
 

 
ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 

 
Α Μ Π Ε Λ Ι  ( Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ ) 

 

 
Ωίδιο. Κηλίδες όπως φαίνονται 
στην πάνω επιφάνεια. Είναι πιο 
ανοιχτού χρώµατος και λιγότερο 
έντονες από τον περονόσπορο.  

 
Ωίδιο. Γκριζόλευκο χνούδι συνήθως στην 
κάτω αλλά και στην πάνω πλευρά του 
φύλλου. Εµφανίζονται στη σκιά µε 
υγρασία. 

 
Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην 
πάνω επιφάνεια του φύλλου.  

 
Περονόσπορος. Οι «λαδιές» µε 
υγρασία δίνουν λευκές χιονώδεις 
εξανθήσεις µόνο στην κάτω 
επιφάνεια του φύλλου. 

   

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός                                                            8. 
 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                    (Lobesia botrana) 
 

  Οδηγίες: 

 

 

 

 

Η δεύτερη ̟τήση ξεκίνησε και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές.  
 

Συνιστάται κατα̟ολέµηση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 

- Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Αρχάνες, ∆αφνές, Αγ.Μύρων, Κυ̟αρίσσι, 
Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, Ε̟ισκο̟ή, Ασήµι, Γκαγκάλες,  κλ̟ )         

     Ε̟ιτρα̟έζια: 28 - 29 Μαΐου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου. 
 

Για τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο. 

  Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : 
             (Planococcus  ficus) 

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές και σε σταφύλια για ε̟ιτρα̟έζια χρήση, ̟ου 
εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί και δεν έχει γίνει ακόµα κατα̟ολέµηση, µ̟ορεί 
να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 

Υ̟ενθυµίζεται ότι ̟ρέ̟ει να βρέχονται καλά οι κορµοί και οι βραχίονες. 
Η α̟οτελεσµατικότητα του ψεκασµού αυξάνει ό̟ου έχει γίνει αφαίρεση 
του ρυτιδώµατος. 

            Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : 
                (Empoasca spp.) 

Κατά τό̟ους δια̟ιστώνονται σηµαντικοί ̟ληθυσµοί. Σε αµ̟έλια µε 
̟ροσβολές να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 



                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 

            (Erysiphe necator)    

Η σηµαντικότερη ασθένεια των αµ̟ελιών στο κλίµα της Κρήτης.  

Υ̟ενθυµίζεται ότι α̟ό την άνθηση µέχρι και δύο εβδοµάδες µετά την 
καρ̟όδεση τα σταφύλια είναι ̟ολύ ευαίσθητα και ̟ρέ̟ει να είναι 
συνεχώς καλυµµένα. 

 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

(Plasmopara viticola)  
 

                     Οδηγίες: 

Η ασθένεια, αν και ̟εριορισµένη, εκδηλώνεται µε συµ̟τώµατα (κηλίδες 
λαδιού, εξανθήσεις) ̟ου ̟ολλές φορές δεν γίνονται άµεσα αντιλη̟τά α̟ό 
τους αµ̟ελουργούς. 

Ε̟ιτηρείτε τα αµ̟έλια και ιδιαίτερα τα σταφύλια και τη νέα βλάστηση. Σε 
αµ̟έλια και ̟εριοχές ̟ου δείτε συµ̟τώµατα να κάνετε αµέσως 
κατα̟ολέµηση. Αµ̟έλια µε συµ̟τώµατα σε ̟εριόδους δροσιάς ̟ρέ̟ει να 
είναι ̟ροστατευµένα. 

 

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

   
 

Ε Λ Ι  Α   ( Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ ) 
 

 
 

Αυγό ̟υρηνοτρήτη ̟άνω 
στον κάλυκα καρ̟ού ελιάς. 

 

Καρ̟ός ελιάς µε ̟ροσβο-
λή α̟ό ̟υρηνοτρήτη.
Φαίνεται ο κατεστραµ-
µένος ̟υρήνας και η ο̟ή 
εξόδου της ώριµης ̟ρο-
νύµφης. 

Προσβολή α̟ό ενήλικα 
ρυγχίτη (µ̟ίµ̟ικα) σε 
καρ̟ούς ελιάς. 

Χαρακτηριστικά φαγώµατα 
στην ̟εριφέρεια των φύλλων 
της ελιάς α̟ό ωτιόρρυγχο. 

 
 

 Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη 
  

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ: Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές οι καρ̟οί της ελιάς µ̟αίνουν στο στάδιο της 
σκλήρυνσης (ξυλο̟οιήσης) του ̟υρήνα. Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ολοκληρώνεται η καρ̟όδεση και στις 
όψιµες συνεχίζεται η άνθηση και η ̟τώση ̟ετάλων των ανθέων. Λόγω των κλιµατικών συνθηκών ̟ου 
ε̟ικράτησαν στην ̟ερίοδο άνθησης – γονιµο̟οίησης, ̟αρατηρείται σε αρκετές ̟εριοχές µετά την 
ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης, ένα µεγάλο ̟οσοστό ατροφικών (σχοινοκαρ̟ικών) καρ̟ών ̟ου δεν 
εξελίσσονται και αργότερα ̟έφτουν.  

 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ : 

 (Prays oleae) 
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Οδηγίες: 

 

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς του 

̟υρηνοτρήτη ξεκίνησε στα µέσα Μαΐου. Παρατηρήθηκαν οι ̟ρώτες ωοτοκίες 

στους νεαρούς καρ̟ούς. Ο ̟υρηνοτρήτης γεννάει τα αυγά του κυρίως ̟άνω 

στον κάλυκα και οι νεαρές ̟ρονύµφες εισέρχονται κατευθείαν µέσα στον 

καρ̟ό. Στόχος της κατα̟ολέµησης είναι η θανάτωση των νεαρών 

̟ρονυµφών όταν µ̟αίνουν ή λίγο ̟ριν µ̟ουν στον καρ̟ό.  
 

−  Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές συστήνεται ψεκασµός κάλυψης στο 

διάστηµα  27 – 29 Μαΐου µε κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.  
 

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν ελαιώνες µε µέτρια καρ̟οφορία. 

Ηµεροµηνίες ψεκασµού όψιµων ̟εριοχών θα δοθούν σε ε̟όµενο δελτίο. 



Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α : 

      (Palpita unionalis) 
 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

Μια νέα γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών 
δέντρων, φυτωρίων και δέντρων ̟ου έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης. Οι 
̟ρονύµφες καταστρέφουν εκτός α̟ό την τρυφερή βλάστηση και  ̟ράσινους 
ανε̟τυγµένους καρ̟ούς. 

− Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές:  27 - 29 Μαΐου. 
         

   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

            ή µ̟ίµ̟ικας  

(Rhynchites cribripennis) 
 

                   Ζηµιές: 
 
 

                Οδηγίες: 
 

 
 
 

Αυτή την ̟ερίοδο τα ενήλικα τρέφονται στη νεαρή βλάστηση ̟ροκαλώντας 
̟εριφερειακά φαγώµατα στα τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές κορυφές. 
Μετά το τέλος της καρ̟όδεσης τρέφονται στους καρ̟ούς και αργότερα, κατά 
τον Ιούλιο, ωοτοκούν σε αυτούς. Η ζηµιά α̟ό τα ενήλικα στο φύλλωµα δεν 
είναι σοβαρή, αλλά στους νεαρούς καρ̟ούς είτε µε τη διατροφή τους είτε µε 
την ωοτοκία ̟ροκαλούν ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση. Οι ̟ρονύµφες ̟ροσβάλουν 
τον ̟υρήνα των καρ̟ών ̟ροκαλώντας καρ̟ό̟τωση το φθινό̟ωρο.  

Σε ελαιώνες µεσο̟ρώιµων ̟εριοχών ̟ου ̟αρατηρήθηκαν ζηµιές τα δύο 
̟ροηγούµενα χρόνια και δια̟ιστώνονται ̟ροσβολές στο φύλλωµα, να γίνει 
ψεκασµός αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης. 

Σας ενηµερώνουµε ότι για τη  φετινή χρονιά δεν υ̟άρχουν εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα για την αντιµετώ̟ιση του ρυγχίτη. Συστήνεται η χρήση ενός 
εγκεκριµένου εντοµοκτόνου στην καλλιέργεια της ελιάς, κατά ̟ροτίµηση 
οργανοφωσφορικού. 

  

  Ω Τ Ι Ο Ρ Ρ Υ Γ Χ ΟΙ : 
(Otiorrynchus cribricollis)  

       
 

                  Οδηγίες:  

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

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές, στα ελαιόδεντρα ̟ου ̟αρατηρούνται έντονες 
̟ροσβολές να γίνεται ψεκασµός του λαιµού και των κορµών µε ένα 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µεγάλης υ̟ολειµµατικής 
διάρκειας.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού και της ελιάς να 
γίνονται µε την ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών 
ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  
 

Ηράκλειο 23 Μαΐου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 

 


