
 
 
 

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  -  Α ΣΘ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ  
 

10. 

Ευδεµίδα. Αυγό σε ράγα. Ευδεµίδα. Προσβολή σε ράγα.  

Περονόσ̟ορος. 

Κηλίδες λαδιού στην 
̟άνω ε̟ιφάνεια του 

φύλλου. 

Περονόσ̟ορος. Οι «λαδιές»
µε υγρασία δίνουν λευκές 

χιονώδεις εξανθήσεις µόνο

στην κάτω ̟λευρά του 

φύλλου. 

 

 

Ωίδιο. Κηλίδες ό̟ως φαίνονται στην 

̟άνω ε̟ιφάνεια. Είναι ̟ιο ανοιχτού 
χρώµατος και λιγότερο έντονες α̟ό τον 

̟ερονόσ̟ορο.  

Ωίδιο. Αλευρώδες ε̟ίχρισµα (σ̟όρια) 

σε φύλλα - βλαστό και κατσάρωµα 
του φύλλου. 

Ωίδιο. Προσβολή σε σταφύλια 

µε εµφάνιση σ̟ορίων. 

 
 
 



 
 

 Πληροφορίες : Νικόλαος Ι. Μ̟αγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός                                                     

                        Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 

                           Οδηγίες:     
 
  

 

Η δεύτερη ̟τήση ξεκίνησε και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές και 
δια̟ιστώνονται οι ̟ρώτες ωοτοκίες.  

Συνιστάται αντιµετώ̟ιση στις ̟αρακάτω ενδεικτικές ̟εριοχές και 
ηµεροµηνίες: 

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Αρχάνες, ∆αφνές, Βενεράτο, 
Αυγενική, Αγ.Μύρων, Κυ̟αρίσσι, Πρ. Ηλίας, Βαγιωνιά, Γκαγκάλες, 
Σοκαράς, Ασήµι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, Γαρί̟α, 
Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μυρτιά, Ε̟ισκο̟ή, Αγ. Παρασκιές κ.λ.̟.)  

- Ε̟ιτρα̟έζια:  9 – 10 Ιουνίου. 

- Σταφιδάµ̟ελα – οινάµ̟ελα: 11 – 13 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 στην µεσο̟ρώιµη ζώνη των νοµών Λασιθίου, 

Ηρακλείου και Ρεθύµνου. Για τις όψιµες ̟εριοχές των ̟αρα̟άνω 
νοµών καθώς και για τις µεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές του 
νοµού Χανίων θα ενηµερωθείτε µε ε̟όµενο δελτίο. 

                        Ω Ι ∆ Ι Ο : 

           (Erysiphe necator)    

 

 

 

Οδηγίες:     

                    

Παρατηρούνται εκτεταµένες ̟ροσβολές ̟ου ̟ροβλέ̟εται να 
αυξηθούν το ε̟όµενο διάστηµα. 

Τα µελτέµια λόγω της υγρασίας ̟ου µεταφέρουν και οι συχνές 
συννεφιές σε συνδυασµό µε τη θερµοκρασία, ̟ροκαλούν συνεχείς 
µολύνσεις. 

• Να γίνεται συστηµατική αντιµετώ̟ιση µε εναλλαγή 
σκευασµάτων α̟ό διαφορετικές οµάδες δράσης. 

• Σε αµ̟έλια µε ανεξέλεγκτες ̟ροσβολές να ̟ροτιµηθεί το 
θειάφι σε σκόνη ε̟ί̟ασης ιδιαίτερα όταν µετά την εφαρµογή 
του ε̟ικρατεί ξηρός καιρός µε ηλιοφάνεια. 

 
Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

          (Plasmopara viticola) 

 
 

 

 

 

Οδηγίες:     

 

− Οι κατά τό̟ους βροχές στις 28 - 29 Μαΐου στις ̟εριοχές ̟ου 
σηµειώθηκαν έδωσαν νέες µολύνσεις και η ασθένεια εξα̟λώθηκε 
το̟ικά ̟εραιτέρω. 

− Βάσει των καιρικών συνθηκών ̟ου ε̟ικρατούν αυτήν την ̟ερίοδο 
χρειάζεται συνεχής ε̟ιτήρηση και ιδιαίτερα σε αµ̟έλια της 
ηµιορεινής και ορεινής ζώνης.   

Σε αµ̟έλια και το̟οθεσίες ̟ου έχουν εκδηλωθεί συµ̟τώµατα, 
να γίνονται ψεκασµοί κατά διαστήµατα, ιδιαίτερα σε 

̟εριόδους µε έντονες δροσιές ή ̟ρόβλεψη βροχής. 

    T Z I T Z I K A K I : 

(Empoasca spp) 

                   

 

Να συνεχιστεί ο  συστηµατικός έλεγχος στην ακραία βλάστηση και 
ό̟ου εµφανίζεται να γίνεται άµεσα ε̟έµβαση.  

 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : 
             (Planococcus  ficus) 

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές, σε αµ̟έλια για ε̟ιτρα̟έζια χρήση ̟ου 
εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί  στον κορµό και στις κατώτερες κληµατίδες 
να γίνει συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την ευδεµίδα µε καλή διαβροχή 
του κορµού και των βραχιόνων.   

 



 

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

•   Οι ε̟εµβάσεις να γίνονται µε ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των 
εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε στείλει.  

 
 
 
 
 

   Ηράκλειο 8 Ιουνίου 2015 

                   Η  Προϊστάµενη  Τµήµατος 

                                       Κληρονόµου Ευφροσύνη 

 


