
 

 
ΕΧΘΡΟΙ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 

 
Α Μ Π Ε Λ Ι   

 

   
Ψευδόκοκκος. Μετακίνηση στα   σταφύλια. Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση στα σταφύλια 

και ωοτοκία. 
Ψευδόκοκκος. Ωοσωροί και νύµφες στα 
σταφύλια. 

 
 
 

 
 

  Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Βαγγέλης  Α. Αλατσατιανός                                                          12. 
 

          Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 

                (Lobesia botrana) 
 

   
     ( Μεσο̟ρώιµες      

̟εριοχές ) 

 
       Τρό̟ος ε̟έµβασης : 

 

Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές και σε σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για 
ε̟ιτρα̟έζια χρήση συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις 
̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 
- Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές (ό̟ως Αρχάνες, ∆αφνές, Βενεράτο, 

Αυγενική, Κάτω Ασίτες, Αγ.Μύρων, Κυ̟αρίσσι, Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, , 
Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήµι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, 
Γαρύ̟α, Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μονή Ε̟ανωσήφη, Μεταξοχώρι, Μυρτιά, 
Ε̟ισκο̟ή, Αγ.Παρασκιές, κλ̟.) : 16 - 18 Ιουνίου. 

Το φάρµακο να κατευθύνεται στα σταφύλια και να τα καλύ̟τει. 
 

   Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : 
                (Empoasca spp.) 

 

Σε αµ̟έλια µε ̟ροσβολές να γίνεται συνδυασµένη ε̟έµβαση µε την 
ευδεµίδα. 



 

Ψ Ε Υ ∆ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ * :  

        (Planococcus  ficus) 

(Ε̟ιτρα̟έζια για όλες 
τις ̟εριοχές) 

Οδηγίες:  

 
       Τρό̟ος ε̟έµβασης: 

  

-Στο δίκτυο ̟αγίδευσης καταγράφεται αύξηση των συλλήψεων των 
αρσενικών.  
-Το έντοµο µετακινείται ̟ρος το φύλλωµα και τα σταφύλια.  
-Η ̟αρουσία µυρµηγκιών ̟ροδίδει την ύ̟αρξη του ̟λανόκοκκου.  
 

Ελέγχετε το ρυτίδωµα στα αµ̟έλια ̟ου ̟ροορίζονται για 
ε̟ιτρα̟έζια χρήση. Σε αµ̟έλια ̟ου εντο̟ίζονται ̟ληθυσµοί να 
γίνεται ε̟έµβαση  ̟ριν το «κλείσιµο» των σταφυλιών.  

 

Ψεκασµός στη ζώνη των σταφυλιών και καλή διαβροχή µέχρι 
α̟ορροής στην κορυφή του κορµού  και στους βραχίονες.  

                          Ω Ι ∆ Ι Ο : 

        (Erysiphe necator) 
 

 

Συνιστάται η συνέχιση της ̟ροστασίας των αµ̟ελιών.   

Συµβουλευτείτε τις λίστες ̟ου σας έχουµε στείλει. Να γίνεται  
εναλλαγή σκευασµάτων µε άλλη οµάδα για την α̟οφυγή της 
ανθεκτικότητας του ωιδίου.  

 
 
 

   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Α̟αγορεύεται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων α̟ό ψεκασµένα αµ̟έλια. 
* ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Εγκρίθηκε νέα δραστική για την αντιµετώ̟ιση του ψευδόκοκκου   

(spirotetramat, εµ̟ορική ονοµασία MOVENTO) µε ψεκασµό φυλλώµατος και 14 ηµέρες 
 όριο τελευταίας ε̟έµβασης ̟ριν τη συγκοµιδή.      

 
 

 
 Ε  Λ Ι  Α  
 

  
 

 
Λεκάνιο. ∆ιακρίνονται τα ακµαία θηλυκά 
και τα ανήλικα στάδια πάνω σε κλαδί 
ελιάς. 

 
Πολλίνια. Προσβολή σε λεπτό κλαδί ελιάς. 

 
Ακάρεα Eriophyidae. Προσβολή σε 
φύλλα ελιάς µε χαρακτηριστικές 
χλωρώσεις στην κάτω επιφάνεια. 

Ακάρεα Eriophyidae. Προσβολή  
σε νεαρό καρπό ελιάς. Αρχικά τα 
ακάρεα εγκαθίστανται στον 
κάλυκα, οι καρποί παραµορφώ-
νονται, µαυρίζουν και πέφτουν. 

  
Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη 
 

 

Λ Ε Κ Α Ν Ι Ο : 

    ( Saissetia oleae ) 

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές οι εκκολάψεις αυγών των µητρικών λεκανίων 
ολοκληρώνονται. 

Το λεκάνιο ̟ροσβάλει τους βλαστούς και τα φύλλα της ελιάς. Ευνοείται 
α̟ό την υψηλή σχετική υγρασία ̟ου ανα̟τύσσεται στο ̟υκνό φύλλωµα. 
Έντονες ̟ροσβολές ευνοούνται σε ̟εριοχές ιδιαίτερα υγρές (ρεµατιές, 
̟αραθαλάσσιες, κλειστές και α̟άνεµες κοιλάδες) και σε δέντρα  
̟οτιστικά και ακλάδευτα. Στα µελιτώδη εκκρίµατα του λεκανίου 
ανα̟τύσσονται µύκητες ̟ου ̟ροξενούν µαύρισµα στα φύλλα (κα̟νιά) 
µε α̟οτέλεσµα την εξασθένιση των δέντρων.  

 
 



 

Λ Ε Κ Α Ν Ι Ο : 

    ( Saissetia oleae ) 
 

Οδηγίες: 

 

 

  Χρόνος ε̟έµβασης: 

 

Οι ̟ροσβολές ̟εριορίζονται µε κατάλληλο κλάδεµα ̟ου εξασφαλίζει 
καλό αερισµό και φωτισµό στο εσωτερικό µέρος των δέντρων και µε 
α̟οφυγή υ̟ερβολικών αζωτούχων λι̟άνσεων και αρδεύσεων. 

Σε δέντρα ̟ου ̟αρατηρούνται σοβαρές ̟ροσβολές συνιστάται 
κατα̟ολέµηση. Ε̟ειδή το λεκάνιο ̟αρουσιάζει υψηλό ̟αρασιτισµό ̟ου 
συνήθως συγκρατεί τους ̟ληθυσµούς του σε χαµηλά ε̟ί̟εδα συστήνεται 
να χρησιµο̟οιούνται εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας για την 
̟ροστασία των ωφέλιµων εντόµων (̟αρασιτοειδών και αρ̟ακτικών). 

-  Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές :  18 - 20 Ιουνίου. 

Ηµεροµηνίες ε̟εµβάσεων για τις µεσο̟ρώιµες και τις όψιµες ̟εριοχές 
θα δοθούν σε ε̟όµενο δελτίο. 

Π Ο Λ Λ Ι Ν Ι Α : 

( Pollinia pollini ) 
 

Οδηγίες: 

 

 

Σε ελαιώνες ̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές να γίνει 
κατα̟ολέµηση στις ίδιες ηµεροµηνίες µε το λεκάνιο ή εφόσον 
συνυ̟άρχουν και τα δύο κοκκοειδή να γίνει συνδυασµένη 
κατα̟ολέµηση. 

Υ̟ενθυµίζεται ότι δέντρα ̟ου θα ψεκαστούν µε ̟αραφινικό λάδι ̟ρέ̟ει 
να είναι ̟οτισµένα τουλάχιστον µια εβδοµάδα ̟ριν τον ψεκασµό και η 
θερµοκρασία δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνάει τους 32οC . Η ε̟έµβαση να γίνεται 
̟ρωινές ώρες ή αργά το α̟όγευµα. 

         

ΑΚΑΡΕΑ : 
 

( Eriophyidae ) 

Για την ̟ροστασία της τρυφερής βλάστησης των νεαρών δέντρων, των 
φυτωρίων, των αυστηρά κλαδεµένων και των δέντρων ̟ου ̟οτίζονται 
συνιστάται κατα̟ολέµηση σε όλες τις ̟εριοχές. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού και της ελιάς 
να γίνονται µε την ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων 
δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  

 

Ηράκλειο 13 Ιουνίου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                 Τρουλλάκης Γιάννης 


