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Νύγµατα σε ρώγες Στοές που ξεκινούν από τα νύγµατα Οι στοές είναι επιφανειακές 

 

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

 

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

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής                                                                                                               14 . 
 
 

 

Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 
 
 

 
 

Οδηγίες : 
 
 
 
 

 

Τρό̟ος ε̟έµβασης: 
 

Μια νέα γενιά ξεκίνησε και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές. Στο δίκτυο 
̟αγίδευσης ̟ρος το ̟αρόν καταγράφονται χαµηλοί ̟ληθυσµοί. 
Υ̟ενθυµίζεται ότι οι ̟ροσβολές αυτής της γενιάς µ̟ορούν να 
̟ροκαλέσουν σοβαρές ζηµιές α̟ό σήψεις. 
 

Συνιστάται κατα̟ολέµηση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 

     Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: 
 

� Ε̟ιτρα̟έζια: 13 - 15  Ιουλίου. 
 

� Σουλτανίνες – Οινάµ̟ελα: 16 - 18  Ιουλίου. 
 

 

Ψεκασµός ή σκόνισµα. Το φάρµακο να καλύ̟τει όλα τα σταφύλια. 
Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναµονής µεταξύ ψεκασµού και 
συγκοµιδής. 
Για τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο. 

 

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



  

    Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : 
 

Οδηγίες : 

 
       Τρό̟ος ε̟έµβασης : 

 Έντονη η δραστηριότητα του εντόµου το τελευταίο διάστηµα µε 
µετακίνηση και εγκατάσταση νυµφών στο φύλλωµα  και στα σταφύλια.  
Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια µεσο̟ρώιµων ̟εριοχών µε ιστορικό 
̟ροσβολών ή µε εµφάνιση συµ̟τωµάτων (έντονη ̟αρουσία 
µυρµηγκιών, κόλλα) να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση. 
 

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

Μετά το «κλείσιµο», η κατα̟ολέµηση του εντόµου στο εσωτερικό  
των σταφυλιών είναι ̟ολύ δύσκολη. 

 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οδηγίες: 
 

Τα τελευταία χρόνια το έντοµο ζηµιώνει και τα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια. 
∆ιάσ̟αρτες αλλά σοβαρές ̟ροσβολές ̟αρατηρούνται κάθε χρόνο σε 
αµ̟έλια α̟ό τις ̟ρώιµες έως και τις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές της Βόρειας 
Κρήτης ̟ου βρίσκονται συνήθως κοντά σε άλλους ξενιστές του 
εντόµου (̟ορτοκαλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, ροδακινιές, συκιές, κ.ά.). 
Εµφανίζεται κοντά στην ωρίµανση σε καλά σκιαζόµενα αµ̟έλια 
τύ̟ου V ή κρεβατίνες µε χονδρόρωγα σταφύλια. Η µύγα το̟οθετεί τα 
αυγά της στις ρώγες κάνοντας ένα χαρακτηριστικό τριγωνικό νύγµα. 
Οι στοές ̟ου δηµιουργούν τα σκουλήκια ξεκινούν α̟ό το νύγµα, είναι 
ε̟ιφανειακές και ευδιάκριτες ( ̟αρα̟άνω φωτογραφίες). 
∆εν υ̟άρχουν εγκεκριµένα σκευάσµατα. Ε̟εµβάσεις για την ευδεµίδα 
µε σκευάσµατα ̟ου έχουν δράση και σε δί̟τερα ̟ιθανόν να 
̟εριορίζουν τη δραστηριότητα της. Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες 
ε̟ικοινωνείτε µε τους το̟ικούς γεω̟όνους ή την υ̟ηρεσία µας. 

  

                        Ω Ï ∆ Ι Ο : 
 
 

Οδηγίες : 
  

 Υ̟ενθυµίζεται ότι τα σταφύλια είναι ευαίσθητα µέχρι το γυάλισµα 
ενώ οι άξονες και οι µίσχοι ̟ροσβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού και υ̟οβαθµίζουν τα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια. 
 Να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 

           

 
 Ε Λ Ι  Α   

Πληροφορίες : MSc Μαρία  Ζ. Ροδιτάκη    

 

    Μ Α Ρ ΓΑ Ρ Ο Ν Ι Α : 

 

 
Οδηγίες: 

 
 
        Χρόνος ε̟έµβασης: 
 

              Σύσταση: 
 
 
 

 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης ̟αρατηρείται αύξηση των ̟ληθυσµών του 
εντόµου. Οι ̟ρονύµφες αυτή την ε̟οχή ̟ροσβάλουν την τρυφερή 
βλάστηση και τους νεαρούς ̟ράσινους καρ̟ούς. 

Σε ελαιώνες των ̟ρώιµων και των µεσο̟ρώιµων ̟εριοχών ̟ου 
δια̟ιστώνονται έντονες ̟ροσβολές (φαγώµατα στα τρυφερά φύλλα και 
στους καρ̟ούς) να συνεχιστεί η κατα̟ολέµηση. 

Στις όψιµες ̟εριοχές να γίνει ψεκασµός στο διάστηµα: 12 - 15 Ιουλίου. 
 

Ιδιαίτερα στα φυτώρια, η µαργαρόνια µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει 
σηµαντική ζηµιά καταναλώνοντας µεγάλο µέρος των φύλλων και 
καταστρέφοντας τα εµβόλια. Ε̟ίσης τα νεαρά και τα αυστηρά 
κλαδεµένα δέντρα ̟ου έχουν τρυφερή βλάστηση χρειάζονται 
µεγαλύτερη ̟ροστασία. 

 

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

 

Ηράκλειο 10 Ιουλίου 2012 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 


