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Ευδεµίδα. Προσβολή σε ράγες. 

∆ιακρίνεται η τρύ̟α και τα α̟οχωρήµατα. 

Τζιτζικάκι. Προνύµφη σε 

φύλλο 

Τζιτζικάκι. Α̟οχρωµατισµός του 

φύλλου και συστροφή ̟ρος τα ̟άνω. 

  

Ωίδιο. Συµ̟τώµατα σε ράγες, σε άξονες 
και µίσχους στα σταφύλια. 

Περονόσ̟ορος. Προσβολές σε ράγες. 
Οι ράγες εσωτερικά καφετιάζουν, 
συρρικνώνονται και «βουλιάζουν» σαν 

να ̟ιέστηκαν µε δάχτυλο. 

Περονόσ̟ορος. Στην ̟ροσβολή 
αυτή δεν εµφανίζεται εξάνθηση . 
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                       Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

            (Lobesia botrana)    

      
        Όψιµες ̟εριοχές  

 

 
      
 

 

Στις όψιµες ̟εριοχές η δραστηριότητα του εντόµου συνεχίζεται.   
 

Συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός:   
      

- Ε̟ιτρα̟έζια ν. Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνου : 6 - 7 Ιουλίου 
 

- Ε̟ιτρα̟έζια και οινάµ̟ελα νοµού Χανίων:   4 - 5 Ιουλίου  
 
 

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

                        Ω Ι ∆ Ι Ο : 

           (Erysiphe necator)    

                    

 

 

- Τα συµ̟τώµατα αναµένεται να ενταθούν το ε̟όµενο διάστηµα.  
- Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα µέχρι το γυάλισµα ενώ οι µίσχοι και οι 
άξονες των σταφυλιών σε όλη την καλλιεργητική ̟ερίοδο. 
 

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των αµ̟ελιών σε όλες τις ̟εριοχές. 
 

 
Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

          (Plasmopara viticola) 

 

 

 

 

-  Έχει εµφανιστεί σε όλες τις ̟εριοχές.  
- To ̟αράσιτο ενεργο̟οιείται κάθε φορά ̟ου σηµειώνονται δροσιές ή 
βροχές και δίνει νέες µολύνσεις. 
 

Αµ̟έλια µε συµ̟τώµατα, σε ε̟όµενες βροχές και σε ̟εριόδους µε 
έντονες δροσιές, ̟ρέ̟ει να είναι καλυµµένα. 

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

                   

 

Την ̟ερίοδο αυτή ̟αρατηρείται έντονη δραστηριότητα σε όλες τις 
̟εριοχές. 
 

Ό̟ου  εµφανίζεται να γίνεται συνδυασµένη κατα̟ολέµηση 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   
 

  

Κηκιδόµυγα. Προσβολές σε κλαδίσκους.                      Κηκιδόµυγα. Έντονες ̟ροσβολές. 
 

Κηκιδόµυγα. Το σηµείο της ̟ροσβολής 
βρίσκεται στη βάση του τµήµατος ̟ου 

ξηραίνεται. 

Κηκιδόµυγα. Το ίδιο σηµείο ό̟ως 
φαίνεται α̟ό κοντά µε εµφανή τη 

διαφορά χρώµατος του φλοιού. 

Κηκιδόµυγα. Οι ̟ορτοκαλοκόκκινες 
̟ρονύµφες σε οµάδες στο ίδιο σηµείο 

µετά α̟ό το ξεφλούδισµα του φλοιού.  
 

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

Κ Η Κ Ι ∆ Ο Μ Υ Γ Α  

Β Λ Α Σ Τ Ο Υ  : 
    (Resseliella oleisuga) 

 

              Βιολογικός κύκλος 

 

 

 

 

 

 

 

 Συστάσεις: 

 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα τη φετινή ̟ερίοδο καταγράφονται 
̟ροσβολές σε ̟ολλές ̟εριοχές της Κρήτης. Τα συµ̟τώµατα ̟ου εµφανίζονται 
είναι ξηράνσεις κυρίως κλαδίσκων.  

Το έντοµο είναι µικρή µύγα ̟ου γεννά την άνοιξη ̟ολλά αυγά σε οµάδες σε 
σχισµές του φλοιού των κλαδίσκων. Οι ̟ρονύµφες τρέφονται κάτω α̟ό το 
φλοιό και ̟ροκαλούν ξηράνσεις κλαδίσκων ̟ου εκδηλώνονται σταδιακά την 
̟ερίοδο του καλοκαιριού. Στη βάση του τµήµατος ̟ου ξηραίνεται είναι εµφανές 
το σηµείο της ̟ροσβολής καθώς ̟αρατηρείται διαφορετικός χρωµατισµός του 
φλοιού εξωτερικά. Η ασφαλής διάγνωση της ̟αρουσίας της κηκιδόµυγας 
γίνεται ξεφλουδίζοντας ̟ροσεκτικά τον φλοιό στο σηµείο αυτό ό̟ου 
διακρίνονται σε οµάδες ̟ορτοκαλοκόκκινες ̟ρονύµφες. Την ̟ερίοδο αυτή 
̟αρατηρούνται κυρίως ̟ρονύµφες µεγέθους 2 – 4 χιλ.. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι εφικτή η ασφαλής διάγνωση της ̟ροσβολής και 
υ̟άρχει αµφιβολία να ενηµερώνετε τον γεω̟όνο – σύµβουλο σας ή να 
α̟οστέλλετε δείγµατα στην υ̟ηρεσία µας για ̟εραιτέρω εξέταση.  

Συνιστάται η αφαίρεση και η καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων κλαδίσκων.  

Οι χηµικές κατα̟ολεµήσεις την ̟ερίοδο αυτή είναι µειωµένης 
α̟οτελεσµατικότητας και δεν συνιστώνται.  

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 2  Ιουλίου 2015 

                   Η  Προϊσταµένη  Τµήµατος 

                                                                                                          α/α 

                                        Οικονοµάκη Ροζάνα 


