
 

 

   ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 
 

Α Μ Π Ε Λ Ι   
 

 
 

Ευδεµίδα. Προσβολή σε 
ρώγα. 

 

Μύγα Μεσογείου. Επιφανειακές 
στοές που ξεκινούν από το νύγµα. 

 

Ψευδόκοκκος.  Ωοσωροί 
και έρπουσες σε σταφύλια. 

 

Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες 
και µίσχους σταφυλιών. 

 

  
 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης  Α. Αλατσατιανός                                                           14. 

 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

   
Οδηγίες:  

 
 
 
 
 
 
 

       Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

Η τρίτη ̟τήση ξεκίνησε και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές. Προς το 
̟αρόν καταγράφονται µικροί ̟ληθυσµοί και αραιές ωοτοκίες.  
Υ̟ενθυµίζεται ότι τις ̟ροσβολές α̟ό τη γενιά αυτή ακολουθούν 
σοβαρές ζηµιές στα σταφύλια α̟ό όξινη σήψη ή βοτρύτη. 
Συνιστάται ε̟έµβαση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες στις 
µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Αρχάνες, ∆αφνές, Βενεράτο, Αυγενική,  
Κ. Ασίτες, Αγ.Μύρων, Πενταµόδι, Κρουσώνας, Κυ̟αρίσσι, Πρ.Ηλίας, 
Φοινικιά, Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήµι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, 
Μεσοχωριό, Γαρύ̟α, Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μονή Ε̟ανωσήφη, Μυρτιά, 
Ε̟ισκο̟ή, Αγ.Παρασκιές, Αρκαλοχώρι, Γαζέ̟ι Μύλος, κλ̟) : 

 

� Ε̟ιτρα̟έζια: 13 -15  Ιουλίου. 
� Σουλτανίνες – Οινάµ̟ελα: 15 - 17 Ιουλίου. 

 

Το φάρµακο να καλύ̟τει καλά όλα τα σταφύλια. Να τηρούνται 
αυστηρά οι χρόνοι αναµονής µεταξύ ψεκασµού και συγκοµιδής. 

 

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

 

Σε αµ̟έλια ̟ου ̟αρατηρούνται ̟ληθυσµοί του εντόµου να γίνεται 
συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 



 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 
     (Ceratitis capitata) 

 
Οδηγίες: 

Υ̟ενθυµίζεται ότι ̟ριν ή και κατά την ̟λήρη ωρίµανση των 
σταφυλιών, ̟ληθυσµοί µύγας ̟ου εξέρχονται α̟ό ̟ροσβεβληµένα 
φρούτα (βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια) µ̟ορούν να ̟ροσβάλλουν 
διάσ̟αρτα  και το̟ικά τα χονδρόρωγα σταφύλια. 
Σε χονδρόρωγα σταφύλια ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές ό̟ου 
εµφανίζεται συνήθως η µύγα, ιδιαίτερα σε αυτά ̟ου βρίσκονται 
κοντά σε ο̟ωροφόρα, συνιστάται ̟ριν α̟ό την έναρξη της 
ωρίµανσης να ξεκινούν εβδοµαδιαίοι δολωµατικοί ψεκασµοί ή να 
το̟οθετούνται ετοιµόχρηστα δολώµατα  ̟ροσέλκυσης και θανάτου. 

Όσοι ̟αραγωγοί δια̟ιστώσουν συµ̟τώµατα ̟αρακαλούνται να 
ενηµερώσουν άµεσα την υ̟ηρεσία µας. 

 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ :  

        (Planococcus  ficus) 
 

Οδηγίες:  

  

Υ̟ενθυµίζεται ότι η α̟οτελεσµατικότητα των ψεκασµών  µειώνεται 
µετά το «κλείσιµο» των σταφυλιών. 
Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια των µεσο̟ρώιµων ̟εριοχών ̟ου 
εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί να γίνεται συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την 
ευδεµίδα µε καλή διαβροχή στη ζώνη των σταφυλιών. 

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 
        (Erysiphe necator) 

 

                     Οδηγίες: 

 

Συνιστάται η συνέχιση της ̟ροστασίας των αµ̟ελιών.   

Μετά το γυάλισµα ε̟εµβάσεις γίνονται µόνο στα αµ̟έλια ̟ου 
̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση για ̟ροστασία των αξόνων 
και των µίσχων των σταφυλιών (λίκια). 

 
 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ο χαρακτηρισµός της ζώνης ̟ρωιµότητας για κάθε ̟εριοχή είναι ενδεικτικός. Υ̟άρχουν 
αµ̟έλια στην ίδια ̟εριοχή µε διαφορετική ̟ρωιµότητα λόγω των ̟ολλών το̟ικών µικροκλιµάτων. 
Οι ̟αραγωγοί είναι εκείνοι ̟ου σε συνεργασία µε τους το̟ικούς συµβούλους θα ̟ρέ̟ει να καθορίζουν τη 
ζώνη ̟ου ανήκουν τα αµ̟έλια τους. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Α̟αγορεύεται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό ψεκασµένα αµ̟έλια. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Α̟αγορεύεται η χρήση µη εγκεκριµένων για την καλλιέργεια φαρµάκων. Σε ̟ερί̟τωση 
̟ου δια̟ιστώνονται ̟αραβάσεις κατά τους τακτικούς ελέγχους υ̟ολειµµάτων στα σταφύλια 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τον νόµο αυστηρές κυρώσεις.  

 
 
 

Ε Λ Ι  Α 
 

  
 

Προνύµφη µαργαρόνιας µε προσβολή σε 
φύλλο και καρπό ελιάς.  

 

Καρποί ελιάς προσβεβληµένοι από 
µαργαρόνια. 

 

Έντονη ζηµιά από προνύµφες 
µαργαρόνιας στη νεαρή βλάστηση 
αυστηρά κλαδεµένου δέντρου. 

 
 
 
 
 



 
 

 Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη 
 

 

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α : 

 ( Palpita unionalis ) 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

 

Αντιµετώ̟ιση: 

 

 
 

 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

 

Στις ̟ρώιµες και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ξεκίνησε µια νέα γενιά.  

Την ̟ερίοδο αυτή οι ̟ρονύµφες του εντόµου ̟ροσβάλουν εκτός α̟ό 
τα φύλλα και τους ̟ράσινους ανα̟τυγµένους καρ̟ούς. Α̟ό χρονιά σε 
χρονιά ̟αρουσιάζονται κατά τό̟ους εξάρσεις ̟ληθυσµών και ζηµιών. 

− Ιδιαίτερα στα φυτώρια και στα νεαρής ηλικίας δέντρα µ̟ορεί να 
̟ροκαλέσει σοβαρή ζηµιά καταναλώνοντας µεγάλο µέρος των 
φύλλων ή καταστρέφοντας τα εµβόλια. 

− ∆έντρα ̟ου έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης ̟ρέ̟ει να ελέγχονται 
και όταν δια̟ιστώνεται ̟ροσβολή να ψεκάζονται, φροντίζοντας να 
λούζονται και οι λαίµαργοι βλαστοί στη βάση του δέντρου. 

 Η αντιµετώ̟ιση είναι δύσκολη γιατί οι ̟ρονύµφες ̟ροστατεύονται 
µέσα στα τυλιγµένα φύλλα ή στη σάρκα του καρ̟ού, ε̟ι̟λέον όσο 
µεγαλώνουν γίνονται ̟ερισσότερο ανθεκτικές στα εντοµοκτόνα. 
 

− Πρώιµες ̟εριοχές: 13 – 15 Ιουλίου. 

− Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές:  17 - 19 Ιουλίου. 
 

Για τις ηµεροµηνίες ε̟έµβασης στις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε 
σε ε̟όµενο δελτίο. 

 
 
 

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.  
 

ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:Για την αντιµετώ̟ιση της µαργαρόνιας στην ελιά εγκρίθηκε 
σκεύασµα µε δραστική ουσία deltamethrin (δελταµεθρίν), µέγιστος αριθµός εφαρµογών µία ανά 
καλλιεργητική ̟ερίοδο και 7 ηµέρες αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή. 
 
 

Ηράκλειο 10 Ιουλίου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 

 


