
 

ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 
( Το δελτίο αφορά τις  ̟ρώιµες, ενδιάµεσες και όψιµες ̟εριοχές) 

 

 
Ευδεµίδα. Προσβολή σε ρώγα 
(διακρίνεται η τρύπα). 

Μύγα Μεσογείου. Νύγµατα σε 
ρώγες (δε διακρίνεται τρύπα). 

Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες και µίσχους 
σταφυλιών. 

 
 

 Πληροφορίες :  Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης  Α. Αλατσατιανός                                                           18. 
 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

   
Οδηγίες:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

Στις όψιµες ̟εριοχές, στο δίκτυο ̟αγίδευσης, καταγράφεται σηµαντική 
αύξηση των ̟ληθυσµών.  

 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός για τις όψιµες ̟εριοχές (ό̟ως 
Αλάγνι, Χουµέρι, Καστέλλι Πεδιάδος, Λαράνι, Γέργερη, Αγ.Βαρβάρα, Πρινιάς, 
Ανώγεια, ορο̟έδιο Χανδρά, κλ̟) στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 

     Ε̟ιτρα̟έζια: 29 -  31 Ιουλίου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου.  

Στις ̟ρώιµες και ενδιάµεσες ̟εριοχές η ̟τήση είναι αυξηµένη. 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός για τις ̟ρώιµες - ̟αραλιακές και 
τις ενδιάµεσες ̟εριοχές (ό̟ως Σητεία, Πισκοκέφαλο, Χερσόνησος, Γούβες, 
Καρτερός, Γάζι, Καλέσα, Βούτες,  Βασιλειές, Σ̟ήλια, Βάθεια, Σκαλάνι,  Κα̟αριανά, 
Μοίρες, Πόµ̟ια, ̟εριοχή Τυµ̟ακίου, κλ̟) στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 

     Ε̟ιτρα̟έζια: 29 -  31 Ιουλίου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου.  
 

Σε αµ̟έλια ̟ου θα τρυγηθούν σύντοµα, να χρησιµο̟οιηθούν  
σκευάσµατα µικρής υ̟ολειµµατικής διάρκειας και να τηρούνται 
αυστηρά οι χρόνοι αναµονής µεταξύ ψεκασµού και συγκοµιδής. 
Τα σταφύλια ̟ου θα τρυγηθούν ̟ριν τις 2 Αυγούστου δεν χρειάζονται 
κατα̟ολέµηση.  
 

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



                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 
        (Erysiphe necator) 

 

                     

Συνιστάται η συνέχιση της ̟ροστασίας των σταφυλιών για ε̟ιτρα̟έζια 
χρήση. Οι όψιµες ̟ροσβολές ωιδίου στους άξονες και τους µίσχους των 
σταφυλιών (λίκια) υ̟οβαθµίζουν την εµ̟ορική τους αξία.      

 

 

- ∆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.  
- Α̟αγορεύεται η χρήση µη εγκεκριµένων για την καλλιέργεια φαρµάκων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στους 
ελέγχους υ̟ολειµµάτων στα σταφύλια δια̟ιστώνονται ̟αραβάσεις ̟ροβλέ̟ονται αυστηρές κυρώσεις.  

 
Ηράκλειο 26 Ιουλίου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 

 


