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 Εσδεμίδα  

  Η 2ε πηήζε ηνπ εληόκνπ μεθίλεζε κε κηθξό αξηζκό 

ζπιιήςεσλ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 Ν. Ιαβάιαο (Ειεπζεξέο, Ειαηνρώξη, Μπξηόθπην, Φσιηά, Ιάξηαλε,    

Οξθάλη, Ινθθηλνρώξη, Πνδνρώξη, Πιαηαλόηνπνο). 

 Ν. Δξάκαο (Μηθξνρώξη, Ινθθηλόγεηα). 

 Ν. Ξάλζεο (Άβδεξα, Μάλδξα, Μπξσδάην). 

 Ν. Σεξξώλ (Άκπεινη, Τξηαληαθπιιηά).  
Τν ελήιηθν έρεη κήθνο 6-8 mm θαη άλνηγκα πηεξύγσλ 11  x 16 mm. 

Οη δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από απηή ηε γεληά είλαη ζεκαληηθέο όηαλ νη πιεζπζκνί είλαη 

απμεκέλνη, ηδίσο ζηα επηηξαπέδηα ζηαθύιηα.   

  

Εάλ ρξεζηκνπνηεζνύλ σνθηόλα, νη εθαξκνγέο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 24-25 Θνπλίνπ ελώ ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πξνλπκθνθηόλσλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ νη ςεθαζκνί λα γίλνπλ κεηά ηηο 27 Θνπλίνπ. 

 Επαλάιεςε ησλ επεκβάζεσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ηελ έληαζε 

πξνζβνιήο ηνπ ακπειώλα θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο παξαγσγήο (επηηξαπέδην, 

νηλνπνηήζηκν). 

  

 Αθόκε νη θαιιηεξγεηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα πξέκλα ηνπο γηα ηελ παξνπζία απγώλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε όπνπ βξίζθνληαη καθξηά από ην δίθηπν παγίδσλ   (επέμβαση όταν 

βρεθούν ασγά ή προνύμυες στο 3-5% των βοτρύων). Τν απγό είλαη ζρεδόλ θπθιηθό, κε ιεία 

επηθάλεηα, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,65-0,8 x 0,6 mm. 

  

Επηπιένλ λα ιακβάλνπλ ππόςε πξνεγνύκελα έηε όπνπ ίζσο ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο 

ηνπο λα κελ επλννύζε ηελ αλάπηπμε πςειώλ πιεζπζκώλ ηνπ εληόκνπ νπόηε δελ απαηηνύζε 

επαλαιεπηηθνύο ςεθαζκνύο. 

 Επίζεο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη εληνκνθηόλα επαθήο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη θαηξηθέο 

πξνγλώζεηο, ώζηε όηαλ αλακέλνληαη βξνρνπηώζεηο λα κε γίλνληαη άθαηξνη ςεθαζκνί θαζώο ηα 

εληνκνθηόλα επαθήο μεπιέλνληαη.    

 

 



Ωίδιο  

 Σε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη απμεκέλε πγξαζία ε αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο ζπλερίδεηαη 

κε θαηάιιεινπο  ςεθαζκνύο ζπλδπαζηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επδεκίδαο κε έλα θαηάιιειν 

σηδηνθηόλν.  

 Οη ςεθαζκνί είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ ην θιείζηκν ησλ 

ηζακπηώλ. 

 Να δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ακπέιηα όπνπ ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν. 

 Επίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζεξκνθξαζία είλαη πην θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε 

ηεο αζζέλεηαο θαζώο ζηνπο 26 °C ρξεηάδνληαη 5-6 εκέξεο από ηε κόιπλζε ηνπ θύιινπ κέρξη ηελ 

παξαγσγή λέσλ κνιύλζεσλ ελώ κεηά ηνπο 32 °C δελ πξαγκαηνπνηνύληαη κνιύλζεηο. 

Περονόζπορος  

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο γεληθά δελ είλαη επλντθέο γηα ηελ εκθάληζε θαη εμάπισζε ηεο 

αζζέλεηαο, σζηόζν αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο, κε ζπρλέο απνγεπκαηηλέο 

βξνρνπηώζεηο ή απμεκέλε ζρεηηθή πγξαζία θαη ηδηαίηεξα ζε ακπέιηα όπνπ ην πξόβιεκα 

εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν, ζπληζηάηαη λα γίλεη ςεθαζκόο, ηδίσο αλ δηαπηζησζνύλ νη πξώηεο 

κηθξνεζηίεο πεξνλνζπόξνπ. 

Βοηρύηης  

 Σπληζηάηαη λα γίλεη έλαο πξνιεπηηθόο ςεθαζκόο πξηλ ην θιείζηκν ησλ ηζακπηώλ κε έλα 

θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. 

 

Ψεσδόκοκος  

  

 Σε ακπέιηα πνπ εκθαλίδνπλ πξνζβνιέο από ςεπδόθνθθν λα γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εληόκνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επδεκίδαο.  

 Να γίλεη θαιό ινύζηκν ησλ πξέκλσλ θαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ακπέιηα όπνπ ην 

πξόβιεκα ήηαλ έληνλν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

 

σημείωση : 

• Όηαλ γίλεηαη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε λα ρξεζηκνπνηνύληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ερζξνύο ή αζζέλεηεο θαη λα ειέγρεηαη ε 

ζπλδπαζηηθόηεηά ηνπο. 

Εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

 

 

✦ ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ 

www.minagric.gr  
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