
 
ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 

 

 Α Μ Π Ε Λ Ι   
 

 
 

Ευδεµίδα. Προσβολή σε ράγες ( διακρίνεται 
η τρύπα και τα αποχωρήµατα). 

 

Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση 
στα σταφύλια. 

 

Ωίδιο. Συµπτώµατα σε ράγες αλλά και 
σε άξονες – µίσχους στα σταφύλια. 

 
(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 

 
  Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης  Α. Αλατσατιανός                                                         19. 

 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

   
Οδηγίες:  

 
 
 
 
 
 

 

 

Η τρίτη ̟τήση ξεκίνησε στις ̟ρώιµες και στις ενδιάµεσες ̟εριοχές. 
Για την ώρα καταγράφονται µικροί ̟ληθυσµοί και αραιές ωοτοκίες. 
Είναι η ̟ιο ε̟ιζήµια γενιά του εντόµου. Οι ̟ροσβολές συνδέονται µε  
σοβαρές ζηµιές στα σταφύλια α̟ό όξινη σήψη ή βοτρύτη. 
Συνιστάται ε̟έµβαση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 -  Πρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Σητεία, Πισκοκέφαλο, Χερσόνησος, Μάλια, Γούβες, 
Καρτερός, Γάζι, Τυµ̟άκι, Καµηλάρι κλ̟) : 

� Ε̟ιτρα̟έζια: 7 - 8 Ιουλίου. 

� Σουλτανίνες – Οινάµ̟ελα: 9 - 10 Ιουλίου. 
-  Ενδιάµεσες ̟εριοχές - Κάτω Μεσσαρά (ό̟ως Καλέσα, Βούτες, Μαλάδες, 
Βασιλειές, Σ̟ήλια, Βάθεια, Ελιά, Κα̟αριανά, Βόροι κλ̟) : 

� Ε̟ιτρα̟έζια: 8 - 9 Ιουλίου. 

� Σουλτανίνες – Οινάµ̟ελα: 10 - 11 Ιουλίου. 
 

Η οδηγία για την ευδεµίδα αφορά µόνο τα αµ̟έλια ̟ου βρίσκονται 
στην ̟ρώιµη και ενδιάµεση ζώνη. Για τις µεσο̟ρώιµες και όψιµες 

̟εριοχές θα ενηµερωθείτε µε ε̟όµενο δελτίο. 



 

               T Z I T Z I K A K I :      
(Empoasca spp) 

Εµφανίζονται υψηλοί ̟ληθυσµοί του εντόµου. 
Να συνεχιστεί η ̟ροστασία δίνοντας µεγάλη σηµασία στην εναλλαγή 

σκευασµάτων µε διαφορετικό τρό̟ο δράσης. 
 

  Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ :  

        (Planococcus  ficus) 
 

Οδηγίες:  

  

Ελέγχετε τα αµ̟έλια, ιδιαίτερα αυτά ̟ου έχουν ιστορικό ̟ροσβολών. 
Σε σταφύλια για ε̟ιτρα̟έζια χρήση ̟ου εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί µ̟ορεί 
να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση γίνεται µέχρι το 
«κλείσιµο» των σταφυλιών. 

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 

        (Erysiphe necator) 
 

                     

 
                      Οδηγίες: 

Οι καιρικές συνθήκες  ̟ου ε̟ικρατούν ευνοούν την ασθένεια. 
Οι ρώγες των σταφυλιών ̟ροσβάλλονται µέχρι και το γυάλισµα.  
Οι µίσχοι και οι άξονες των σταφυλιών ̟ροσβάλλονται όλη τη βλαστική 
̟ερίοδο υ̟οβαθµίζοντας εµ̟ορικά τα σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για 
ε̟ιτρα̟έζια χρήση. 
Συνιστάται η συνέχιση της ̟ροστασίας των αµ̟ελιών.  

 

Ε Λ Ι Α 
 

 
 

Προσβολή µαργαρόνιας στη νεαρή βλάστηση 
και σε καρ̟ό.  

 

Έντονη ̟ροσβολή µαργαρόνιας στην τρυφερή 
βλάστηση δέντρου ̟ου έχει δεχτεί αυστηρό 
κλάδεµα. 

 

  (Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 
 

 Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD  Αργυρή Γ. Καλλιονάκη 
 

 ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ  : 

  (Palpita unionalis) 

 

 

Οδηγίες: 

Παρατηρούνται αυξηµένες συλλήψεις στο δίκτυο ̟αγίδευσης. 

Η αλληλοκάλυψη των γενιών, η αδηφαγία των ̟ρονυµφών και η ̟αραµονή 
τους σε ̟ροστατευµένα σηµεία, µέσα στα τυλιγµένα φύλλα ή στη σάρκα του 
καρ̟ού καθιστούν την αντιµετώ̟ιση του εντόµου δύσκολη. Οι ̟ρονύµφες 
όσο µεγαλώνουν γίνονται ̟ερισσότερο ανθεκτικές στα εντοµοκτόνα.  
 

− Νεαρά δέντρα σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και δέντρα ̟ου 
έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης ̟ρέ̟ει να ελέγχονται και ό̟ου 
δια̟ιστώνονται ̟ροσβολές να ̟ροστατεύονται.  

 

− Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ψεκασµού για όλες τις ̟εριοχές :  7 - 9 Ιουλίου. 

 

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  3  Ιουλίου 2014 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                Τρουλλάκης Γιάννης 


