
 

 
ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 

 

Α Μ Π Ε Λ Ι   
 

   
 

Ευδεµίδα. Αυγό σε ρώγα. 
 

Ευδεµίδα. Προσβολή σε ρώγα. 
 
Μύγα Μεσογείου. Νύγµατα και 
ωοτοκίες σε ρώγες. 

 
Μύγα Μεσογείου. Επιφανειακές στοές  
που ξεκινούν από τα νύγµατα. 

 

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης  Α. Αλατσατιανός                                                           13. 
 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

   
Οδηγίες:  

 
 
 
 
 
 

 

Στις ̟ρώιµες και στις ενδιάµεσες ̟εριοχές η τρίτη ̟τήση ξεκίνησε µε 
µικρούς ̟ληθυσµούς και αραιές ωοτοκίες. 
Τις ̟ροσβολές α̟ό τη γενιά αυτή ακολουθούν σοβαρές ζηµιές στα 
σταφύλια α̟ό όξινη σήψη ή βοτρύτη. 
Συνιστάται ε̟έµβαση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 
 -  Πρώιµες ̟εριοχές - Ενδιάµεσες ̟εριοχές - Κάτω Μεσσαρά (ό̟ως    
Σητεία, Πισκοκέφαλο, Χερσόνησος, Μάλια, Γούβες, Καρτερός, Γάζι, , Καλέσα, 
Βούτες, Βασιλειές, Σ̟ήλια, Βάθεια, Σκαλάνι,  Κα̟αριανά, Μοίρες, Πόµ̟ια, 
Τυµ̟άκι κλ̟ ) : 

� Ε̟ιτρα̟έζια: 8 -10  Ιουλίου. 

� Σουλτανίνες – Οινάµ̟ελα: 10 - 12 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.) 

 

Κατά τό̟ους εµφανίζει σηµαντικούς ̟ληθυσµούς και ̟ροσβολές. 
Σε αµ̟έλια µε ̟ροσβολές να γίνεται συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την 
ευδεµίδα. 

 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ :  

        (Planococcus  ficus) 
 

Οδηγίες:  

  

∆ια̟ιστώνονται ̟ροσβολές και δραστηριότητα του εντόµου.  
Υ̟ενθυµίζεται ότι α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση γίνεται µέχρι το 
«κλείσιµο» των σταφυλιών. 
Σε ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια των ̟ρώιµων – ενδιάµεσων ̟εριοχών ̟ου 
εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα. 



 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ : 

     (Ceratitis capitata) 

 

Οδηγίες: 

Α̟ό ̟αρατηρήσεις υ̟αίθρου η µύγα διατηρεί σηµαντικούς ̟ληθυσµούς 
στα διάσ̟αρτα  ο̟ωροφόρα της ε̟οχής (βερικοκιές, ροδακινιές, αχλαδιές 
κ.ά.) ̟ου µ̟ορούν να ̟ροσβάλλουν κατά την έξοδο τους τα 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 γίνονται εβδοµαδιαίοι 
δολωµατικοί ψεκασµοί ή να το̟οθετούνται έτοιµες ̟αγίδες ̟ροσέλκυσης 
και θανάτου. 

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 

        (Erysiphe necator) 
 

                     Οδηγίες: 

 

Συνιστάται η συνέχιση της ̟ροστασίας των αµ̟ελιών.   

Μετά το γυάλισµα µεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα σταφύλια 
̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση. Οι όψιµες ̟ροσβολές ωιδίου σε 
µίσχους και άξονες σταφυλιών υ̟οβαθµίζουν την εµ̟ορική τους αξία. 

 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: 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  
 

   

Λεκάνιο. Μητρικό ακµαίο ωοτοκίας 
στο στάδιο της εκκόλαψης των 
ερπουσών, των κινητών νεαρών  
νυµφών. 

Ρυγχίτης. Ενήλικο που περιπλα-
νάται στην ελιά αναζητώντας 
τροφή στη βλάστηση και στους 
νεαρούς καρπούς. 

Ρυγχίτης. Προσβολή σε καρπούς 
ελιάς. ∆ιακρίνονται τα βοθρία (οπές) 
διατροφής σε πράσινους καρπούς 
που βρίσκονται πάνω στο δέντρο ή 
σε αποξηραµένους, πεσµένους στο 
έδαφος (καλοκαιρινή καρπόπτωση). 
 

Ρυγχίτης. Ενήλικο άτοµο, σχέση µεγέθους και 
προσβολή στους καρπούς της ελιάς.  

 

 Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη 
 

 

Λ Ε Κ Α Ν Ι Ο : 
         ( Saissetia oleae ) 

 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

 Συστάσεις:  

 

Στους ̟ερισσότερους ελαιώνες ̟αρουσιάζεται φέτος υψηλός ̟αρασιτισµός 
και οι ̟ροσβολές διατηρούνται σε χαµηλά ε̟ί̟εδα. 
 

 

- Το κατάλληλο κλάδεµα εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό στο 
εσωτερικό των δέντρων.  

- Α̟οφυγή υ̟ερβολικών αζωτούχων λι̟άνσεων και αρδεύσεων. 

- ∆έντρα ̟ου ̟αρουσιάζουν σοβαρή ̟ροσβολή ̟ρέ̟ει να ψεκάζονται. 

 Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές :  8 - 10 Ιουλίου. 

 Όψιµες ̟εριοχές :  13 - 15 Ιουλίου. 

Με τη χρήση εντοµοκτόνων χαµηλής τοξικότητας (̟αραφινικά λάδια, 
fenoxycarb) δεν διαταράσσεται η ισορρο̟ία των ωφέλιµων εντόµων 
(̟αρασιτοειδών και αρ̟ακτικών). Τα δέντρα ̟ου θα ψεκαστούν µε 
̟αραφινικά λάδια ̟ρέ̟ει να είναι καλά ̟οτισµένα ̟ριν τον ψεκασµό και η 
θερµοκρασία να µην ξε̟ερνάει τους 32 οC.  



 

   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

            ή µ̟ίµ̟ικας  

(Rhynchites cribripennis) 

 
         ∆ια̟ιστώσεις: 

 

         
 

 

 

Ύστερα α̟ό ̟αρατηρήσεις σε ελαιώνες και εξετάσεις δειγµάτων 
δια̟ιστώνουµε κατά θέσεις και κατά ̟εριοχές έντονες ̟ροσβολές α̟ό 
ρυγχίτη και ̟ρώιµη καρ̟ό̟τωση. Πρόκειται για ζηµιά ̟ου οφείλεται στη 
διατροφική δραστηριότητα των ενηλίκων. Αυτή την ̟ερίοδο έχουν αρχίσει 
να ωοτοκούν στους καρ̟ούς. Οι ̟ρονύµφες ανα̟τύσσονται µέσα στον 
̟υρήνα και µε την έξοδο τους θα ̟ροκαλέσουν την ε̟όµενη καρ̟ό̟τωση το 
φθινό̟ωρο. 

Η κρίσιµη ̟ερίοδος για την ̟ροστασία της ̟αραγωγής είναι αµέσως µετά 

την ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης, την άνοιξη ̟ου το έντοµο βρίσκεται σε 
µεγάλη δραστηριότητα και ̟αρατηρούνται τα ̟ρώτα βοθρία διατροφής 
(ο̟ές µορφής κρατήρα) ̟άνω στην ε̟ιφάνεια των νεαρών ̟ράσινων 
καρ̟ών. Συστήθηκαν ε̟εµβάσεις α̟ό τα µέσα Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου  
εναντίον των ενηλίκων για την έγκαιρη µείωση των ̟ληθυσµών ̟ριν 
αρχίσουν να ωοτοκούν.  

Μετά την εκδήλωση της καλοκαιρινής ζηµιάς (µαυρισµένοι καρ̟οί µε 
βοθρία διατροφής είτε ̟άνω στα δέντρα ή µε σοβαρή καρ̟ό̟τωση) δεν 

υ̟άρχουν  ̟εριθώρια αντιµετώ̟ισης καθώς οι ωοτοκίες έχουν ξεκινήσει. 
 
 

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  4  Ιουλίου 2013 

                 Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                Τρουλλάκης Γιάννης 


