
 

 

 
Πληροφορίες: A. Μπαλωμένου                                                   29/29-5-17 
   

ΑΜΠΕΛΙ  
1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ 

 

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ 
Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις πλησιάζουν στο τέλος και ο περισσότερος πληθυσμός είναι 

νύμφες πρώτου σταδίου. 
Οδηγίες: Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή (κυρίως κάτω από τα 

ρυτιδώματα και πρέμνα που κυκλοφορούν μυρμήγκια).Όπου 
διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, να γίνει συνδυασμένη 
επέμβαση με την ευδεμίδα.                                                                                                                                                  
Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκει τις αποικίες του εντόμου και καλό 
είναι να περνάει και μέσα στα ρυτιδώματα. O επαρκής αερισμός και ο 
φωτισμός είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο.    

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός – μεθύλ.            ► 

 
 

 

Διαπιστώσεις: Η 2η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες  περιοχές (παραλιακή 
ζώνη Π. Ε Κορινθίας.                                          

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, επιλέγοντας έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ.  
Β. Μέχρι τις 31 Μάη με:  
Μεθοξυφενοζάιντ, Τεμπουφενοζάιντ, Χλοραντρανιλιπρόλ, 
Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ, Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% 
ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες. 
Γ. Από 1 ως 3 Ιουνίου με: 
 Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-
μπενζοέιτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν,   
Σπινοσάντ, Σπινετοράμ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός - μεθύλ. 
Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να 
διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά 
αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να 
είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να 
είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού 
υγρού. 
Για τις υπόλοιπες περιοχές  θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο. 



3.ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ 
Οδηγίες: Όπου μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές να γίνει επέμβαση.  
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Άλατα (Κ) λιπαρών οξέων, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, 
Λάμπντα συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν. 

 
4. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ 
Διαπιστώσεις-
Οδηγίες: 

 Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (τοπικές βροχοπτώσεις) μπορεί 
να δημιουργήσουν προβλήματα.  
Εντείνετε τους ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών και 
άμεση επέμβαση 
  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Βλέπε δελτίο Βλέπε δελτίο 24/19-5-17. 

 
5. ΩΙΔΙΟ 
Οδηγίες: Τα αμπέλια βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές και 

πρέπει να είναι προστατευμένα. Η επέμβαση να είναι σχολαστική και 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών 
και ευαίσθητες ποικιλίες.   

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Βλέπε δελτίο 24/19-5-17. 
 

 

7. ΧΑΛΑΖΙ 
Οδηγίες:    
 

Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε 
με χαλκούχο σκεύασμα. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.                                                                     
2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό 

διάλυμα.                                         
3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και 

ζημιώνουν το περιβάλλον. 
4. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που 

αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
5. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)  

 
      

                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 


