
 

 

 
ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 

 

 Α Μ Π Ε Λ Ι   
 

 

           Ευδεµίδα. Αυγό σε ράγα. 
Ευδεµίδα. Προσβολή σε ράγα. Στην «χτυ̟ηµένη» 

ράγα εξελίσσονται δευτερογενώς σήψεις. 

 

  Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης  Α. Αλατσατιανός                                                         26. 
 

         

  Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

            (Lobesia botrana) 
   

Οδηγίες:  

 
 
 
 
 

 

Στις όψιµες ̟εριοχές συνεχίζεται η ̟τήση του εντόµου µε µέτριες 
συλλήψεις.  
 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις όψιµες ̟εριοχές  (ό̟ως 
Αλάγνι, Χουµέρι, Καστέλλι Πεδιάδος, Λαράνι, Γέργερη, Αγ.Βαρβάρα, 
Πρινιάς, Ανώγεια, ορο̟έδιο Χανδρά, κλ̟) και µόνο στα ε̟ιτρα̟έζια 

σταφύλια το διάστηµα: 13 - 14  Αυγούστου. 
 

Στην εφαρµογή του ψεκασµού να λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος 
συγκοµιδής και να τηρείται το χρονικό διάστηµα α̟ό την 
τελευταία ε̟έµβαση ό̟ως αναγράφεται στην ετικέτα του 
σκευάσµατος. 



 

 

Σ Κ Ι Σ Ι Μ Ο  
 
 

Ο Ξ Ι Ν Η  Σ Η Ψ Η :  
 

 
 
 

 
 
 

                          Οδηγίες:  
 

 Οι ̟ρόσφατες το̟ικές βροχο̟τώσεις µεταβλητού ύψους  
̟ροκαλούν ̟ροβλήµατα φυτοϋγείας σε αµ̟έλια ̟ου βρίσκονται 
στο στάδιο της ωρίµανσης. Οι βροχές αυτή την ̟ερίοδο 
δηµιουργούν φυσιολογικά φαινόµενα ̟ου οδηγούν σε διάρρηξη 
της ε̟ιδερµίδας και σκάσιµο ραγών µε άµεση συνέ̟εια την 
ανά̟τυξη ασθενειών (όξινη σήψη).  
 

Σε αµ̟έλια ̟ου βρίσκονται στο στάδιο της ωρίµασης και 
βράχηκαν η ̟ιο ενδεδειγµένη λύση είναι να τρυγηθούν το 
συντοµότερο. Η χηµική αντιµετώ̟ιση στη φάση αυτή είναι 
µικρής α̟οτελεσµατικότητας και δεν συνίσταται. 

 

 

  

 
Ε  Λ Ι  Α 

 

  

Φαγώµατα µαργαρόνιας στην ακραία 

τρυφερή βλάστηση. 

Προσβολή α̟ό µαργαρόνια σε φύλλα και 

καρ̟ούς. 

 

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

 

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

 

 ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ  : 

  (Palpita unionalis) 

 

Οδηγίες: 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης ̟αρατηρείται αύξηση των συλλήψεων. 
 

Ό̟ου ̟αρατηρούνται φαγώµατα στην τρυφερή βλάστηση ή και στους 
καρ̟ούς να γίνει κατα̟ολέµηση. Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν  

τα νεαρά δέντρα και δέντρα ̟ου έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης.  

− Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ψεκασµού για όλες τις ̟εριοχές : 16 - 19 

Αυγούστου. 

 

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  11 Αυγούστου  2014 

                      Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                     Τρουλλάκης Γιάννης 


