
 
 

 
 

ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 
 

(ΠΡΩΙΜΕΣ , ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΟΨΙΜΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ) 
( Το δελτίο αφορά τις  ̟ρώιµες, ενδιάµεσες και όψιµες ̟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. Ενήλικα άτοµα σε 
φύλλο. 

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

 

   

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός                                                            11. 
 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

Οδηγίες: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

 

 

Στις όψιµες ̟εριοχές, στο δίκτυο ̟αγίδευσης, ̟αρατηρούνται υψηλοί 
̟ληθυσµοί και ̟υκνές ωοτοκίες.  
 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 
 

- Όψιµες ̟εριοχές (ό̟ως Αλάγνι, Χουµέρι, Καστέλλι Πεδιάδος, Λαράνι, 
Γέργερη, Αγ.Βαρβάρα, Πρινιάς, Ανώγεια, ορο̟έδιο Χανδρά, κλ̟).         

     Ε̟ιτρα̟έζια: 13 - 14 Ιουνίου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 14 - 16 Ιουνίου. 

Στις ̟ρώιµες και ενδιάµεσες ̟εριοχές η δεύτερη ̟τήση ολοκληρώνεται. 

∆ια̟ιστώνονται αραιές ωοτοκίες ̟ου δικαιολογούν άµεσο ε̟αναλη̟τικό 
ψεκασµό στα σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση στις 
̟αρακάτω ηµεροµηνίες : 
 

-Πρώιµες ̟αραλιακές ̟εριοχές  (ό̟ως Σητεία, Πισκοκέφαλο, Χερσόνησος, 
Μάλια, Γούβες, Καρτερός, Γάζι, ̟εριοχή Τυµ̟ακίου, κλ̟ ): 12 - 13 Ιουνίου. 
 

-Ενδιάµεσες ̟εριοχές (ανάµεσα α̟ό τις ̟ρώιµες και µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές, 
ό̟ως Καλέσα, Βούτες,  Βασιλειές, Σ̟ήλια, Βάθεια, Σκαλάνι,  Κα̟αριανά, 
Μοίρες, Πόµ̟ια ) : 13 - 14 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.) 

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

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 
        (Erysiphe necator) 

 
 

Υ̟ενθυµίζεται ότι τα βλαστικά στάδια του αµ̟ελιού και οι καιρικές 
συνθήκες της ε̟οχής ευνοούν την ασθένεια.  

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των αµ̟ελιών. 
 

-∆εν ε̟ιτρέ̟εται συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟έλια ̟ου έχει γίνει χρήση φυτο̟ροστατευτικών ουσιών. 
-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 έχουν α̟οσταλεί.  

 

Ηράκλειο 11 Ιουνίου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 


