
 

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 
 

 

Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο. 

Πεταλούδα περίπου 1εκ. 

Ευδεμίδα. Προνύμφη πολύ 

ευκίνητη, μέχρι 1εκ. μήκος. 

Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγες. Διακρίνεται η τρύπα 

και τα αποχωρήματα της προνύμφης. 

 

 

Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα Ωίδιο.  Σε νεαρές  ράγες 
Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες και μίσχους 

σταφυλιών. 

 



  

 

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

 

 

  

Τζιτζικάκι.   Ενήλικο (πτερωτό) 

έντομο. 

Τζιτζικάκι.  Προνύμφη του 

εντόμου (άπτερα άτομα). 

Τζιτζικάκι.  Καρούλιασμα και 

μεταχρωματισμός σε φύλλα σουλτανί. 



                                    

                                    Εξέλιξη ωοτοκιών σε σταφύλια  σε διάφορες ̟εριοχές του ν. Ηρακλείου (%) 
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Πρώιµη 3 8 13 27  35 28 8 2 

Μεσοπρώιµη  2  6 10 33 33 12 6 

Όψιµη     3 9 44 32 22 

 

 

 Πληροφορίες : Ν. Μ̟αγκής                                                                                                                      17. 

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

 

Βλαστικά στάδια:  Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές και ̟οικιλίες τα αµ̟έλια βρίσκονται στο στάδιο της 
έναρξης του γυαλίσµατος. Στα υ̟όλοι̟α αµ̟έλια συνεχίζεται η ανά̟τυξη των ραγών. 

 

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

∆ια̟ιστώσεις: 

Οδηγίες: 

-Στην ̟ρώιµη και µεσο̟ρώιµη ζώνη η ̟τήση του εντόµου ολοκληρώνεται 
και οι ωοτοκίες εµφανίζονται χαµηλές ενώ στην όψιµη ζώνη βρίσκεται 
λίγο µετά το µέσο και οι ωοτοκίες σταδιακά µειώνονται.*                

*Οι ̟αρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και ̟εριγράφουν την γενική τάση των 

̟ληθυσµών του εντόµου στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  
 

Στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια συνιστάται ε̟αναλη̟τικός ψεκασµός στις 
όψιµες ̟εριοχές το διάστηµα: 22 - 23 Ιουνίου. 

          Ω Ι ∆ Ι Ο : 
    (Erysiphe necator) 

∆ια̟ιστώσεις: 

Οδηγίες: 

 

- Η ασθένεια υ̟άρχει ̟αντού. 
- Οι ράγες είναι ευαίσθητες µέχρι το γυάλισµα ενώ οι άξονες και οι µίσχοι 
των σταφυλιών (λίκια) ̟ροσβάλλονται µέχρι το τέλος υ̟οβαθµίζοντας τα 
σταφύλια ̟ου ̟ροορίζονται για ε̟ιτρα̟έζια χρήση. 
 

- Στα ε̟ιτρα̟έζια σταφύλια να γίνεται συστηµατική αντιµετώ̟ιση. 
- Στα υ̟όλοι̟α αµ̟έλια µ̟ορούν να γίνονται συνδυασµένες 

ε̟εµβάσεις µε την ευδεµίδα. 
Προσοχή. Αυτή την ̟ερίοδο λόγω υψηλών θερµοκρασιών να 
α̟οφεύγεται η χρήση του θειαφιού γιατί υ̟άρχει ο κίνδυνος εµφάνισης 
εγκαυµάτων. 

  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. 

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 16 Ιουνίου 2016 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος  

Κληρονόµου Ευφροσύνη 


