµηση στις ίδιες ηµεροµηνίες µε το 
λεκάνιο ή άν συνυ̟άρχουν και τα δύο κοκκοειδή να γίνει συνδυασµένη 
κατα̟ολέµηση. 

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

         

Μ Α Ρ ΓΑ Ρ Ο Ν Ι Α :  

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 
 
 
 
 
 

            Συστάσεις: 
 
 
 
 

 
      Χρόνος ε̟έµβασης: 

Σε ̟ρώιµες και µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ̟αρατηρείται στο δίκτυο 
̟αγίδευσης µια νέα γενιά µε χαµηλούς ̟ληθυσµούς. 

Το έντοµο ̟αρουσιάζει κατά τό̟ους εξάρσεις ̟ληθυσµών και ζηµιών α̟ό 
χρονιά σε χρονιά. Το καλοκαίρι και το φθινό̟ωρο οι ̟ρονύµφες 
̟ροσβάλουν εκτός α̟ό τα φύλλα και τους καρ̟ούς. Η αντιµετώ̟ιση είναι 
δύσκολη ε̟ειδή οι ̟ρονύµφες ̟ροστατεύονται µέσα στα τυλιγµένα φύλλα 
ή στη σάρκα του καρ̟ού και ε̟ι̟λέον όσο µεγαλώνουν γίνονται 
̟ερισσότερο ανθεκτικές. 

Ό̟ου ̟αρατηρείται έντονη ̟ροσβολή στην τρυφερή βλάστηση ή και στους 
καρ̟ούς να γίνει ε̟έµβαση φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίµαργοι 
στη βάση του δέντρου. 

Ιδιαίτερα στα φυτώρια και στα νεαρής ηλικίας δέντρα, η µαργαρόνια 
µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει αξιόλογη ζηµιά καταναλώνοντας µεγάλο µέρος των 
φύλλων και καταστρέφοντας τα εµβόλια. 

 - Πρώιµες και µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές :  23 - 26 Ιουνίου. 

Για τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο. 

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

Ηράκλειο 20 Ιουνίου 2012 

                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                   Τρουλλάκης Γιάννης 


