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Τρό̟ος ε̟έµβασης: 
 

 

Η τρίτη γενιά του εντόµου εξελίσσεται µε υψηλούς ̟ληθυσµούς. 
Υ̟ενθυµίζεται ότι στις ̟ροσβολές της γενιάς αυτής ανα̟τύσσονται σήψεις. 
Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός το διάστηµα: 
  

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές 
• Ε̟ιτρα̟έζια: 24 – 26  Ιουλίου 
• Σουλτανίνες – οινάµ̟ελα: 26 - 28  Ιουλίου.  

Όψιµες ̟εριοχές 
• Ε̟ιτρα̟έζια: 27 – 29  Ιουλίου 
• Σουλτανίνες – οινάµ̟ελα: 29 - 31  Ιουλίου.  

Στις ̟ρώιµες, στις ενδιάµεσες ̟εριοχές (µεταξύ ̟ρώιµης και µεσο̟ρώιµης 
ζώνης) και στην ̟εριοχή της κάτω Μεσσαράς συνιστάται νέος 
ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός. Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα 
σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση.  
 

Πρώιµες - Ενδιάµεσες ̟εριοχές, Κάτω Μεσσαρά : 26 – 28  Ιουλίου. 
 

Σταφύλια ̟ου θα τρυγηθούν ̟ριν το τέλος του  Ιουλίου δεν χρειάζονται 
κατα̟ολέµηση. 
 

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. 
 



 

    ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 
 

 

Οδηγίες : 

 
 

 

 

∆ιανύουµε την ̟ιο κρίσιµη ̟ερίοδο για την εµφάνιση εστιακών ̟ροσβολών 
σε ̟εριοχές ̟ου έχει ̟αρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.  
 Να συνεχιστούν οι συστηµατικοί έλεγχοι στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια και 
̟αρουσία του εντόµου ή µε την εµφάνιση συµ̟τωµάτων (̟αρα̟άνω 
φωτογραφίες) να γίνεται άµεση κατα̟ολέµηση. 
  

Ο Ξ Ι Ν Η   Σ Η Ψ Η :  
 

 
                         

 

 

Υ̟ενθυµίζεται η αδυναµία κατα̟ολέµησης της ασθένειας µε χηµικά µέσα 
και η ανάγκη εφαρµογής µιας σειράς µέτρων ό̟ως: 

• Σταφύλια χωρίς ζηµιές α̟ό έντοµα, ασθένειες (ευδεµίδα, ωίδιο, µύγα, 
κ.λ.̟.) και τραύµατα α̟ό µηχανικές βλάβες.  

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

• Καλός αερισµός των σταφυλιών. 

• Α̟οµάκρυνση των ̟ροσβεβληµένων ρωγών και σταφυλιών. 

• Κατα̟ολέµηση δροσόφιλας. 
  

   

                        Ω Ï ∆ Ι Ο : 
 
 

Σταφύλια ̟ου  ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση έχουν ανάγκη 
̟ροστασίας και µετά το γυάλισµα. Να συνεχιστεί η ̟ροστασία. 
           

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.  
 
 

 

Ηράκλειο 23 Ιουλίου 2012 

                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                  Τρουλλάκης Γιάννης 


