
 
 
 
 

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ & ΕΛΙΑΣ   

  

 

 

Ευδεµίδα. Αυγό σε ράγα. Ευδεµίδα. Προσβολή σε ράγα.  Τζιτζικάκι. Ενήλικα άτοµα σε φύλλο.  

 
 

 
 

 
 

Ωίδιο. Σοβαρή ̟ροσβολή σε ράγες, 

άξονες και µίσχους των σταφυλιών. 

Ωίδιο. Κηλίδες ό̟ως φαίνονται στην ̟άνω ε̟ιφάνεια. Είναι ̟ιο 

ανοιχτού χρώµατος και λιγότερο έντονες α̟ό τον ̟ερονόσ̟ορο. 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 ΑΜΠΕΛΙ  Πληροφορίες : Νικόλαος Ι. Μ̟αγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός                            12. 

                        Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

 
 Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές  

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές η δραστηριότητα του εντόµου συνεχίζεται και 
̟αρατηρείται αύξηση ̟ληθυσµών και ωοτοκιών.  
 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 

     Ε̟ιτρα̟έζια: 19 - 21 Ιουνίου. 

     Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 22 - 23 Ιουνίου. 

Το φάρµακο να ̟ηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύ̟τει.  

Τα κρυµµένα σταφύλια συνήθως ̟ροσβάλλονται.  
Σηµείωση. Η οδηγία για την ευδεµίδα αφορά τα αµ̟έλια ̟ου βρίσκονται 
στους νοµούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνου. Για τα αµ̟έλια του 
νοµού Χανίων θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο δελτίο. 

                        Ω Ι ∆ Ι Ο : 

           (Erysiphe necator)    

                    

 

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια η ο̟οία έχει εκδηλωθεί 
δυναµικά τη φετινή ̟ερίοδο. 
 

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των αµ̟ελιών. 
Σε αµ̟έλια µε εκτεταµένες ̟ροσβολές να ̟ροτιµηθεί το θείο σε σκόνη 
ε̟ί̟ασης. Οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την α̟οτελεσµατική 
δράση του (χαµηλή υγρασία, υψηλή ηλιοφάνεια και θερµοκρασία). 
 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

          (Plasmopara viticola) 

∆ια̟ιστώσεις:     

 

Οδηγίες:     

 

Η ασθένεια έχει εµφανιστεί σε νέες θέσεις. Οι καιρικές συνθήκες ̟ου 
ε̟ικρατούν (α̟ουσία δροσιών, χαµηλή ατµοσφαιρική υγρασία) δεν 
ευνοούν την εξέλιξη της, οι κηλίδες όµως θα ενεργο̟οιούνται κάθε φορά 
̟ου θα σηµειώνονται συνεχείς και έντονες νυχτερινές δροσιές. 
 

Αµ̟έλια µε συµ̟τώµατα, σε ̟εριόδους µε έντονες δροσιές, ̟ρέ̟ει να 
̟ροστατεύονται.  

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

                   

Η δραστηριότητα του αυξάνει την ̟ερίοδο αυτή. 

Να γίνεται έλεγχος στην νέα βλάστηση και ό̟ου εµφανίζεται να γίνεται 

άµεσα ε̟έµβαση , κατά ̟ροτίµηση συνδυασµένη µε την ευδεµίδα. 

•   ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό αµ̟έλια στα ο̟οία έχει γίνει χρήση 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων.  

 

 

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  Ε Λ ΙΑ Σ  ( Ο Ψ Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ )  

 
 

 

Ενήλικο ρυγχίτη µε το 
χαρακτηριστικό ρύγχος. 

 

 
Έντονη ̟ροσβολή α̟ό ρυγχίτη. 
∆ιακρίνονται χαρακτηριστικές 

ο̟ές µορφής «κρατήρα». 

 
Προσβολή ακραίας 

βλάστησης α̟ό 

µαργαρόνια. 
 



Πληροφορίες: Ν. Ι. Μ̟αγκής,  MSc Μ.Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD  Α.Γ.  Καλλιονάκη                               
 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ : 

         (Prays oleae) 

∆ια̟ιστώσεις: 

 
Οδηγίες: 

 

 

Στις όψιµες ̟εριοχές η ελιά βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της 
καρ̟όδεσης – καρ̟οί µεγέθους κόκκου σιταριού. 

Η καρ̟όβια γενιά ξεκίνησε στις αρχές του µήνα. Στο δίκτυο ̟αγίδευσης 
̟αρατηρούνται υψηλοί ̟ληθυσµοί και στους νεαρούς καρ̟ούς ̟υκνές 

ωοτοκίες.  

Μεγάλες ̟ροσβολές α̟ό ̟υρηνοτρήτη ̟ροκαλούν υψηλά ̟οσοστά 
καρ̟ό̟τωσης νωρίς το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινο̟ώρου. 

Στις όψιµες ̟εριοχές συνιστάται ψεκασµός κάλυψης µε κατάλληλα 
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα:  

-  Νοµοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνου :   18 - 20 Ιουνίου 
 

-  Νοµός Χανίων:    21 - 23 Ιουνίου  

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι ελαιώνες µε µικρή και µέτρια 
καρ̟οφορία.  

 

   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

ή µ̟ίµ̟ικας 

(Rhynchites cribripennis) 

Οδηγίες: 

 

Εµφανίζει το̟ικές εξάρσεις ̟ληθυσµών και οι έντονες ̟ροσβολές του 
µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση το καλοκαίρι και το 
φθινό̟ωρο. 

Σε το̟οθεσίες όψιµων ̟εριοχών ̟ου το έντοµο υ̟άρχει και έχει δια̟ιστωθεί 
και τις ̟ροηγούµενες χρονιές να γίνει συνδυασµένη κατα̟ολέµηση µε τον 
̟υρηνοτρήτη.  

   Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α : 

(Palpita unionalis) 
 

Οδηγίες: 

 

∆εν καταγράφονται σηµαντικοί ̟ληθυσµοί τη φετινή ̟ερίοδο ̟ρος το 
̟αρόν. Ανάγκη ̟ροστασίας έχουν µόνο νεαρά δέντρα σε φυτώρια και νέους 
ελαιώνες. 

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και τους νέους 
ελαιώνες σε όλες τις ̟εριοχές. 

 

• Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών της αµ̟έλου και της ελιάς να γίνονται µε ε̟ιλογή των 
κατάλληλων σκευασµάτων α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε στείλει.  

 
 
 

   Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2015 

                   Η  Προϊστάµενη  Τµήµατος 

                                                                                                          α/α 

                                        Οικονοµάκη Ροζάνα 

 


