
 

 

 
ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 

 

( Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ ) 
( Το δελτίο αφορά µόνο τις  µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές) 

 

 
Ευδεµίδα. Προσβολή σε νεαρή ράγα. 
∆ιακρίνεται η οπή εισόδου και τα 
αποχωρήµατα της νεαρής προνύµφης. 

Ευδεµίδα. Μία προνύµφη 
συνήθως  χρειάζεται 1-2 ράγες  για 
να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της. 

Τζιτζικάκι. Νεαρή νύµφη σε φύλλο. Τζιτζικάκι. Ενήλικα άτοµα σε 
φύλλο. 

   

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός                                                            10. 
 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

Οδηγίες: 

   

 

 

 

 

 

              Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

 

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές η ̟τήση του εντόµου συνεχίζεται µε 
αυξηµένους ̟ληθυσµούς και οι ωοτοκίες ̟υκνώνουν.  
 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 
 

- Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Αρχάνες, ∆αφνές, Βενεράτο, 
Αυγενική, Αγ.Μύρων, Κυ̟αρίσσι, Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, , Βαγιωνιά, 
Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήµι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, 
Γαρύ̟α, Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μονή Ε̟ανωσήφη, Μεταξοχώρι, Μυρτιά, 
Ε̟ισκο̟ή, Αγ.Παρασκιές, Αρκαλοχώρι, Γαζέ̟ι Μύλος κλ̟) : 

     Ε̟ιτρα̟έζια: 8 - 9 Ιουνίου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 10 - 12 Ιουνίου. 

Το φάρµακο να ̟ηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύ̟τει. 
Τα κρυµµένα σταφύλια συνήθως ̟ροσβάλλονται. 

  Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : 

                (Empoasca spp.) 
 

Σηµαντικοί ̟ληθυσµοί ̟αρατηρούνται κατά τό̟ους. 

Σε αµ̟έλια µε ̟ροσβολές να γίνεται συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την 
ευδεµίδα. 

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 
        (Erysiphe necator) 

 
 

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των αµ̟ελιών. Οι καιρικές συνθήκες 
και τα βλαστικά στάδια των αµ̟ελιών ευνοούν την εξά̟λωση της 
ασθένειας.  

 



 

Ωίδιο. Κηλίδες στην πάνω 
επιφάνεια χωρίς το γκριζόλευκο 
χνούδι. 

Ωίδιο. Κηλίδες στην πάνω επιφάνεια µε 
γκριζόλευκο χνούδι. Εµφανίζεται στα 
σκιαζόµενα µέρη µε αυξηµένη σχετ. υγρασία. 

Ωίδιο. Σοβαρή προσβολή σε νεαρές 
ράγες, σε άξονες και µίσχους των 
σταφυλιών.  

Ωίδιο. Προσβολές  στις ράγες και 
εµφάνιση γκριζόλευκου χνουδιού 
(καρποφορίες του µύκητα). 

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

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

 

Ηράκλειο 5 Ιουνίου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 


