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Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 
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Τρό̟ος ε̟έµβασης: 
 

 

Η τρίτη γενιά του εντόµου ξεκίνησε και στις όψιµες ̟εριοχές. Για την 
ώρα καταγράφονται χαµηλοί ̟ληθυσµοί και µικρή  δραστηριότητα. 
Στις ̟ρώιµες, ενδιάµεσες ̟εριοχές και στην κάτω Μεσσαρά  οι 
συλλήψεις στο δίκτυο ̟αγίδευσης έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Οι 
υψηλές θερµοκρασίες της ε̟οχής δεν ε̟ηρεάζουν όλες τις ωοτοκίες. 
 Συνιστάται κατα̟ολέµηση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 Όψιµες ̟εριοχές 

• Ε̟ιτρα̟έζια: 17 – 19  Ιουλίου 
• Σουλτανίνες – οινάµ̟ελα: 19 - 21  Ιουλίου.  

Ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός : 
Παραλιακές, ̟ρώιµες ̟εριοχές 

• Ε̟ιτρα̟έζια : 16 – 18  Ιουλίου 
• Σουλτανίνες – οινάµ̟ελα : 18 - 20  Ιουλίου 

 Ενδιάµεση ζώνη (µεταξύ ̟ρώιµης και µεσο̟ρώιµης), Κάτω Μεσσαρά 

• Ε̟ιτρα̟έζια : 17 - 19  Ιουλίου. 
• Σουλτανίνες – οινάµ̟ελα : 19 - 21  Ιουλίου. 

Ψεκασµός ή σκόνισµα. Το φάρµακο να καλύ̟τει όλα τα σταφύλια.  
Σε αµ̟έλια ̟ου θα τρυγηθούν σύντοµα, να χρησιµο̟οιηθούν  
σκευάσµατα µικρής υ̟ολειµµατικής διάρκειας. 
Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναµονής µεταξύ ψεκασµού και 
συγκοµιδής. 
  

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

 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 
 

 

 
 

 

 

Σχετικά µε το έντοµο αναφερθήκαµε στο ̟ροηγούµενο δελτίο µας. 
Ε̟ειδή διανύουµε την ̟ερίοδο ̟ου συνήθως ζηµιώνει τα ε̟ιτρα̟έζια 
σταφύλια να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για τυχόν ̟ροσβολές και 
άµεση κατα̟ολέµηση εφόσον υ̟άρχουν συµ̟τώµατα.  
 



 

Ο Ξ Ι Ν Η   Σ Η Ψ Η :  
 

 
                         Οδηγίες : 

 

 

Η ασθένεια εµφανίζεται στις τραυµατισµένες ρώγες και µεταδίδεται µε 
το έντοµο δροσόφιλα (µύγα του ξυδιού). Ευνοείται σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας. Τα ̟υκνόρωγα σταφύλια είναι ̟ιο ευαίσθητα.  
 Η αντιµετώ̟ιση βασίζεται στα ̟αρακάτω καλλιεργητικά µέτρα: 
 

• Σταφύλια χωρίς τραύµατα α̟ό αρρώστιες, έντοµα ή µηχανικές 
βλάβες (̟ροσβολές α̟ό ωίδιο, ευδεµίδα, µύγα, σφήκες, κ.λ.̟.). 

• Χαµηλή εδαφική υγρασία στο αµ̟έλι (̟εριορισµένα ̟οτίσµατα 
µετά το γυάλισµα). 

• Καλός αερισµός των σταφυλιών. 

• Α̟οµάκρυνση των ̟ροσβεβληµένων ρωγών και σταφυλιών. 
   

                        Ω Ï ∆ Ι Ο : 
 
 

Οδηγίες : 
  

 Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα µέχρι το γυάλισµα ενώ οι άξονες και οι 
µίσχοι όλη τη βλαστική ̟ερίοδο και δικαιολογούν συνέχιση της 
̟ροστασίας ιδιαίτερα στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια. 
 Να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 

              

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αµ̟ελιού ̟ρέ̟ει να 
γίνονται µε ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων σύµφωνα µε τις λίστες των εγκεκριµένων 
δραστικών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η νέα διεύθυνση της υ̟ηρεσίας είναι οδός Καστοριάς 32Α, Κατσαµ̟άς, 
Τ.Κ. 71307. Τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ̟αραµένουν ίδια. 

 
  ����  Το δελτίο εµφανίζεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα: www. minagric.gr  
 

 

Ηράκλειο 13 Ιουλίου 2012 

                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                  Τρουλλάκης Γιάννης 


