
 

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 
 

   

Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο. 

Πεταλούδα περίπου 1εκ. 

Ευδεμίδα. Προνύμφη 

πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ. 

μήκος. 

Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα 

με γυμνό μάτι (μέγεθος κεφαλής καρφίτσας), και αυγά 

σε μεγέθυνση  (στο κέντρο πρώτης μέρας  πρόσφατα 

τοποθετημένο  και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή 

η κουλουριασμένη  προνύμφη με καστανό κεφάλι ). 

 

  

Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα Ωίδιο.  Σε νεαρές  ράγες 

 



                                                                                                                                                     

Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής.  Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής   16. 

Σε όλες τις ̟εριοχές βλαστικό στάδιο στην ̟οικιλία σουλτανίνα:  ράγες σε ανά̟τυξη. 
 

        Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : 
 (Lobesia botrana) 

 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 

  
 

 

 
Οδηγίες για ε̟ιτρα̟έζια: 

 
  

          Οδηγίες για οινάµ̟ελα, 
                           σουλτανίνα: 

Συστάσεις: 

- Στην ̟ρώιµη ζώνη η γενιά του εντόµου βρίσκεται στο τέλος της, λίγο µετά 
το µέσο στην µεσο̟ρώιµη και στο ̟ρώτο µισό στην όψιµη ζώνη. 
-Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές οι ωοτοκίες σταδιακά µειώνονται, στις µεσο̟ρώιµες 
εµφανίζονται σταθερές και στις όψιµες ̟υκνώνουν. 
 

       Εξέλιξη ωοτοκιών σε σταφύλια  σε διάφορες ̟εριοχές του ν. Ηρακλείου (%)* 

Ζώνη  20 Μαΐου 24 Μαΐου 27 Μαΐου 30 Μαΐου 6 Ιουνίου 

Πρώιµη 13 27  35 28 

Μεσο̟ρώιµη   10 33 33 

Όψιµη     44 

*Οι ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και ̟εριγράφουν την γενική τάση των ̟ληθυσµών 
του εντόµου στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  
 

Στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός σε όλες τις 
̟εριοχές στις ̟αρακάτω ηµεροµηνίες: 
 

• Πρώιµες - ̟αραλιακές ̟εριοχές: 8 - 9 Ιουνίου 

• Ενδιάµεση ζώνη – Κάτω Μεσσαρά: 9 - 10 Ιουνίου 

• Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: 11 - 12 Ιουνίου 

• Όψιµες ̟εριοχές: 11 - 12 Ιουνίου 
 

Στα οινο̟οιήσιµα και στη σουλτανίνα να γίνει ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός  
µόνο  στις όψιµες ̟εριοχές το διάστηµα: 13 - 14 Ιουνίου.  
 

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

          Ω Ι ∆ Ι Ο : 

        (Erysiphe necator) 
Να συνεχιστεί η ̟ροστασία µε ̟ρολη̟τική εναλλαγή σκευασµάτων µε 
διαφορετικό τρό̟ο δράσης  για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας. 

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

 

Σε αµ̟έλια ̟ου εντο̟ίζονται ̟ρονύµφες (ά̟τερα άτοµα) στην κάτω ̟λευρά 
των φύλλων µ̟ορεί να γίνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε την ευδεµίδα. 

             Α Κ Α Ρ Ε Α : 

          (Erιοphyes vitis) 

Παρατηρούνται α̟οικίες σε νεαρά φύλλα. Ό̟ου εντο̟ίζονται µ̟ορεί να 
γίνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε το ωίδιο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αµ̟ελιού να γίνονται µε την ε̟ιλογή 

κατάλληλων σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. 

Ηράκλειο 7 Ιουνίου 2016 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος  

Κληρονόµου Ευφροσύνη 

  
Τζιτζικάκι.   Ενήλικο (πτερωτό) 

έντομο. 

Είναι τα μεταναστευτικά άτομα 

του είδους. 

Τζιτζικάκι.  Προνύμφη του 

εντόμου. Δεν πετά, είναι στην 

κάτω πλευρά του φύλλου, 

βαδίζει με πλάγια κίνηση. 

Τζιτζικάκι.  Καρούλιασμα και 

μεταχρωματισμός σε φύλλα σουλτανί. 

Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός 

είναι κοκκινωπός. 


