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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Θ καλλιζργεια τθσ αμπζλου είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ καλλιζργειεσ ςτθ χϊρα 

μασ, αλλά και ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ρόδου. το θμιορεινό χωριό Ζμπωνα 

Ρόδου, αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ καλλιζργεια και, μαηί με τθν κτθνοτροφία, τθν 

κφρια επαγγελματικι εναςχόλθςθ των κατοίκων. τθν περιοχι εντοπίηονται 

αμπελϊνεσ οινοποιιςιμων ςταφυλιϊν κυρίωσ, και δευτερευόντωσ επιτραπζηιασ 

χριςθσ, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν τουσ μιςοφσ αμπελϊνεσ του νθςιοφ. Σο 

θμιορεινό ανάγλυφο τθσ περιοχισ τθν κακιςτά ευνοϊκι για τθν καλλιζργεια 

οινοποιιςιμων ςταφυλιϊν. 

Ο καολίνθσ είναι ζνα ορυκτό με πολλζσ χριςεισ ςτθ γεωργία. Εφαρμόηεται ωσ φιλμ 

ςωματιδίων με ςκοπό τον ζλεγχο εχκρϊν και αςκενειϊν. τα αμπζλια ζχει ζγκριςθ 

για τον κρίπα. το πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ αξιολογικθκε θ 

αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ του καολίνθ ενάντια ςτουσ ςθμαντικότερουσ 

εχκροφσ τθσ αμπζλου, τθν ευδεμίδα, το τηιτηικάκι και τον κρίπα, ςε οινοποιιςιμα 

αμπζλια ποικιλίασ Ακιρι ςτθν περιοχι Ζμπωνα τθσ Ρόδου. Χρθςιμοποιικθκαν 3 

πειραματικά τεμάχια, ςτο ζνα εφαρμόςτθκε καολίνθσ, ςτο δεφτερο ζγινε ςυμβατικι 

φυτοπροςταςία και το τρίτο ιταν ο μάρτυρασ χωρίσ καμία επζμβαςθ. Για τθν 

αξιολόγθςθ των επεμβάςεων, αναρτικθκαν κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ 

για τθ μζτρθςθ των εντόμων, ενϊ ζγινε ζλεγχοσ και φυτικοφ υλικοφ: ςε φφλλα 

αμπελιοφ μετρικθκαν οι νφμφεσ του τηιτηικακιοφ και ςε ςταφφλια θ προςβολι από 

κρίπα και ευδεμίδα. 

υνολικά εξετάςτθκαν 180 παγίδεσ (90 από κάκε χρϊμα) και μετρικθκαν 214.407 

ζντομα. Σα τηιτηικάκια και οι κρίπεσ μετρικθκαν ςε ςτατιςτικά παρόμοιουσ 

αρικμοφσ ςτο ςυμβατικό αγροτεμάχιο και αυτό του καολίνθ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

επζμβαςθ με καολίνθ ζχει τουλάχιςτον τα ίδια ι καλφτερα αποτελζςματα με τουσ 

ςυμβατικοφσ ψεκαςμοφσ, αναφορικά με το πλθκυςμιακό φορτίο ςτον αμπελϊνα.  

Επιπλζον, ο ζλεγχοσ για παρουςία νυμφϊν τηιτηικακιϊν ςτα φφλλα ζδειξε ότι δεν 

υπιρχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ του καολίνθ και του ςυμβατικοφ, ςε 

όλεσ τισ δειγματολθψίεσ πλθν μιασ. Αυτό επιβεβαιϊνει τα ευριματα από τισ 

παγίδεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ  

1.1 Θ αμπελοκαλλιζργεια ςτθ χϊρα μασ 

Θ αμπελοκαλλιζργεια άρχιςε να αποκτά επιςτθμονικό ενδιαφζρον από τα 

μζςα του 19ου αιϊνα, όταν μζςω εμπειρικισ γνϊςθσ άρχιςε να γίνεται ζνα 

ςθμαντικό εφαρμοςμζνο επιςτθμονικό αντικείμενο βιολογίασ μζςω του οποίου 

αναπτφςςεται θ καλλιζργεια τθσ αμπζλου και θ μελζτθ διαφόρων γενϊν και ειδϊν 

που ανικουν ςτθν οικογζνεια των αμπελιδϊν (Vitaceae). Θ αμπελοκαλλιζργεια και 

θ οινοποίθςθ αποτελοφν ςθμαντικά ςτοιχεία των ςπουδαιότερων αρχαίων 

πολιτιςμϊν τθσ ανατολικισ Μεςογείου (Νικολάου, 2011). 

Θ άμπελοσ υπιρξε από τα πρϊτα είδθ που κίνθςαν τθν προςοχι του 

ανκρϊπου όταν αυτόσ ιταν ακόμα τροφοςυλλζκτθσ. Κατά τθν ζναρξθ τθσ εποχισ 

του χαλκοφ (3θ χιλιετθρίδα) οι ουμζριοι και οι Αιγφπτιοι καλλιεργοφςαν 

ςυςτθματικά τθν άμπελο, ενϊ ςτον ελλαδικό χϊρο θ αμπελοκαλλιζργεια ιρκε από 

τθν ανατολι και ευριματα μαρτυροφν τθν παρουςία τθσ αυτοφυοφσ αμπζλου κατά 

τθν 5θ χιλιετθρίδα. Γφρω ςτο 2.000 π.Χ. θ καλλιζργεια αμπζλου, ελιάσ και ςίτου 

αποτελοφςαν ςθμαντικό παράγοντα τθσ οικονομίασ ςτον ελλαδικό χϊρο. Λόγω του 

ότι ο οίνοσ και το λάδι ιταν από τα βαςικότερα εμπορικά προϊόντα, με τθν 

ανάπτυξθ του μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ και τθν εξάπλωςι του ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ 

τθσ Ελλάδοσ, κακϊσ και με τον εξελλθνιςμό τθσ Κφπρου, κατάφεραν να αναπτφξουν 

ςθμαντικά το εμπόριο και τθν αμπελοκαλλιζργεια. Θ αμπελοκαλλιζργεια ςτθν 

Ελλάδα ωφελείται από το μεςογειακό κλίμα, λόγω των χαμθλϊν κερμοκραςιϊν του 

χειμϊνα και του ξθροφ καλοκαιριοφ, που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν παραγωγι 

ιδιαίτερα ποιοτικϊν προϊόντων (Νικολάου, 2011).  

Ο ελλθνικόσ αμπελϊνασ καλφπτει ζκταςθ 1.030.821 ςτρεμμάτων, από τα 

οποία 633.362 ςτρζμματα αντιςτοιχοφν ςτθν καλλιζργεια οιναμπζλων 

(οινοποιιςιμων ποικιλιϊν αμπζλου) και 397.559 ςτρζμματα αντιςτοιχοφν ςτθν 

καλλιζργεια ςταφιδάμπελων, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Εκνικισ τατιςτικισ 

Τπθρεςίασ για το ζτοσ 2015. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα για τισ αμπελουργικζσ εκτάςεισ 

διεξάγεται πλζον ανά πενταετία, αρχίηοντασ από το 2015, ενϊ αναφζρεται ότι τα 

δεδομζνα δεν μποροφν να ςυγκρικοφν άμεςα με προθγοφμενεσ ζρευνεσ εξαιτίασ 

τθσ χριςθσ δεδομζνων διαφορετικισ προζλευςθσ (ΕΛΣΑΣ, 2016). φμφωνα με 
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προθγοφμενεσ ζρευνεσ, τα αμπζλια καλφπτουν ποςοςτό 2,4% τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ γεωργικισ ζκταςθσ ςτθ χϊρα μασ, ενϊ θ καλλιεργοφμενθ με 

αμπζλια ζκταςθ παρουςίαςε μείωςθ κατά 7% περίπου το 2013 ςε ςχζςθ με το 2009 

(ΕΛΣΑΣ, 2015).  

τον Πίνακα 1 δίνεται θ κατάςταςθ τθσ αμπελουργίασ ςτθν Ελλάδα ανά 

περιφζρεια, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ για το 2015, από όπου προκφπτει ότι 

θ Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάςςεται όγδοθ, ανάμεςα ςτισ Περιφζρειεσ τθσ 

χϊρασ, ωσ προσ τθν ζκταςθ αμπελϊνων που διακζτει και δεν καλλιεργοφνται 

ςταφιδάμπελα. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δεν περιζχει ςτοιχεία για τθν ζκταςθ που 

καταλαμβάνει θ καλλιζργεια επιτραπζηιων ςταφυλιϊν. Θ ζκταςθ των οιναμπζλων 

ςτθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου ανζρχεται ςε 39.574 ςτρζμματα, από τα οποία 

60% χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι οίνων ΠΟΠ (Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ 

Προζλευςθσ) και 40% για τθν παραγωγι οίνων ΠΓΕ (Προςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ 

Ζνδειξθσ). 

 

Πίνακασ 1. Καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ με αμπζλια ανά ελλθνικι περιφζρεια (ςε 

ςτρζμματα) (ΕΛΣΑΣ, 2016). 

Περιφζρεια Οινάμπελα ταφιδάμπελα φνολο 

Ανατ. Μακεδονία & Κράκθ 21.133  21.133 

Κεντρικι Μακεδονία 45.839  45.839 

Δυτικι Μακεδονία 24.388  24.388 

Ιπειροσ 7.814  7.814 

Κεςςαλία 41.215  41.215 

Λόνιοι νιςοι 68.023  68.023 

Δυτικι Ελλάδα 30.075 17.465 47.540 

τερεά Ελλάδα 86.617 77.829 164.446 

Πελοπόννθςοσ 101.317 154.220 255.537 

Αττικι 60.700  60.700 

Βόρειο Αιγαίο 29.065  29.065 

Νότιο Αιγαίο 39.574  39.574 

Κριτθ 77.503 148.045 225.548 

ΤΝΟΛΟ 633.262 397.559 1.030.821 

 

 

1.2 Σο αμπζλι ςτθ Ρόδο  

Οι αμπελϊνεσ τθσ νιςου Ρόδου καλφπτουν ζκταςθ 2.379 ςτρεμμάτων, 

ςφμφωνα με παλαιότερα ςτοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ζτοσ 2010, με το 77% αυτϊν 
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να χρθςιμοποιοφνται για παραγωγι κραςιοφ και το 23% για επιτραπζηια 

κατανάλωςθ. 

 

Πίνακασ 2. Εκτάςεισ αμπελϊνων Ρόδου, ανά 

χριςθ για το ζτοσ 2010 (ςτοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Χριςθ ςταφυλιϊν Ζκταςθ (ςτζμματα) 

Παραγωγι οίνου 1830,6 

Επιτραπζηια χριςθ 545,4 

ταφίδα 2,8 

φνολο 2378,8 

 

 

τον Πίνακα 3 δίνονται ςτοιχεία για τουσ αμπελϊνεσ τθσ Ρόδου, τόςο 

εκείνουσ όπου καλλιεργοφνται οινάμπελοι, όςο και για τουσ αμπελϊνεσ παραγωγισ 

ςταφυλιϊν επιτραπζηιασ χριςθσ και ςταφιδοποιίασ, ανά δθμοτικι ενότθτα.  

 

Πίνακασ 3. Καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ με αμπζλια ανά δθμοτικι ενότθτα τθσ νιςου Ρόδου 

(ςε ςτρζμματα) για το ζτοσ 2010 (ςτοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Δθμοτικι Ενότθτα Οινάμπελα για 

παραγωγι οίνων 

ΠΟΠ 

Οινάμπελα για 

παραγωγι οίνου 

(εκτόσ ΠΟΠ) 

Αμπελϊνεσ για 

επιτραπζηια 

χριςθ 

ταφιδά-

μπελοι 

Αρχαγγζλου 0 0 0 0 

Αταβφρου 481,11 233,7 408,5 0 

Αφάντου 0 3,1 1,8 0 

Λαλυςοφ 0 4,5 0 0 

Καλλικζασ 0 2,1 0 0 

Καμείρου 137,55 611,2 133,3 0 

Λινδίων 0,63 19,3 2,4 0 

Νότιασ Ρόδου 0 96,5 3,6 0 

Πεταλοφδων 19,68 65,1 0,6 2,8 

Ρόδου 0 156,1 0 0 

φνολο 638,97 1191,6 545,4 2,8 

 

Όπωσ προκφπτει από τον Πίνακα 2, ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα (Δ.Ε.) Ατταβφρου 

Ρόδου, όπου ανικει ο Ζμπωνασ, βρίςκονται οι μιςοί ςχεδόν αμπελϊνεσ του νθςιοφ 

(47% του ςυνόλου), που ανζρχονται ςε 1123,3 ςτρζμματα. Από το ςφνολο των 

αμπελϊνων ςτθν Δ.Ε. Ατταβφρου, 64% αποτελοφν οι αμπελϊνεσ οινοποιιςιμων 

ςταφυλιϊν και 36% οι αμπελϊνεσ επιτραπζηιων ςταφυλιϊν.  
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φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία *Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 

2919/95506/2017 - ΦΕΚ 3276/Β/18-9-2017+ περί ταξινόμθςθσ ποικιλιϊν αμπζλου 

οινοποιίασ και ςταφιδοποιίασ, ο ελλθνικόσ αμπελϊνασ χωρίηεται ςε 11 

Αμπελογραφικά Διαμερίςματα με το Αμπελουργικό Διαμζριςμα Δωδεκανιςου να 

περιλαμβάνει τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Ρόδου, Κω, Καρπάκου και Καλφμνου 

(ταφρακασ, 2015). 

φμφωνα με τθν παραπάνω Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Σροφίμων, για το αμπελουργικό διαμζριςμα Δωδεκανιςου (ςυμπεριλαμβάνεται 

θ Περιφερειακι Ενότθτα Ρόδου) ορίηονται οι ςυνιςτϊμενεσ και επιτρεπόμενεσ 

οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ και ποικιλίεσ ςταφιδοποιίασ αμπζλου, οι οποίεσ είναι οι 

εξισ (τα γράμματα N = noire, B = blanc, Rs = rose, δείχνουν το χρϊμα του ςταφυλιοφ 

και αντιςτοιχοφν ςε μαφρο, λευκό και ροηζ χρϊμα):  

υνιςτϊμενεσ οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ: Ακιρι Β, Αςφρτικο Β, Μανδθλαριά Ν 

(Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαφρθ, Κουντοφρα μαφρθ ), Μοςχάτο άςπρο Β 

(Μοςχάτο Σράνι, μόνο ςτθν οριοκετθμζνθ ηϊνθ παραγωγισ οίνου Π.Ο.Π. 

Μοςχάτοσ Ρόδου), Cabernet Sauvignon N, Grenache Rouge N, Syrah N, Ugni 

Blanc B (Trebbiano). 

Επιτρεπόμενεσ οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ: Αθδάνι μαφρο Ν, Αυγουςτιάτθσ Ν, 

Γαϊδουριά Β, Διμθνίτθσ Ν, Κυδωνίτςα Β, Λθμνιϊνα Ν, Μαλαγουηιά Β, 

Μαλουκάτο Β, Μαυροκιρικο Ν, Μαυροτράγανο Ν, Μοςχάτο Αλεξανδρείασ 

Β, Ραηακί Β (Κζρινο), ουλτανίνα Β, Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Chardonnay B, 

Merlot N, Mourvedre N, Sauvignon Blanc B, Tempranillo N. 

φμφωνα με τα ςτοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2010, ανάμεςα ςτισ 

οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ τθσ Ρόδου, τθ ςθμαντικότερθ ζκταςθ καταλαμβάνουν κατά 

ςειρά οι ποικιλίεσ Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Ακιρι. τθ Δ.Ε. Ατταβφρου, 

για τθν παραγωγι οίνου καλλιεργοφνται ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ οι ποικιλίεσ 

ουλτανίνα (68,1 ςτρ.), Ακιρι (45,8 ςτρ.), Chardonnay (18,9 ςτρ.), Cabernet 

Sauvignon (16,3 ςτρ.) και Μαλαγουηιά (11 ςτρ.). 

ε ότι αφορά τισ ποικιλίεσ ςταφιδοποιίασ, δεν ορίηονται επιτρεπόμενεσ ι 

ςυνιςτϊμενεσ ποικιλίεσ για το ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα. φμφωνα με 
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τα ςτοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2010, καλλιεργείται ςτθ Ρόδο ςε πολφ μικρι 

ζκταςθ θ ποικιλία ουλτανίνα για τθν παραγωγι ςταφίδασ. 

Οι ποικιλίεσ επιτραπζηιασ χριςθσ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 

247771/04−03−2010 του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίµων για τθν Π.Ε. 

Ρόδου είναι : 

υνιςτϊμενεσ ποικιλίεσ επιτραπζηιασ χριςθσ: Aττικι Ν, Ραηακί Β (Κζρινο), 

ουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B.  

Επιτρεπόμενεσ ποικιλίεσ επιτραπζηιασ χριςθσ: Μοςχάτο Αλεξανδρείασ Ν, 

Μοςχάτο Αµβοφργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, 

Victoria B. 

φμφωνα με τα ςτοιχεία του 

ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2010, ανάμεςα ςτισ 

ποικιλίεσ επιτραπζηιασ χριςθσ τθσ 

Ρόδου, τθ ςθμαντικότερθ ζκταςθ 

καταλαμβάνουν κατά ςειρά οι 

ποικιλίεσ ουλτανίνα, Cardinal, 

Φράουλα, Ροηακί. τθ Δ.Ε. 

Ατταβφρου, για τθν επιτραπζηια 

κατανάλωςθ καλλιεργοφνται ςε 

μεγαλφτερθ ζκταςθ οι ποικιλίεσ 

ουλτανίνα (291,2 ςτρ.), Cardinal 

(47,4 ςτρ.), Φράουλα (20,8 ςτρ.) και 

Ροηακί (12,8 ςτρ.). Ο Ζμπωνασ 

βρίςκεται ςτο δυτικό τμιμα του 

νθςιοφ (με κόκκινο ςτθν Εικόνα 1), πάνω ςτισ πλαγιζσ του όρουσ Ατταβφρου και ςε 

υψόμετρο 430 μ. 

1.3 Θ καλλιζργεια του αμπελιοφ, με ζμφαςθ ςτθ φυτοπροςταςία  

Θ άμπελοσ ανικει ςτθν κλάςθ Dicotyledones, ςτθν τάξθ  Vitales, ςτθν 

οικογζνεια Vitaceae και ςτο γζνοσ Vitis. το υπογζνοσ Euvitis μζςα ςτα πολλά 

Εικόνα 1. Χάρτθσ Ρόδου (με κόκκινο ο 

Ζμπωνασ). 
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περιλαμβάνεται και το είδοσ Vitis vinifera (άμπελοσ θ οινοφόροσ) ςτο οποίο 

ανικουν ςχεδόν όλεσ οι ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται ςιμερα για τθν παραγωγι 

των προϊόντων τθσ αμπζλου που χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ. Θ άμπελοσ είναι ζνα 

πολυετζσ φυτό, καμνϊδεσ, ςτθν φφςθ ο κορμόσ του υποςτθρίηεται φυςικά, ενϊ θ 

καλλιεργοφμενθ άμπελοσ, ανάλογα με τον τφπο κλαδζματόσ τθσ, χρειάηεται 

(γραμμωτά, κρεβατίνεσ)  ι δεν χρειάηεται (κφπελα) υποςτιριξθ (Νικολάου, 2011). Θ 

οινοφόροσ άμπελοσ διαιρζκθκε ςε τρία υποείδθ. Ζνα είναι το Vitis vinifera silvestris 

(άγρια οινοφόροσ άμπελοσ) το οποίο είναι ικαγενζσ τθσ Ευρϊπθσ, υποείδοσ όμωσ 

που δεν καλλιεργικθκε ποτζ, ζνα άλλο είναι το Vitis vinifera caucasica (καυκαςιανι 

οινοφόροσ άμπελοσ), αςιατικό υποείδοσ που ςτο πρόςφατο παρελκόν ζχει 

περιλθφκεί ςτο υποείδοσ sativa και τζλοσ το Vitis vinifera sativa (ιμερθ οινοφόροσ 

άμπελοσ) το οποίο ειςιχκθ από τθν Αςία ςτθν Ευρϊπθ και περιλαμβάνει όλεσ τισ 

καλλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ (ταφρακασ, 2010). 

Από τισ καλλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ ο άνκρωποσ μπορεί να παραλάβει 

διάφορα προϊόντα όπωσ ο οίνοσ, οι ςταφίδεσ, τα επιτραπζηια ςταφφλια, ο χυμόσ 

ςταφυλισ, τα ςυμπυκνωμζνα γλεφκθ, μαγειρικό ξφδι, διάφορα αποςτάγματα, 

αμπελόφυλλα, ζλαια τα οποία προζρχονται από γίγαρτα, μοςχεφματα και άλλα 

πολλά χριςιμα προϊόντα (Νικολάου, 2011). 

Ο ετιςιοσ κφκλοσ τθσ αμπζλου αποτελείται από τθν βλαςτικι περίοδο και 

τθν χειμερινι ανάπαυςθ του φυτοφ. Θ βλαςτικι περίοδοσ ςε κλιματικζσ ςυνκικεσ 

βορείου θμιςφαιρίου αποτελείται: i) από τθν εκβλάςτθςθ, θ οποία ξεκινάει από 

τζλθ Μαρτίου- αρχζσ Απριλίου ζωσ τθν ανκοφορία γφρω ςτα μζςα Μαΐου- αρχζσ 

Λουνίου, ii) από τθν ανκοφορία ζωσ τισ αρχζσ Αυγοφςτου, οποφ οι ράγεσ είναι ςτο 

αρχικό ςθμείο τθσ ωρίμανςθσ και iii) από τισ αρχζσ Αυγοφςτου ζωσ τθν πλιρθ 

ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν. Θ χειμερινι ανάπαυςθ ξεκινάει από τθν φυλλόπτωςθ 

περίπου Νοζμβριο- Δεκζμβριο και διαρκεί μζχρι να εμφανιςτεί δακρφρροια τον 

Φεβρουάριο. Σο αμπζλι ζχει τθν ικανότθτα να αναπτφςςεται ςε ζνα μεγάλο φάςμα 

εδαφικϊν τφπων. Από εδάφθ με μικρι γονιμότθτα, επικλινι, αβακι, ζωσ βακιά 

γόνιμα με δυνατότθτα ζντονθσ ςυγκράτθςθσ τθσ υγραςίασ (Νικολάου, 2011). 
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1.3.1. Αςκζνειεσ τθσ αμπζλου 

Βοτρφτθσ τθσ αμπζλου: ο μφκθτασ ο οποίοσ προκαλεί τθν αςκζνεια είναι ο 

Botrytis cinerea, ζνα φυτοπακογόνο που, εκτόσ από αμπζλι, προςβάλλει όλα τα 

κερμοκθπιακά κθπευτικά και καλλωπιςτικά, ακόμα και ταξιανκίεσ και καρποφσ 

καρποφόρων δζντρων. Προςβάλλει τθν βάςθ, τα ςτελζχθ (τουσ βλαςτοφσ), τα άνκθ, 

τουσ καρποφσ και τα φφλλα των φυτϊν, προκαλϊντασ ςιψθ των οργάνων με 

ανάπτυξθ χαρακτθριςτικισ γκρι εξάνκθςθσ. Διαχειμάηει ςτα νεκρά υπολείμματα ωσ 

ςκλθρϊτια ι ωσ ςαπροφυτικό μυκιλιο, ενϊ ωφελείται από χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

με υψθλι υγραςία. Θ αντιμετϊπιςι του γίνεται κυρίωσ με προλθπτικοφσ 

ψεκαςμοφσ, μείωςθ τθσ υγραςίασ και με καλό αεριςμό των κερμοκθπίων (Σηάμοσ, 

2007). 

Περονόςποροσ τθσ αμπζλου: προκαλείται από τον ωομφκθτα Plasmopara 

viticola και προςβάλλει μόνο το αμπζλι. Προκαλεί ηθμιζσ ςτισ ράγεσ, ςτα άνκθ, ςτισ 

ράχεσ (;) των ςταφυλιϊν και ςτα φφλλα εμφανίηοντασ ςτθν πάνω επιφάνεια των 

φφλλων χλωρωτικζσ κθλίδεσ ενϊ ςτθν κάτω επιφάνεια λευκι εξάνκθςθ όταν 

υπάρχει υψθλι υγραςία. τθν ςυνζχεια οι κθλίδεσ γίνονται νεκρωτικζσ, μεγαλϊνουν 

ξθραίνονται τα φφλλα. Διαχειμάηει με τθν μορφι ωοςπορίων ςτα νεκρά φφλλα που 

βρίςκονται ςτο ζδαφοσ. Ευνοείται από υψθλζσ υγραςίεσ τθν περίοδο των 

βροχοπτϊςεων και ςε κερμοκραςίεσ περίπου 20- 25 οC, ενϊ θ αντιμετϊπιςθ γίνεται 

κυρίωσ με προλθπτικοφσ ψεκαςμοφσ (Σηάμοσ, 2007). 

Λόσ του μολυςματικοφ εκφυλιςμοφ τθσ αμπζλου: προκαλείται από τον ιό 

Grapevine Fan Leaf Virus (GFLV) ο οποίοσ προςβάλλει αυςτθρά τα είδθ του γζνουσ 

Vitis. Σα ςυμπτϊματα που προκαλεί είναι μωςαϊκό ςτα φφλλα, περινεφριουσ 

μεταχρωματιςμοφσ, παραμορφϊςεισ, ενϊ ςτισ κλθματίδεσ παρατθρείται 

βραχυγονάτωςθ, δεςμίωςθ και πολλαπλοί κόμβοι. Ο ιόσ μεταδίδεται με τουσ 

νθματϊδεισ που ανικουν ςτο γζνοσ Xiphinema. Θ αντιμετϊπιςθ γίνεται με τθν 

χριςθ ποικιλιϊν που είναι ανκεκτικζσ ςτον ιό, ι ςτουσ νθματϊδεισ και με τθν χριςθ 

υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ (Σηάμοσ, 2007).  

Ωίδιο τθσ αμπζλου: θ αςκζνεια προκαλείται από τον αςκομφκθτα Uncinula 

necator ςτθν τζλεια μορφι του, με ατελι μορφι του μφκθτα Oidium tuckeri. Θ 

αςκζνεια προςβάλλει τα τρυφερά μζρθ τθσ αμπζλου και τα ςυμπτϊματα που 

προκαλεί είναι κυκλικζσ κθλίδεσ ςτθν άνω και κάτω επιφάνεια του φφλλου με τθν 
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παρουςία λευκισ εξάνκθςθσ. Επίςθσ καςτανζσ κθλίδεσ εμφανίηονται και πάνω ςτισ 

κλθματίδεσ. Σο πακογόνο διαχειμάηει είτε με τθν μορφι μυκθλίου μζςα ςτουσ 

προςβεβλθμζνουσ κοιμϊμενουσ οφκαλμοφσ είτε ωσ κλειςτοκικια ςτθν επιφάνεια 

των βλαςτϊν, των φφλλων και των βραχιόνων. Θ καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ 

αςκζνειασ είναι θ πρόλθψθ, κυρίωσ με το κείο (S) όταν αυτό εφαρμόηεται πριν τθν 

εγκατάςταςθ του μφκθτα ςτο φυτό, ενϊ χρθςιμοποιοφνται και μυκθτοκτόνα όπωσ 

παρεμποδιςτζσ βιοςφνκεςθσ τθσ εργοςτερόλθσ, ςτρομπιλουρίνεσ κ.ά 

(Παναγόπουλοσ, 2007). 

Φϊμοψθ: θ αςκζνεια προκαλείται από τον μφκθτα Phomopsis viticola με 

τζλεια μορφι τον αςκομφκθτα Criptosporella viticola. Προςβάλλει μίςχουσ, 

ςταφφλια, φφλλα και κλθματίδεσ. Σα ςυμπτϊματα που εμφανίηονται είναι νεκρζσ 

κλθματίδεσ που ιταν προςβεβλθμζνεσ από τθν προθγοφμενθ χρονιά και οφκαλμοί 

που δεν ανοίγουν. Οι προςβεβλθμζνεσ κλθματίδεσ ζχουν χρϊμα ανοιχτό τεφρό και 

φζρουν πάνω τουσ πυκνίδια. Επίςθσ ςτα προςβεβλθμζνα μζρθ εκδθλϊνονται 

νεκρωτικζσ ςκουρόχρωμεσ κθλίδεσ με επιμικεισ αβακείσ ςχιςμζσ. Μζτρα που 

λαμβάνονται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ είναι θ προςταςία τθσ νζασ 

βλάςτθςθσ από τισ μολφνςεισ με προλθπτικοφσ ψεκαςμοφσ και τθν καταςτροφι των 

εςτιϊν διαχείμαςθσ του πακογόνου. Είναι απαραίτθτο να απολυμαίνονται τα 

εργαλεία κλαδζματοσ και να χρθςιμοποιείται υγιζσ πολλαπλαςιαςτικό υλικό 

(Παναγόπουλοσ, 2007).  

φμπλοκο ίςκασ: θ αςκζνεια προκαλείται από τουσ βαςιδιομφκθτεσ Stereum 

hirsutum, Fomitiporia punctata και Fomitiporia mediterranea. Σα ςυμπτϊματα που 

προκαλεί, κυρίωσ ςτα ενιλικα πρζμνα, είναι θ λευκι ςιψθ του εςωτερικοφ του 

ξφλου, δθλαδι θ μετατροπι του ςκλθροφ ξφλου ςε μαλακό ςπογγϊδεσ υλικό. τα 

φφλλα εμφανίηεται περιφερειακι χλϊρωςθ του ελάςματοσ, θ οποία προχωράει 

ανάμεςα ςτα κφρια νεφρα και ςτθν ςυνζχεια οι χλωρωτικζσ περιοχζσ νεκρϊνονται. 

Σα πρζμνα τα οποία προςβάλλονται, παρουςιάηουν βακμιαία καχεξία και μείωςθ 

παραγωγισ χρόνο με το χρόνο, μζχρι να αποξθρανκοφν τελείωσ. Όςο αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ κα πρζπει να απολυμαίνονται οι τομζσ του κλαδζματοσ, τον χειμϊνα 

να γίνεται ψεκαςμόσ με πυκνό βορδιγάλειο πολτό, να χρθςιμοποιείται υγιζσ 

πολλαπλαςιαςτικό υλικό και να αποςφρονται και να καίγονται τα ξερά πρζμνα από 

τθν ίςκα (Παναγόπουλοσ, 2007). 
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Ευτυπίωςθ: προκαλείται από τον αςκομφκθτα Eutypa lata ςτθν εγγενι 

μορφι του, με αγενι μορφι το Lytosporina lata. Σα ςυμπτϊματα που 

παρατθροφνται είναι εκτεταμζνθ νζκρωςθ των ιςτϊν γφρω από τισ μολυςμζνεσ 

τομζσ κλαδζματοσ. Ακόμα παρατθρείται νανιςμόσ των βλαςτϊν, παραμόρφωςθ των 

φφλλων, που ςυχνά παρουςιάηουν περιφερειακι νζκρωςθ του ελάςματοσ 

(Παναγόπουλοσ, 2007). 

 

1.3.2. Εχκροί 

Ευδεμίδα τθσ 

αμπζλου: λατινικι 

ονομαςία Lobesia botrana. 

Ανικει ςτθν τάξθ των 

Lepidoptera και ςτθν 

οικογζνεια Tortricidae. 

Προςβάλουν τισ ράγεσ των 

ςταφυλιϊν δθμιουργϊντασ 

τρφπεσ (Εικ. 2), από όπου 

μπορεί να ειςζλκουν 

μικροοργανιςμοί, όπωσ 

μφκθτεσ Botrytis cinerea 

και Botryosphaeria 

dothidea τα οποία 

προκαλοφν όξινθ ςιψθ. 

Ακόμα, ςε ςυνκικεσ 

υψθλισ υγραςίασ, τα υγρά 

τθσ ςιψθσ μεταδίδουν τον μφκθτα και ςε υγιι μζρθ του βότρυ, προκαλϊντασ 

ςοβαρζσ ηθμιζσ (Ναβροηίδθσ και Ανδρεάδθσ, 2012). 

Σηιτηικάκι: λατινικι του ονομαςία είναι Empoasca vitis, το οποίο ανικει ςτθν 

τάξθ Homoptera και ςτθν οικογζνεια  Cicadellidae. Σο τηιτηικάκι μυηεί χυμοφσ από 

διάφορα μζρθ των φυτϊν και ταυτόχρονα είναι φορζασ φυτονόςων. τα φφλλα τα 

ςυμπτϊματα εμφανίηονται ωσ περιφερειακι χλϊρωςθ, ενϊ ςτθν ςυνζχεια τα 

Εικόνα 2. Προςβολι των ραγϊν από ευδεμίδα. 
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ςθμεία αυτά νεκρϊνονται και ξεραίνονται. Αν υπάρχει ζντονθ προςβολι 

παρατθρείται ακόμα και φυλλόπτωςθ (Ναβροηίδθσ και Ανδρεάδθσ, 2012). 

Φυλλοξιρα τθσ αμπζλου: λατινικι ονομαςία Daktulosphaira vitifoliae. 

Ανικει ςτθν τάξθ Homoptera και ςτθν οικογζνεια Phylloxeridae. Προςβάλουν τα 

ριηίδια και τισ ρίηεσ από τισ οποίεσ μυηοφν χυμοφσ. Αυτό προκαλεί τθν δθμιουργία 

φυματίων ςτα ριηίδια και καρκινωμάτων ςτισ πιο μεγάλεσ ρίηεσ. ε πιο 

προχωρθμζνθ προςβολι υπάρχει ςιψθ των ριηϊν και ςιγά ςιγά καταςτροφι του 

ριηικοφ ςυςτιματοσ του φυτοφ (Ναβροηίδθσ και Ανδρεάδθσ, 2012). 

Κρίπασ τθσ Καλιφόρνιασ: λατινικι ονομαςία Frankliniella occidentalis. Ανικει 

ςτθν τάξθ Thysanoptera και ςτθ οικογζνεια Thripidae. Μυηοφν χυμοφσ από 

τρυφεροφσ φυτικοφσ ιςτοφσ και προκαλοφν χλωρωτικά ςτίγματα, εςχαρϊςεισ και 

παραμορφϊςεισ των προςβεβλθμζνων οργάνων. Επίςθσ θ ηθμιά που προκαλοφν 

ςτουσ φυτικοφσ ιςτοφσ κάνει πιο εφκολθ τθν είςοδο πακογόνων μικροοργανιςμϊν 

ςτα προςβεβλθμζνα φυτά (Ναβροηίδθσ και Ανδρεάδθσ, 2012).  

Κρίπασ τθσ αμπζλου: λατινικι ονομαςία Drepanothrips reuteri. Ανικει ςτθν 

τάξθ Thysanoptera και ςτθν οικογζνεια Thripidae. Είναι μυηθτικό ζντομο, επομζνωσ 

μυηεί χυμοφσ από διάφορα ςθμεία των πρζμνων, προκαλϊντασ νζκρωςθ ιςτϊν, 

δθμιουργία ουλϊν, τθ μθ φυςιολογικι ανάπτυξθ του φυτοφ κακϊσ και 

μικροφυλλία, παραμόρφωςθ των φφλλων και βραχυγονάτωςθ (Ναβροηίδθσ και 

Ανδρεάδθσ, 2012).  

Ψευδόκοκκοσ τθσ αμπζλου: θ λατινικι του ονομαςία είναι Planococcus ficus 

και ανικει ςτθν τάξθ Homoptera και ςτθν οικογζνεια Pseudococcidae. Ηθμιά ςτα 

πρζμνα προκαλείται και από τισ προνφμφεσ και από τα ενιλικα ζντομα. Μυηοφν 

χυμοφσ από όλα τα μζρθ του φυτοφ ακόμα και από τισ ρίηεσ όπου υπάρχει ελαφρφ 

χϊμα και εκκρίνουν μελιτϊματα που υποβακμίηουν τθν ποιότθτα κυρίωσ των 

επιτραπζηιων ςταφυλιϊν. 

 

1.4 Σηιτηικάκι: μορφολογία, βιολογία, ηθμιζσ, αντιμετϊπιςθ 

1.4.1 Empoasca vitis  

Ανικει ςτθν τάξθ Hemiptera και ςτθν οικογζνεια Cicadellidae. Δεν 

κεωροφνταν ςθμαντικόσ εχκρόσ του αμπελιοφ, ωςτόςο τα τελευταία χρόνια αυτό 
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ζχει αλλάξει, εξαιτίασ τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ φυτοφαρμάκων ςτουσ αμπελϊνεσ, θ 

οποία οδιγθςε ςε μείωςθ των παραςιτοειδϊν που το ζχουν ωσ ξενιςτι. Αποτελεί το 

85% των εντόμων τθσ οικογζνειασ που ςυλλαμβάνονται ςε αμπελϊνεσ (Mazzoni et 

al., 2001). 

Σο τζλειο ζντομο (Εικ. 3) είναι μικρό, μικουσ 3 – 5 mm. Ζχει πράςινο χρϊμα 

με διαφανι φτερά που προεξζχουν πζραν τθσ άκρθσ τθσ κοιλίασ και φζρουν μία 

άχρωμθ ρίγα κατά μικοσ. Με αυτι τθ μορφι διαχειμάηει για μεγάλα διαςτιματα ςε 

διάφορα φυτικά είδθ, που περιλαμβάνουν κωνοφόρα και οπωροφόρα δζντρα, 

κάμνουσ, κθπευτικά, καλάμια κ.α. Μετακινείται με τον άνεμο ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ και εντοπίηεται ςυνικωσ περιφερειακά ςτουσ αμπελϊνεσ. 

 

Εικόνα 3. Empoasca vitis (Πθγι: https://www.biolib.cz/en/image/id189729/). 

 

Σα αυγά τουσ, τα οποία εναποκζτουν ςτο παρζγχυμα των νεαρϊν φφλλων 

κατά μικοσ των κεντρικϊν νευρϊςεων, είναι ςυνικωσ 20-60 και ζχουν λευκι και 

υαλϊδθ εμφάνιςθ. Οι νφμφεσ, είναι ανοιχτοπράςινεσ, μικουσ 1-3 mm, αφινουν 

εκδφςεισ λευκοφ χρϊματοσ, κινοφνται με πλάγια κίνθςθ και εντοπίηονται με ευκολία 

ςτθν κάτω επιφάνεια των ϊριμων φφλλων. Ο βιολογικόσ του κφκλοσ αποτελεί 

ςυνάρτθςθ τθσ κερμοκραςίασ υμπλθρϊνει 3 - 4 γενιζσ το χρόνο (Τπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, 2017). 

Σα ςυμπτϊματα ςτουσ αμπελϊνεσ εκδθλϊνονται αρχικά ςτα ακραία φφλλα, 

αλλά παρατθροφνται πιο ζντονα ςτα πλιρωσ αναπτυγμζνα φφλλα, όπου το ζλαςμα 

μεταχρωματίηεται ςε ανοιχτοκίτρινο ι κοκκινωπό ςτισ λευκζσ και ζγχρωμεσ 

ποικιλίεσ, αντίςτοιχα, αρχικά περιφερειακά και ςτθ ςυνζχεια προχωράει 

μεςονεφρια. Ο μεταχρωματιςμόσ οφείλεται ςτθν απομφηθςθ των χυμϊν και 

πρόκλθςθ βλαβϊν ςτο αγωγό ςφςτθμα εξαιτίασ του τοξικοφ ςάλιου του εντόμου, με 
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αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ μεταφοράσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν ςτα φφλλα, τον 

περιοριςμό τθσ φωτοςφνκεςθσ, το καροφλιαςμα και κατςάρωμα των φφλλων, τθν 

περιοριςμζνθ ανάπτυξθ και παραμόρφωςθ των βλαςτϊν, που μπορεί να φτάςει ςε 

παρεμπόδιςθ τθσ ωρίμανςθσ των ςταφυλιϊν και τθσ ξυλοποίθςθσ των κλθματίδων, 

όταν θ προςβολι είναι εκτεταμζνθ (Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, 

2017). 

Οι πλθκυςμοί του ςτουσ αμπελϊνεσ διατθροφνται ςε χαμθλό επίπεδο, 

κακϊσ υπάρχουν αρκετοί φυςικοί εχκροί τουσ. Χρειάηεται μεγάλθ προςοχι κατά τθ 

χριςθ εντομοκτόνων ςκευαςμάτων, εξαιτίασ τθσ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ που 

γίνεται με ευκολία. Κα πρζπει να καταπολεμείται όταν βρίςκεται ςτα νεαρά ςτάδια 

(νφμφθσ), γι’ αυτό κα πρζπει να διεξάγονται α) δειγματολθψίεσ φφλλων και 

καταμζτρθςθ των νυμφϊν, όπου διεξάγεται καταπολζμθςθ όταν οι αρικμοί 

κυμαίνονται ςε 50-100, ανά 100 δείγματα φφλλων, και β) εβδομαδιαίεσ ςυλλιψεισ 

τζλειων εντόμων χρθςιμοποιϊντασ κίτρινεσ παγίδεσ και προγραμματιςμόσ τθσ 

καταπολζμθςθσ για 3 εβδομάδεσ, εφόςον καταγραφοφν ςυλλιψεισ 200-250 

πτερωτϊν ι αυξανόμενοσ αρικμόσ τζλειων εντόμων ςε διαδοχικζσ εβδομάδεσ 

(Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, 2017). 

Οι επεμβάςεισ καταπολζμθςθσ ιδανικά ςυνδυάηονται με επεμβάςεισ για 

άλλουσ εχκροφσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό θ πρϊτθ επζμβαςθ να ςυνδυάηεται με 

τθν επζμβαςθ για τθν ευδεμίδα, ενϊ οι επόμενεσ κακορίηονται λαμβάνοντασ 

υπόψθ το βακμό προςβολισ του αμπελϊνα και τον πλθκυςμό.  

Οι Pavan et al. (1988) που μελζτθςαν τουσ πλθκυςμοφσ ςε αμπελϊνεσ τθσ 

Βόρειασ Λταλίασ διαπίςτωςαν τθν εμφάνιςθ 3 γενεϊν του είδουσ Empoasca vitis 

ετθςίωσ. Οι νυμφικοί πλθκυςμοί κορυφϊκθκαν κατά το πρϊτο μιςό του Λουλίου, 

από τα μζςα Λουλίου ζωσ τισ αρχζσ Αυγοφςτου και ςτισ αρχζσ επτεμβρίου. Οι 

κίτρινεσ παγίδεσ με κολλθτικό χαρτόνι αποδείχτθκαν ζνα ζγκυρο μζςο μελζτθσ τθσ 

δυναμικισ του ενιλικου πλθκυςμοφ. Σο ζντομο παρουςίαςε 2 πλθκυςμιακά 

μζγιςτα, που αντιςτοιχοφςαν με τθ μζγιςτθ εμφάνιςθ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ 

γενεάσ, ενϊ τα ενιλικα ζφυγαν από τουσ αμπελϊνεσ.  

Εκτόσ από το αμπζλι προςβάλλει και άλλα φυτά όπωσ ο λυκίςκοσ, θ πατάτα 

και πολλά φυλλοβόλα τόςο δζντρα όςο και κάμνουσ. Σο E.vitis τρζφεται μυηϊντασ 

χυμοφσ από διάφορα ςθμεία του φυτοφ, από βλαςτοφσ, από φφλλα ι και άλλα 
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όργανα των φυτϊν ενϊ ταυτόχρονα είναι φορζασ φυτονόςων. Οι ηθμιζσ που 

προκαλεί ςτα φφλλα αρχικά εμφανίηονται ωσ περιφερειακι χλϊρωςθ, ενϊ ςτθν 

ςυνζχεια οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί ξεραίνονται. ε περιπτϊςεισ ζντονθσ προςβολισ 

παρατθρείται φυλλόπτωςθ. ε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ το τηιτηικάκι δεν προκαλεί 

ςοβαρζσ ηθμιζσ διότι ο πλθκυςμόσ του μζνει ελεγχόμενοσ από τουσ φυςικοφσ του 

εχκροφσ, αν όμωσ για κάποιο λόγο οι φυςικοί εχκροί δεν περιορίςουν τον 

πλθκυςμό, το τηιτηικάκι μπορεί να αποτελζςει ζναν ςοβαρό εχκρό τθσ αμπζλου. 

Θ καταπολζμθςθ του επιτυγχάνεται με ψεκαςμοφσ πυρεκρινοειδϊν, 

οργανοφωςφωρικϊν, οξαδιαηινϊν και νεονικοτινοειδϊν όταν θ προςβολι βζβαια 

είναι μεγάλθ. Επίςθσ ωσ βιολογικι αντιμετϊπιςθ κα μποροφςε να κεωρθκεί ο 

περιοριςμόσ του πλθκυςμοφ του από τουσ φυςικοφσ του εχκροφσ, όπωσ τα 

παραςιτοειδι Anagrus atomus και Stethynium triclavatum (Ναβροηίδθσ και 

Ανδρεάδθσ, 2012).  

 

1.4.2 Zygina rhamni  

Ανικει ςτθν τάξθ Hemiptera και ςτθν οικογζνεια Cicadellidae. Αποτελεί μζχρι 

15% περίπου των εντόμων τθσ οικογζνειασ που ςυλλαμβάνονται ςε αμπελϊνεσ 

(Mazzoni et al., 2001). Προκαλεί μαηί με το Empoasca vitis ποιοτικι και ποςοτικι 

ηθμιά ςτισ αμπελοκαλλιζργειεσ, κακϊσ ανάλογα με το επίπεδο προςβολισ, μπορεί 

να ζχει επιπτϊςεισ ςτθν ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν και των κλθματίδων.  

Σα ςυμπτϊματα που προκαλεί διαφζρουν από τα αντίςτοιχα του είδουσ 

Empoasca vitis, κακϊσ προςβάλλει όλο το φφλλο και δθμιουργεί επιφανειακά 

μικρζσ κθλίδεσ λευκοφ χρϊματοσ. 

Οι πλθκυςμοί του ςτουσ αμπελϊνεσ διατθροφνται ςε χαμθλό επίπεδο, 

κακϊσ υπάρχουν αρκετοί φυςικοί εχκροί τουσ. Μποροφν να καταπολεμθκοφν με 

χριςθ κατάλλθλων εντομοκτόνων από τθν πρϊτθ γενιά. 

Οι Pavan et al. (1988) που μελζτθςαν τουσ πλθκυςμοφσ του είδους Zygina 

rhamni διαπίςτωςαν τθν εμφάνιςθ 3 γενιϊν ετθςίωσ ςε αμπελϊνεσ ςτθ βόρεια 

Λταλία. Οι νυμφικοί πλθκυςμοί του εντόμου είχαν μία κορυφι από τα μζςα 

Αυγοφςτου ζωσ τισ αρχζσ επτεμβρίου. Οι κίτρινεσ κολλθτικζσ παγίδεσ 

αποδείχτθκαν ζνα ζγκυρο μζςο μελζτθσ τθσ δυναμικισ του ενιλικου πλθκυςμοφ. Σο 
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είδοσ Z. rhamni δεν ζδειξε ξεκάκαρα πλθκυςμιακά μζγιςτα ςτισ πρϊτεσ 2 γενεζσ και 

οι πλθκυςμοί ζφταςαν ςτα υψθλότερα επίπεδα ςτο τζλοσ τθσ ςεηόν (Οκτϊβριοσ-

Νοζμβριοσ), όταν το Ε. vitis ιταν ςε παρακμι. 

 

1.5 Θρίπασ: μορφολογία, βιολογία, ηθμιζσ, αντιμετϊπιςθ 

1.5.1 Frankliniella occidentalis 

Ο κρίπασ τθσ Καλιφόρνιασ ανικει ςτθν τάξθ Thysnoptera και ςτθν οικογζνεια 

Thripidae. Σα ενιλικα ζντομα μορφολογικά είναι επιμικθ και το μζγεκοσ τουσ 

φτάνει τα 0,8-1 mm. Σο χρϊμα τουσ είναι κιτρινωπό ςτο κεφάλι, καςτανόσ με 

πορτοκαλί ςθμάδια ο κϊρακασ τουσ, ενϊ θ κοιλιά τουσ είναι καςτανι και τα πόδια 

τουσ είναι κυρίωσ κίτρινα με κάποια καςτανά ςθμάδια. Φζρουν πτζρυγεσ, οι οποίεσ 

είναι ανοιχτοφ χρϊματοσ και ςτενζσ. Σα αυγά τουσ τα οποία τα εναποκζτουν ςτο 

παρζγχυμα των φφλλων και των ανκζων είναι ςχιματοσ νεφροειδοφσ και μεγζκουσ 

0,2 mm. 

Όςον αφορά τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των προνυμφϊν κατά τθ 

διάρκεια των πρϊτων 2 θλικιϊν (4 θλικίεσ ζχουν ςυνολικά) μοιάηουν αρκετά με τα 

ενιλικα ζντομα, αλλά δεν φζρουν πτζρυγεσ. Μεταξφ τθσ προνφμφθσ τθσ 2θσ θλικίασ 

και το ενιλικο ζντομο υπάρχουν τα ςτάδια prepupa και pupa, κατά τα οποία τα 

ζντομα βρίςκονται είτε βακιά ςτο ζδαφοσ, είτε ςτα υπολείμματα των καλλιεργειϊν 

ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Σο ζντομο κατατάςςεται ςτα πολυφάγα και 

προςβάλλει περίπου 250 είδθ φυτϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αμπζλου. τθ 

χϊρα μασ οι εντονότερεσ προςβολζσ παρατθροφνται ςτο αμπζλι, ςτθν 

κερμοκθπιακι πιπεριά, ςε ανκοκομικά φυτά και ςε φαςολιζσ. 

Ετιςια ζχει 5-7 γενεζσ και διαχειμάηει με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ με τθν 

μορφι ενιλικου εντόμου ςε υπολείμματα καλλιεργειϊν ι ςε χαμθλι βλάςτθςθ ι ςε 

αυτοφυι φυτά ι ακόμα και ςτο ζδαφοσ. 

Επίςθσ μπορεί να διαχειμάςει και με τισ μορφζσ prepupa και pupa ωσ 

ακίνθτθ προνφμφθ ςτο ζδαφοσ. Θ δραςτθριότθτά τθσ ξεκινάει τθν περίοδο τθσ 

άνοιξθσ όπου ωοτοκεί περίπου 20-40 αυγά. Από τισ 4 προνυμφικζσ του θλικίεσ μόνο 

ςτισ 2 πρϊτεσ και ωσ ενιλικο τρζφεται, ενϊ ςτθν 3θ και 4θ απλά διαχειμάηει ςτο 

ζδαφοσ. Ο βιολογικόσ του κφκλοσ κλείνει περίπου από 18-36 μζρεσ και ςε 
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κερμοκραςίεσ 25 οC και 15 oC αντίςτοιχα. Σα ενιλικα άτομα τρζφονται με φυτικοφσ 

ιςτοφσ, με γφρθ, αλλά και με αυγά άλλων αρκροπόδων κυρίωσ τετράνυχων, ενϊ οι 

προνφμφεσ τρζφονται με τρυφεροφσ ιςτοφσ ανκζων, καρπϊν ι νζασ βλάςτθςθσ. 

Λόγω του ότι τόςο οι προνφμφεσ, όςο και τα ενιλικα είναι μυηθτικά ζντομα και 

τρζφονται από διάφορα μζρθ των φυτϊν, προκαλοφν ουλζσ, χλωρωτικά ςτίγματα, 

παραμορφϊςεισ διαφόρων οργάνων ακόμα και εςχαρϊςεισ. Επίςθσ είναι φορείσ 

διαφόρων ιϊν ενϊ, με τισ αλλοιϊςεισ που προκαλοφν ςτουσ ιςτοφσ, κακιςτοφν τθν 

είςοδο διαφόρων πακογόνων μικροοργανιςμϊν ευκολότερθ. 

Τπάρχει και χθμικι και βιολογικι καταπολζμθςθ του εντόμου αυτοφ. Ωσ 

χθμικι καταπολζμθςθ μπορεί να γίνει χριςθ πυρεκροειδϊν, ςπινοςινϊν, 

καρβαμιδικϊν και άλατα καλίου λιπαρϊν οξζων. Σο ζντομο αποκτά εφκολα 

ανκεκτικότθτα, γι’ αυτό κα πρζπει να γίνεται ορκι χθμικι αντιμετϊπιςθ. 

Βιολογικι αντιμετϊπιςθ επιτυγχάνεται με τθν εξαπόλυςθ αρπακτικϊν 

Θμίπτερων γζνουσ Orius, ενϊ χρθςιμοποιοφνται και ακάρεα οικογζνειασ 

Phytoseiidae. ε κλειςτοφσ χϊρουσ, όπωσ είναι τα κερμοκιπια, μπορεί να 

επιτευχκεί θ μαηικι παγίδευςθ του πλθκυςμοφ με τθ χριςθ μπλε κολλθτικϊν 

παγίδων. 

 

1.5.2 Drepanothrips reuteri 

Ο κρίπασ τθσ αμπζλου ανικει ςτθν τάξθ Thysanoptera και ςτθν οικογζνεια 

Thripidae. Μορφολογικά το ενιλικο ζντομο είναι μικουσ 0,6 – 0,8 mm, ζχει 

κροςςωτζσ πτζρυγεσ οι οποίεσ είναι ανοιχτόχρωμεσ, ενϊ θ κεφαλι του είναι 

μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με το μικοσ του και φζρει κεραίεσ με 6 αρκρϊςεισ. 

Προςβάλλει κυρίωσ αμπζλι αλλά και αρκετά δαςικά δζντρα, όπωσ ιτιζσ, δρφεσ και 

ςφενδάμουσ. 

Οι ετιςιεσ γενεζσ είναι πολλζσ και διαχειμάηει ωσ ενιλικο ζντομο κυρίωσ 

πάνω ςτα πρζμνα. Θ δραςτθριότθτα του ξεκινάει τθν άνοιξθ. Είναι μυηθτικό ζντομο 

επομζνωσ μυηά χυμοφσ από διάφορα μζρθ του προκαλϊντασ χαρακτθριςτικζσ 

διαβρϊςεισ, οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί νεκρϊνονται και δθμιουργοφνται ουλζσ. Αυτό 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ανάπτυξθσ των οργάνων του πρζμνου ι ακόμα 
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και ολόκλθρου του φυτοφ, ενϊ μπορεί να προκλθκεί και βραχυγονάτωςθ, 

μικροφυλλία και παραμόρφωςθ τθσ φυλλικισ επιφάνειασ. 

Θ καταπολζμθςθ του κρίπα τθσ αμπζλου γίνεται ζμμεςα με τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ευδεμίδασ. Επίςθσ, κα πρζπει να γίνεται καταςτροφι των 

ηιηανίων, διότι αποτελοφν ςθμεία εςτίαςθσ των κριπϊν. Σζλοσ, πρζπει να 

περιορίηεται θ υγραςία ςτθν καλλιζργεια και να υπάρχει καλόσ αεριςμόσ ςτα 

πρζμνα με τθν εφαρμογι κατάλλθλων καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν.  

   

1.6 Ευδεμίδα: μορφολογία, βιολογία, ηθμιζσ, αντιμετϊπιςθ 

Lobesia botrana 

Θ ευδεμίδα τθσ αμπζλου ανικει ςτθν τάξθ Lepidoptera και ςτθν οικογζνεια 

Tortricidae. Μορφολογικά τα ενιλικα άτομα ζχουν μικοσ 5 mm, ενϊ φζρουν 

πτζρυγεσ καςτανοφ 

χρϊματοσ με ζντονεσ 

μαφρεσ κθλίδεσ. Σα 

ωά είναι κυκλικοφ 

ςχιματοσ, αρχικά το 

χρϊμα τουσ είναι 

κίτρινο, ενϊ ςτθ 

ςυνζχεια γίνεται πιο 

γκρι και τελικά 

διάφανο ιριδίηον. Οι 

προνφμφεσ είναι 

κιτρινοπράςινου ζωσ 

καςτανοπράςινου χρωματιςμοφ και μικουσ 8-12 mm, ενϊ ζχουν 5 προνυμφικζσ 

θλικίεσ. Οι νφμφεσ είναι ςκοφρου καςτανοφ χρϊματοσ (Εικ. 4), μικουσ 4,5-6,5 mm 

και περιβάλλονται από βομβφκιο. 

 

 

Εικόνα 4. Προνφμφθ ευδεμίδασ νεαρισ θλικίασ. (Πθγι: 

http//www.wineandgrapes.grasthwine_eudemida_plant.jpg). 
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Θ ευδεμίδα ζχει 3 γενεζσ ετθςίωσ, αλλά ςε ευνοϊκζσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

ζχουν παρατθρθκεί ζωσ και 5 γενεζσ. Θ ευδεμίδα προςβάλλει κυρίωσ τθν 

ευρωπαϊκι άμπελο, ςτθν οποία ολοκλθρϊνει και τισ 3 γενεζσ, ενϊ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει κάποιεσ γενεζσ και ςτθν ελιά, δαμαςκθνιά και ακτινιδιά. 

Θ πρϊτθ γενεά εμφανίηεται τον Απρίλιο και προςβάλλει τισ ανκοταξίεσ, ενϊ 

θ δεφτερθ και θ τρίτθ εμφανίηονται τον Λοφνιο και τον Αφγουςτο αντίςτοιχα και 

προςβάλλουν τουσ καρποφσ. Διαχειμάηει είτε ςτο ζδαφοσ, είτε ςτο ρυτίδωμα των 

πρζμνων. Σον Απρίλιο τα ενιλικα ωοτοκοφν ςτουσ νεαροφσ βότρυεσ και ςτα φφλλα. 

Όταν εκκολαφκοφν τα ωά, εμφανίηονται οι προνφμφεσ τισ πρϊτθσ γενεάσ, οι οποίεσ 

παράγουν μεταξζνιουσ ιςτοφσ με τουσ οποίουσ ςυνδζουν τα προβεβλθμζνα άνκθ με 

τα διπλανά τουσ. Όταν τα ενιλικα τθσ πρϊτθσ γενεάσ ωοτοκιςουν ςτθ ςυνζχεια ςε 

άγουρεσ ράγεσ, ςτουσ ποδίςκουσ, ακόμα και ςτουσ άξονεσ των βοτρφων και 

εκκολαφκοφν τα ωά, εμφανίηονται οι προνφμφεσ τισ δεφτερθσ γενεάσ, οι οποίεσ 

προςβάλλουν και καταςτρζφουν τισ άγουρεσ ράγεσ. Σα ενιλικα τθσ 2θσ γενεάσ 

ωοτοκοφν και αυτά με τθ ςειρά τουσ ςτουσ βότρυσ, ζτςι ϊςτε να εμφανιςτοφν οι 

προνφμφεσ τθσ 3θσ γενεάσ που προςβάλλουν τισ ϊριμεσ ράγεσ. Εκτόσ από τισ άμεςεσ 

ηθμιζσ που προκαλοφν ςτουσ βότρυεσ, από τθν τροφικι τουσ δραςτθριότθτα, 

κάνουν εφκολθ τθν ειςαγωγι ςτισ ράγεσ διαφόρων πακογόνων μικροοργανιςμϊν 

όπωσ ο μφκθτασ Botrytis cinerea, κακϊσ και πακογόνων που προκαλοφν όξινθ 

ςιψθ. 

Όςο αφορά τθν καταπολζμθςθ τθσ ευδεμίδασ ςτθν πρϊτθ γενεά δεν 

εφαρμόηεται κανζνασ ψεκαςμόσ, διότι λαμβάνεται ωσ φυςικό αραίωμα, ενϊ ςτθν 

δεφτερθ και τρίτθ γενεά εφαρμόηονται ψεκαςμοί. Για τον χρονικό προςδιοριςμό 

των επεμβάςεων χρθςιμοποιοφνται φερομονικζσ παγίδεσ, οι οποίεσ μετροφνται ανά 

δφο μζρεσ. Όταν ςε δφο ςυνεχόμενεσ μετριςεισ παρατθροφνται  ιςάρικμα ι 

περιςςότερα άτομα, ςθμαίνει ότι ξεκινάει θ δεφτερθ γενεά. τθν ζναρξθ τθσ πτιςθσ 

γίνονται επεμβάςεισ με ρυκμιςτζσ ανάπτυξθσ γιατί ζχουν και ωοτόκο δράςθ. Όταν 

όμωσ υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων ςτισ παγίδεσ, γίνεται επζμβαςθ με 

οργανοφωςφορικά, καρβαμιδικά, πυρεκροειδι και φυςικό πφρεκρο. Βιολογικι 

καταπολζμθςθ επιτυγχάνεται με ςκευάςματα που περιζχουν ωσ δραςτικι ουςία 

τοξίνεσ του βακτθρίου Bacillus thuringiensis. Σζλοσ μπορεί να επιτευχκεί 
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περιοριςμόσ του πλθκυςμοφ του εντόμου με χριςθ παρεμποδιςτϊν τθσ ςφηευξθσ 

όταν αυτόσ βρίςκεται ςε χαμθλά επίπεδα (Παναγόπουλοσ, 2007, Ροφμποσ, 1996). 

 

1.7 Καολίνθσ: περιγραφι, τρόποσ λειτουργίασ, ςκευάςματα, χριςεισ 

1.7.1 Περιγραφι και τρόποσ λειτουργίασ 

Θ τεχνολογία μεμβράνθσ (φιλμ) 

ςωματιδίων καολίνθ χρθςιμοποιεί τον 

καολίνθ, ζνα λευκό, λεπτόκοκκο, 

αργιλιοπυριτικό [Al4Si4O10(OH)8] ορυκτό. 

Δεν είναι πορϊδεσ, οφτε τραχφ, ενϊ ςτο 

νερό παρουςιάηει εφκολθ διαςπορά και 

καμία διόγκωςθ. Σο υδατικό εναιϊρθμα 

του ορυκτοφ εφαρμόηεται ςτισ 

καλλιζργειεσ με ψεκαςμό κάλυψθσ και, 

αφοφ ςτεγνϊςει, δθμιουργεί μία λευκι 

μεμβράνθ ςτισ επιφάνειεσ του φυτοφ (Εικ. 

5). Για μεγάλο εφροσ τιμϊν pH είναι 

χθμικά αδρανζσ, οπότε δεν προκαλεί 

ςυμπτϊματα τοξικότθτασ ςε φυτά και 

ηϊα. Σο μζγεκοσ των ςωματιδίων δεν ξεπερνά τα 2 μm, ενϊ θ κακαρότθτά του 

ανζρχεται ςε 99% και θ φωτεινότθτα ξεπερνά το 85% (Glenn and Puterka, 2005).  

Ο κατεργαςμζνοσ καολίνθσ φαίνεται να είναι ζνα υλικό ευρζοσ φάςματοσ. 

Ωςτόςο, επειδι θ μεμβράνθ ςωματιδίων καολίνθ είναι φυςικό προϊόν με πολφ 

χαμθλι τοξικότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ, τα πτθνά και τα ψάρια, με πολφ χαμθλό 

κίνδυνο για το περιβάλλον, επιτρζπεται θ χριςθ ςτισ βιολογικζσ καλλιζργειεσ, χωρίσ 

αυτό να αποκλείει τθ χριςθ του ςτθ ςυμβατικι γεωργία ι τθν ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ των καλλιεργειϊν (Marko et al., 2008).  

Εικόνα 5. Φφλλο αμπζλου ζπειτα από 

ψεκαςμό με καολίνθ. 
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Θ επίςτρωςθ των φυτϊν 

με μεμβράνθ ςωματιδίων 

καολίνθ διευκολφνει τον ζλεγχο 

πολλϊν παραςίτων και 

αςκενειϊν (Glenn and Puterka, 

2005). Επιπλζον, με τθν 

αντανάκλαςθ τθσ ακτινοβολίασ 

UV και τθσ κερμότθτασ, θ 

επίςτρωςθ καολίνθ μπορεί να 

μειϊςει τθν θλιακι βλάβθ και τθ 

κερμικι καταπόνθςθ ςτα φυτά 

(Εικ. 6). Ακόμθ, με τθν αφξθςθ τθσ 

αφομοίωςθσ του άνκρακα, ο 

καολίνθσ μπορεί να αυξιςει τθν 

απόδοςθ των φυτϊν (Thomas et 

al., 2004; Glenn and Puterka, 

2005; Lapointe et al., 2006).  

Μεταξφ των διαφόρων μθχανιςμϊν δράςθσ του καολίνθ κατά των 

αρκροπόδων, οι ςθμαντικότεροι είναι: (i) αποτροπι (προςανατολιςμόσ των 

εντόμων μακριά από τθν μεμβράνθ ςωματιδίων μετά τθν επαφι), (ii) αυξθμζνοσ 

χρόνοσ ανάπτυξθσ και κνθςιμότθτασ και μειωμζνθ ςωματικι μάηα, (iii) μειωμζνθ 

επιτυχία ηευγαρϊματοσ. (iv) παρεμπόδιςθ τθσ μετακίνθςθσ και τθσ ικανότθτασ 

εφρεςθσ του ξενιςτι, (ν) μειωμζνθ ικανότθτα αναγνϊριςθσ των φυτϊν που 

καλφπτονται με καολίνθ ωσ ξενιςτζσ, και (vi) παρεμπόδιςθ τθσ ικανότθτασ του 

εντόμου να ςυγκρατθκεί ςτο φυτό (Puterka et al., 2005, Glenn and Puterka, 2005). 

Ωσ ζμμεςθ επίδραςθ, θ μεμβράνθ ςωματιδίων καολίνθ μπορεί επίςθσ να ενιςχφςει 

τον πολλαπλαςιαςμό και να αυξιςει τθ μόλυνςθ αφιδϊν από ζναν 

εντομοπακογόνο μφκθτα, τον Pandora neoaphidis (Marko et al., 2008). 

 

Εικόνα 6. Εγκαφματα από τθν θλιακι ακτινοβολία 

ςτο ςυμβατικό πειραματικό τεμάχιο. 
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1.7.2 κευάςματα 

Αρχικά ο καολίνθσ ζγινε υδρόφοβοσ με επίςτρωςθ πυριτίου για καλφτερο 

ζλεγχο των αςκενειϊν (ςκεφαςμα M96-018) και αφοφ δεν μποροφςε να προςτεκεί 

απευκείασ ςτο νερό αναμιγνυόταν πρϊτα με μεκανόλθ (Glenn and Puterka, 2005). 

Θ ζμφαςθ ςιμερα ζχει μετατοπιςτεί προσ τον ζλεγχο των αρκροπόδων. Για να 

επιτευχκεί καλφτερθ ανάμιξθ με νερό και ςυμβατότθτα με άλλα υλικά, ο 

υδρόφοβοσ καολίνθσ αντικαταςτάκθκε από ζνα υδρόφιλο ςκεφαςμα που 

χρθςιμοποιεί τα ίδια ςωματίδια με βάςθ τον καολίνθ, όπωσ το ςκεφαςμα M96-018 

και διατίκεται ςτθ χϊρα μασ υπό τθν επωνυμία «Surround® WP Crop Protectant». Θ 

χριςθ του είναι εγκεκριμζνθ ενάντια ςτθν ψφλλα τθσ αχλαδιάσ, τον δάκο τθσ ελιάσ 

και τον κρίπα ςε αμπζλι. Και τα δφο ςκευάςματα είναι παρόμοια ςτον τρόπο 

δράςθσ και αποτελεςματικότθτασ ενάντια ςε ζντομα, ενϊ πζρα από αυτά τα δφο 

κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο πολλά άλλα ςκευάςματα που περιζχουν καολίνθ (Glenn 

and Puterka, 2005; Μαλζτςικα, 2015). 

 

1.7.3 Χριςεισ 

Θ τεχνολογία τθσ μεμβράνθσ ςωματιδίων καολίνθ εξετάςτθκε ςε 

διαφορετικζσ καλλιζργειεσ και αποδείχτθκε αποτελεςματικι ςτθν καταςτολι 

πολλϊν παραςίτων όπωσ θ ψφλλα, τα τηιτηικάκια, ετερόπτερα, λεπιδόπτερα κ.ά. ςε 

καλλιζργειεσ μθλιάσ, αχλαδιάσ, λωτοφ, ροδακινιάσ, εςπεριδοειδϊν (γκρζιπφρουτ, 

πορτοκαλιάσ, μανταρινιάσ) (Valizadeh et al., 2013). 

Ο ρόλοσ των μεμβρανϊν ςωματιδίων καολίνθ ςτθ διαχείριςθ των εχκρϊν 

τθσ αμπζλου ζχει μελετθκεί ςε πολφ περιοριςμζνο βακμό. Οι Tacoli et al. (2017) 

μελζτθςαν ςε 4 αμπελϊνεσ τθσ βορειοανατολικισ Λταλίασ τθν επίδραςθ των 

εφαρμογϊν καολίνθ και τθσ αφαίρεςθσ των φφλλων ςτο επίπεδο τθσ ςταφυλισ, επί 

των εχκρϊν τθσ αμπζλου Empoasca vitis και Zygina rhamni, και ςτα παραςιτοειδι 

των αυγϊν τουσ (Anagrus spp.). Ο καολίνθσ εφαρμόςκθκε ςτα αμπελοτεμάχια ςε 

αναλογία 2% β/ο, ςε δφο εφαρμογζσ που απείχαν χρονικά 5-6 θμζρεσ. ε δφο 

αμπελϊνεσ, εφαρμόςτθκε είτε ςε ολόκλθρθ τθ βλαςτικι επιφάνεια είτε ςτθ ηϊνθ 

τθσ ςταφυλισ ςτθν αρχι τθσ δεφτερθσ γενιάσ του Ε. vitis (προλθπτικι εφαρμογι), 

και ςτουσ άλλουσ δφο αμπελϊνεσ, εφαρμόςτθκε ςε ολόκλθρθ τθ βλαςτικι 
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επιφάνεια ςτο πλθκυςμιακό μζγιςτο του Ε. vitis ςτθν τρίτθ γενιά (καταςταλτικι 

εφαρμογι). Σόςο οι προλθπτικζσ όςο και οι κεραπευτικζσ εφαρμογζσ καολίνθ 

προκάλεςαν ςθμαντικι μείωςθ ςτουσ πλθκυςμοφσ των νυμφϊν των Ε. vitis και Ζ. 

rhamni. Θ επίδραςθ των προλθπτικϊν εφαρμογϊν είχε διάρκεια και ςυςχετίςτθκε 

με μειωμζνα ςυμπτϊματα προςβολισ των φφλλων από το Ε. vitis. Θ εφαρμογι 

καολίνθ δεν επθρζαςε τθ δραςτθριότθτα των ειδϊν Anagrus. Θ απομάκρυνςθ των 

φφλλων ςτθ ηϊνθ τθσ ςταφυλισ δεν επθρζαςε τουσ πλθκυςμοφσ. Εργαςτθριακά 

πειράματα ζδειξαν ότι θ αναςτολι τθσ διατροφισ ιταν ο κφριοσ τρόποσ δράςθσ 

μζςω του οποίου ο καολίνθσ επθρζαςε τουσ πλθκυςμοφσ νυμφϊν. Βάςει αυτϊν των 

αποτελεςμάτων, ο καολίνθσ κα μποροφςε να αποτελζςει πολφτιμθ εναλλακτικι 

λφςθ  ωσ προσ τα ςυνκετικά εντομοκτόνα για να ελεγχκεί το τηιτηικάκι τθσ αμπζλου 

(Tacoli et al., 2017).ε άλλθ ζρευνα αξιολογικθκε θ εφαρμογι καολίνθ ςε 

αμπελϊνεσ ςτο Λράν, για τον ζλεγχο του εντόμου  Cicadatra alhageos και 

διαπιςτϊκθκε ότι θ εφαρμογι αυτι (ςκεφαςμα Sepidan), ςε ςυνδυαςμό με γθ 

διατόμων, περιόριςε κατά 50% τθν εναπόκεςθ αυγϊν και μειϊκθκε ο αρικμόσ 

προςβεβλθμζνων οφκαλμϊν ζναντι των υγιϊν, ενϊ αυξικθκε και θ απόδοςθ 

(Valizadeh et al., 2013). 

 

1.8 κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ 

Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςκοπό τθ μελζτθ τθσ επίδραςθσ που ζχει θ χριςθ 

του καολίνθ, όταν εφαρμόηεται ωσ μεμβράνθ ςωματιδίων ςε αμπελϊνεσ 

οινοποιιςιμων ςταφυλιϊν, ςτισ προςβολζσ από ευδεμίδα, τηιτηικάκι και κρίπα και 

πάνω ςτουσ πλθκυςμοφσ τουσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Πειραματικά αγροτεμάχια 

Σο πείραμα διεξιχκθ ςε αμπελϊνεσ λευκισ, οινοποιιςιμθσ ποικιλίασ Ακιρι 

ςτθν περιοχι του Ζμπωνα Ρόδου. Σα πειραματικά τεμάχια που χρθςιμοποιικθκαν 

για τον ςκοπό τθσ παροφςασ πτυχιακισ ιταν 3, μάρτυρασ, ςυμβατικό και εφαρμογι 

καολίνθ. Ο μάρτυρασ, ςτον οποίο δεν ζγινε καμία επζμβαςθ, ιταν ζκταςθσ 0,5 

ςτρεμμάτων (Εικ. 7). Σο ςυμβατικό τεμάχιο είχε ζκταςθ 6 ςτρζμματα. ε αυτό ζγιναν 

2 εφαρμογζσ φυτοπροςταςίασ κατά τθν διάρκεια του πειράματοσ, θ πρϊτθ ςτισ 6 

Λουλίου 2017 με τα ςκευάςματα Systhane Ecozome (για ωίδιο), Reldan 

(εντομοκτόνο, κυρίωσ για ευδεμίδα) και Thiram (για περονόςπορο) και θ δεφτερθ 

ςτισ 4 Αυγοφςτου 2017 με τα ςκευάςματα Reldan και Thiram. Σζλοσ, το τεμάχιο του 

καολίνθ ιταν ζκταςθσ 2 ςτρεμμάτων και ζγιναν 2 εφαρμογζσ κατά τθν διάρκεια του 

πειράματοσ, θ πρϊτθ ςτισ 15 Λουνίου 1017 με τα ςκευάςματα Surround και Nimrod 

(ωιδιοκτόνο) ενϊ θ δεφτερθ ςτισ 25 Λουλίου 2017 με τα ςκευάςματα Surround και 

Thiram (προςτατευτικό μυκθτοκτόνο).  

 
Εικόνα 7. Μάρτυρασ, 0,5 ςτρζμματα (Πθγι: Google Earth). 
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Εικόνα 8. Πειραματικό τεμάχιο όπου ζγιναν οι ςυμβατικζσ (δεξιά, 6 ςτρζμματα) και 
οι εφαρμογζσ του καολίνθ (αριςτερά, 2 ςτρζμματα) (Πθγι: google earth). 
  

2.2 Εφαρμογι του καολίνθ 

Θ εφαρμογι του καολίνθ ζγινε με ψεκαςτικό εδάφουσ και πλιρθ κάλυψθ των 

πρζμνων. Ζγιναν δφο εφαρμογζσ, 15 Λουνίου και 25 Λουλίου 2017. τθν 1θ εφαρμογι 

προςτζκθκε ςτο ψεκαςτικό υγρό το μυκθτοκτόνο Nimrod, ενϊ ςτθ 2θ το 

μυκθτοκτόνο Thiram. Μετά τθ δεφτερθ εφαρμογι, θ κάλυψθ τθσ φυτικισ 

επιφάνειασ ιταν καλφτερθ ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ (Εικ. 9-11). 

ε κάκε εφαρμογι γινόταν προετοιμαςία βυτίου 250 λίτρων, που είναι 

επαρκζσ για ψεκαςμό 2 ςτρεμμάτων. Σο βυτίο γεμιηόταν με νερό μζχρι τθ μζςθ και 

το ςκεφαςμα αναμειγνυόταν με νερό ςιγά - ςιγά μζςα ςε μικρό δοχείο και με μικρζσ 

ποςότθτεσ νεροφ, αναδεφοντασ με τθν βοικεια μιασ βζργασ. τθν ςυνζχεια, το 

περιεχόμενο του δοχείου αδειαηόταν μζςα ςτο βυτίο υπό ςυνεχι ανάδευςθ. Σζλοσ, 

το βυτίο γεμιηόταν με νερό.  
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Εικόνα 9. Πρζμνο μετά τθν πρϊτθ εφαρμογι καολίνθ. 

 

   
Εικόνεσ 10 και 11. Πρζμνο μετά τθν δεφτερθ εφαρμογι καολίνθ. 

 

2.3 Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ 

Πριν τθν διεξαγωγι του πειράματοσ, ςχεδιάςτθκε θ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ για το τηιτηικάκι, τον κρίπα και τθν ευδεμίδα. 

Σηιτηικάκι: Θ αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ ςτο τηιτηικάκι ςχεδιάςτθκε να γίνει 

με ανάρτθςθ παγίδων κίτρινου χρϊματοσ και μζτρθςθ του αρικμοφ των ακμαίων 
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που κολλάνε ςε αυτζσ. Ειδικότερα, με ανάρτθςθ 5 παγίδων ανά πειραματικό 

τεμάχιο, πάνω ςτο ςφρμα και ςε απόςταςθ από το ζδαφοσ μιςό μζτρο. Οι παγίδεσ 

ςχεδιάςτθκε να αλλάηονται δφο φορζσ το μινα. Επιπρόςκετα, προβλζφκθκε 

καταμζτρθςθ νυμφϊν ςε φφλλα 5 πρζμνων δίπλα ςε αυτά με τισ κολλθτικζσ 

παγίδεσ, και ςε 20 φφλλα από κάκε πρζμνο που λαμβάνονταν από όλεσ τισ πλευρζσ 

του πρζμνου, ςυνολικά δθλαδι 100 φφλλα. Οι δειγματολθψίεσ ςχεδιάςτθκε να 

πραγματοποιοφνται κάκε 3 εβδομάδεσ. 

Θρίπασ: Για τον κρίπα ςχεδιάςτθκε να αναρτθκοφν μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ, επίςθσ 

5 ανά πειραματικό τεμάχιο και το ςθμείο ανάρτθςθσ να είναι αυτι τθ φορά πάνω 

από τθν κόμθ. Οι παγίδεσ επίςθσ ςχεδιάςτθκε να αλλάηονται δφο φορζσ το μινα. 

Για τθ μζτρθςθ τθσ ηθμιάσ ςτα ςταφφλια (μαηί με τθ ευδεμίδα) προβλζφκθκε να 

καταγράφονται οι μεταχρωματιςμοί ςχιματοσ δαχτυλιδιοφ ι γραμμικοφ ςχιματοσ 

ανά 3 εβδομάδεσ. 

Ευδεμίδα: Θ αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ ςτθν ευδεμίδα ςχεδιάςτθκε να 

πραγματοποιθκεί με μζτρθςθ τθσ ηθμιάσ ςτα ςταφφλια. Ειδικότερα, να λθφκοφν 

κάκε 3 εβδομάδεσ 5 τςαμπιά από κάκε πειραματικό τεμάχιο και να καταγραφοφν οι 

ηθμιζσ από τισ προνφμφεσ του εντόμου πάνω ςτουσ καρποφσ. 

 

2.4 Ανάρτθςθ παγίδων 

Οι παγίδεσ αναρτικθκαν ςτισ 15 Λουνίου 2017 και ςυλλζγονταν 2 φορζσ το 

μινα. Θ πρϊτθ ςυλλογι ζγινε ςτισ 30 Λουνίου 2017, θ δεφτερθ ςτισ 15 Λουλίου 2017, 

θ τρίτθ ςτισ 30 Λουλίου 2017, θ τζταρτθ ςτισ 15 Αυγοφςτου 2017, θ πζμπτθ ςτισ 30 

Αυγοφςτου 2017 και θ ζκτθ ςυλλογι ςτθν λιξθ του πειράματοσ, ςτισ 15 

επτεμβρίου 2017.  

Για το τηιτηικάκι χρθςιμοποιικθκαν κίτρινεσ κολλθτικζσ παγίδεσ 5 ανά 

πειραματικό τεμάχιο, οι οποίεσ ανανεϊνονταν ανά 15 θμζρεσ. Επίςθσ, χρειάςτθκαν 

ξφλινεσ βζργεσ κακϊσ, και υλικά δεςίματοσ όπωσ και ελαςτικό ςχοινάκι για τθν 

τοποκζτθςθ των παγίδων ςτα πειραματικά τεμάχια. Θ τοποκζτθςθ ζγινε ςε τυχαία 

ςθμεία μζςα ςτο αμπζλι πάνω ςτο ςφρμα, μιςό μζτρο από το ζδαφοσ (Εικ. 12 και 

13). 
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Εικόνεσ 12 και 13. Κίτρινεσ κολλθτικζσ παγίδεσ για το τηιτηικάκι, αγροτεμάχιο μάρτυρα 
(αριςτερά) και ςυμβατικό (δεξιά). 
 

Με τθν ίδια ακριβϊσ μεκοδολογία και με τα ίδια υλικά τοποκετικθκαν και οι 

παγίδεσ για τον κρίπα, με τθ διαφορά ότι το χρϊμα τουσ ιταν μπλε και θ κζςθ τουσ 

ιταν πάνω από το φψοσ τθσ κόμθσ (Εικ. 14-16). 

 
Εικόνα 14. Μπλε κολλθτικι παγίδα για τον κρίπα ςτο πειραματικό τεμάχιο με τον καολίνθ. 
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Εικόνεσ 15 και 16. Μπλε κολλθτικι παγίδα για τον κρίπα ςτον μάρτυρα (αριςτερά) και το  

ςυμβατικό πειραματικό τεμάχιο (δεξιά). 

Οι παγίδεσ εξετάηονταν ςτο εργαςτιριο, κάτω από ςτερεοςκόπιο και τα 

αποτελζςματα επεξεργάςτθκαν ςτατιςτικά με το πρόγραμμα SPSS (IBM SPSS 

Statistics 20). 

 

2.4  Εξζταςθ φφλλων και καρπϊν 

Για το τηιτηικάκι ζγινε μζτρθςθ νυμφϊν ςε φφλλα. ε 5 πρζμνα δίπλα ςτισ 

κολλθτικζσ παγίδεσ, 20 φφλλα από κάκε πρζμνο από όλεσ τισ πλευρζσ του πρζμνου, 

ςφνολο 100 φφλλα. Για τον κρίπα ζγινε μζτρθςθ ηθμιάσ ςτα ςταφφλια 

καταγράφοντασ τον μεταχρωματιςμό ςχιματοσ δαχτυλιδιοφ ι γραμμικό (Εικ. 17) 

από 5 τςαμπιά από κάκε πειραματικό τεμάχιο. Ενϊ για τθν ευδεμίδα ζγινε μζτρθςθ 

ηθμιάσ ςτα ςταφφλια καταγράφοντασ τισ ηθμιζσ που δθμιοφργθςαν οι προνφμφεσ 

του εντόμου πάνω ςτισ ράγεσ ςε 5 τςαμπιά από κάκε πειραματικό τεμάχιο (Εικ. 17-

19). Οι ηθμιζσ από κρίπα και ευδεμίδα καταγράφονταν ςτα ίδια 5 τςαμπιά που 

ςυλλζχκθκαν. Οι δειγματολθψίεσ πραγματοποιοφνταν κάκε 3 εβδομάδεσ με τθν 

πρϊτθ ςτισ 20 Λουνίου 2017. Θ δεφτερθ δειγματολθψία ζγινε ςτισ 11 Λουλίου 2017, 

ακολοφκθςε θ τρίτθ ςτισ 1 Αυγοφςτου 2017, θ τζταρτθ πραγματοποιικθκε ςτισ 22 
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Αυγοφςτου 2017 και θ πζμπτθ που ιταν θ τελευταία ζγινε ςτισ 12 επτεμβρίου 

2017. 

    
Εικόνα 17. Προςβολζσ από κρίπα (κυκλικό ςχιμα) και ευδεμίδα (τετράγωνο ςχιμα). 

 

 
Εικόνεσ 18 και 19. Προςβολζσ από ευδεμίδα ςτον καολίνθ (αριςτερά) και το ςυμβατικό 
πειραματικό τεμάχιο (δεξιά). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΗΘΣΘΘ 

υνολικά εξετάςτθκαν 180 

παγίδεσ, 90 από κάκε χρϊμα και 

μετρικθκαν 214.407 ζντομα, από τα οποία 

τα 124.965 (58,3%) ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ 

και τα 89.442 (41,7%) ζντομα ςτισ μπλε 

παγίδεσ (Γρ. 1). Επίςθσ, τα τηιτηικάκια ιταν 

κατά πολφ περιςςότερα ςτισ κίτρινεσ 

παγίδεσ (38.734) ςε ςχζςθ με τισ μπλε 

(8.550). Σο αντίςτροφο ίςχυε για τουσ κρίπεσ ςτισ μπλε παγίδεσ, όπου μετρικθκαν 

65.711 ζντομα, ζναντι μόλισ 4.667 ςτισ 

κίτρινεσ. Σα Τμενόπτερα ιταν 5.278 ςτισ 

κίτρινεσ και 2.737 ςτισ μπλε. το 

ςφνολό τουσ, τα τηιτηικάκια ιταν 47.284 

(22,05%), οι κρίπεσ 70.378 (32,82%), τα 

Τμενόπτερα 8.015 (3,74%) και τα 

λοιπά ζντομα 88.730 (41,38%) (Γρ. 2).  

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτισ παγίδεσ καταμετρικθκαν πολφ μικροφ 

μεγζκουσ άγνωςτα πορτοκαλί ζντομα ςε πολφ μεγάλουσ αρικμοφσ, 62.315 ςτο 

ςφνολο. Σα ζντομα αυτά βρίςκονταν ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ και ελάχιςτα ςτισ μπλε. 

Προκειμζνου να μθν επθρεάςουν τα αποτελζςματα, τα ζντομα αυτά εξαιρζκθκαν 

από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία. 

 

3.1  Αποτελζςματα ανά δειγματολθψία  

τα παρακάτω αποτελζςματα εμφανίηονται οι μετριςεισ των εντόμων που 

παγιδεφτθκαν ςε κολλθτικζσ παγίδεσ κίτρινου και μπλε χρϊματοσ ςε τρία 

διαφορετικά αγροτεμάχια (επζμβαςθ με καολίνθ, μάρτυρασ και ςυμβατικι 

καλλιζργεια). Οι κατθγορίεσ εντόμων που παρουςιάηονται είναι τηιτηικάκια πράςινα 

και κίτρινα, κρίπεσ μαφροι και κίτρινοι και ζντομα που ανικουν ςτθν τάξθ 
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Γράφθμα 1. Αναλογία εντόμων ςε μπλε 
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Τμενόπτερα. Οι δειγματολθψίεσ που ζγιναν ιταν 6 και τα αποτελζςματα αυτϊν 

φαίνονται ςτουσ παρακάτω Πίνακεσ και Γραφιματα.  

 

3.1.1  Δειγματολθψία 1θ   

Σα αποτελζςματα τθσ 1θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτουσ Πίνακεσ 4 και 5 

και τα Γραφιματα 3 και 4. ε αυτιν τθν δειγματολθψία παρατθρικθκαν οι 

πλθκυςμοί ςε τηιτηικάκια, κρίπεσ και Τμενόπτερα. Όπωσ φαίνεται  ςτον Πίνακα 4 και 

το Γράφθμα 3 τα τηιτηικάκια είναι περιςςότερα ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ από ότι ςτισ 

μπλε, γεγονόσ που οφείλεται ςτο χρϊμα των παγίδων, κακϊσ το κίτρινο χρϊμα 

είναι αυτό που τραβάει τα τηιτηικάκια. Σο ίδιο ιςχφει ςτισ μπλε παγίδεσ με 

περιςςότερο αρικμό των κριπϊν λόγω του χρϊματοσ. Ο μεγαλφτεροσ πλθκυςμόσ ςε 

κρίπεσ παρατθρείται ςτον μάρτυρα κάτι που δεν ιςχφει ςτισ κίτρινεσ για τα 

τηιτηικάκια. Σα Τμενόπτερα βρίςκονται ςε χαμθλό αρικμό και ςτα δφο χρϊματα ςε 

ςχζςθ με τα υπόλοιπα ζντομα με διαφορά κατά εκατό ζντομα ςτισ μπλε από τισ 

κίτρινεσ. 

Πίνακασ 4. Αποτελζςματα 1θσ δειγματολθψίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν των 
κριπϊν και των υμενόπτερων ςτα τρία διαφορετικά αγροτεμάχια. 

 30/6/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια 3497 739 2960 7196 17 215 40 272 

Κρίπεσ 427 35 300 762 204 838 288 1330 

Τμενόπτερα 131 44 98 273 30 49 80 159 

φνολο 5023 1260 4815 11098 602 1531 1385 3518 

 

Σα επόμενα αποτελζςματα τθσ 1θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

5 και το Γράφθμα 4. Πρϊτθ παρατιρθςθ είναι ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτον 

πλθκυςμό των εντόμων που πιάςτθκαν ςτισ μπλε και ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ και αυτό 

οφείλεται κυρίωσ ςτο χρϊμα. τισ κίτρινεσ ζχουμε πολλά τηιτηικάκια και ελάχιςτουσ 

κρίπεσ και το αντίκετο ςυμβαίνει ςτισ μπλε παγίδεσ με περιςςότερουσ κρίπεσ και 

λιγότερα τηιτηικάκια. Δεφτερθ παρατιρθςθ είναι ότι ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ δεν 

υπάρχουν πολλά τηιτηικάκια ςτον μάρτυρα ςε ςχζςθ με τα άλλα δυο αγροτεμάχια 

ενϊ ςτισ μπλε παγίδεσ ςτον μάρτυρα παρατθροφμε περιςςότερουσ κρίπεσ ςε ςχζςθ 

με τα άλλα δυο χωράφια.  
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Γράφθμα 3. Αρικμοί ςυλλιψεων  τθσ 1θσ δειγματολθψίασ ςτα τηιτηικάκια, ςτουσ κρίπεσ και 

τα Τμενόπτερα. 

 

Σα κίτρινα τηιτηικάκια είναι περιςςότερα από τα πράςινα και ςτα 2 

χρϊματα με διαφορά ότι ςτισ κίτρινεσ ςθμειϊνονται ςε μεγάλο αρικμό ςτα 

χωράφια του καολίνθ και τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ, ενϊ ςτισ μπλε ςτο χωράφι 

του μάρτυρα. Οι κίτρινοι κρίπεσ είναι περιςςότεροι από τουσ μαφρουσ και ςτα δφο 

χρϊματα, με περιςςότερουσ ςτα αγροτεμάχια του καολίνθ και τθσ ςυμβατικισ 

καλλιζργειασ ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ και ςτου μάρτυρα ςτισ μπλε. 

 
Πίνακασ 5. Αποτελζςματα ςτα πράςινα, κίτρινα τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ 
κρίπεσ  τθσ 1θσ δειγματολθψίασ. 

 30/6/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια πράςινα 2194 16 1047 3257 6 7 4 17 

Σηιτηικάκια κίτρινα 1300 718 1912 3930 10 207 36 253 

Κρίπεσ μαφροι 60 12 86 158 59 134 58 251 

Κρίπεσ κίτρινοι 367 23 214 604 145 704 230 1079 
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Γράφθμα 4. Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 1θσ δειγματολθψίασ ςτα πράςινα και κίτρινα 
τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ κρίπεσ ςε κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ. 
 

3.1.2 Δειγματολθψία 2θ   

Σα αποτελζςματα τθσ 2θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτουσ Πίνακεσ 6 και 7 

και τα Γραφιματα 5 και 6. τον Πίνακα 6 και Γράφθμα 3 παρατθρείται ότι υπάρχουν 

περιςςότεροι πλθκυςμοί από κρίπεσ ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ από ότι ςτθν 

προθγοφμενθ δειγματολθψία, κάτι που ιςχφει και για τα Τμενόπτερα. τισ μπλε 

παγίδεσ ο αρικμόσ των κριπϊν είναι τεράςτιοσ  ςε ςχζςθ με τισ κίτρινεσ λόγω 

χρϊματοσ και ςτα τρία αγροτεμάχια οι κρίπεσ είναι πολφ υψθλοί ςε αρικμό,  ενϊ τα 

τηιτηικάκια είναι περιςςότερα ςε αυτό του μάρτυρα. 

 
Πίνακασ 6. Αποτελζςματα 2θσ δειγματολθψίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν των 
κριπϊν και των υμενόπτερων ςτα τρία διαφορετικά αγροτεμάχια. 

 15/7/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια 824 386 708 1918 168 1952 198 2318 

Κρίπεσ 392 276 432 1100 4704 3988 3972 12664 

Τμενόπτερα 112 204 148 464 37 76 92 205 

φνολο 1836 1604 2548 5988 5645 6616 5430 17691 
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Γράφθμα 5.  Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 2θσ δειγματολθψίασ ςτα τηιτηικάκια, ςτουσ κρίπεσ και 

τα Τμενόπτερα. 

 

Σα επόμενα αποτελζςματα τθσ 2θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

7 και το Γράφθμα 6. τθν 2θ δειγματολθψία υπάρχουν τηιτηικάκια και ςτισ κίτρινεσ 

και ςτισ μπλε παγίδεσ παρόλο που ςτισ υπόλοιπεσ δειγματολθψίεσ οι πλθκυςμοί 

των τηιτηικακιϊν ςτισ παγίδεσ χρϊματοσ μπλε είναι ελάχιςτεσ ςε ςχζςθ με αυτϊν 

των κίτρινων παγίδων.  

 
Πίνακασ 7. Αποτελζςματα ςτα πράςινα, κίτρινα τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ 
κρίπεσ  τθσ 2θσ δειγματολθψίασ. 

15/7/2017 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια πράςινα 212 16 372 600 68 4 28 100 

Σηιτηικάκια κίτρινα 596 364 332 1292 100 1948 170 2218 

Κρίπεσ μαφροι 296 192 264 752 3188 2272 1652 7112 

Κρίπεσ κίτρινοι 96 84 168 348 1516 1716 2320 5552 

 

τισ κίτρινεσ παγίδεσ ο αρικμόσ των κίτρινων τηιτηικακιϊν είναι 

μεγαλφτεροσ από αυτόν των πράςινων ενϊ οι μαφροι κρίπεσ είναι περιςςότεροι 

από τουσ κίτρινουσ, εκ των οποίων οι λιγότεροι βρίςκονται ςτο αγροτεμάχιο του 

μάρτυρα. Ο μεγαλφτεροσ πλθκυςμόσ τηιτηικακιϊν είναι των κίτρινων ςτισ μπλε 

παγίδεσ και παρατθρείται ςτον μάρτυρα κάτι που δεν ιςχφει ςτισ κίτρινεσ. Ακόμα ο 
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αρικμόσ των παγιδευμζνων κριπϊν είναι εξαπλάςιοσ ςε ςχζςθ με τα τηιτηικάκια ςτισ 

μπλε παγίδεσ με περιςςότερουσ τουσ μαφρουσ κατά δφο χιλιάδεσ περίπου. 

 

Γράφθμα 6. Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 2θσ δειγματολθψίασ ςτα πράςινα και κίτρινα 
τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ κρίπεσ ςε κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ. 

 

3.1.3 Δειγματολθψία 3θ  

Σα αποτελζςματα τθσ 3θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτουσ Πίνακεσ 8 και 9 

και τα Γραφιματα 7 και 8. τον παρακάτω πίνακα και γράφθμα παρατθρείται 

μεγάλοσ πλθκυςμόσ από τηιτηικάκια ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ με περιςςότερα από τα 

μιςά να βρίςκονται ςτον μάρτυρα.  

 
Πίνακασ 8. Αποτελζςματα 3θσ δειγματολθψίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν των 
κριπϊν και των υμενόπτερων ςτα τρία διαφορετικά αγροτεμάχια. 

 30/7/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια 875 6540 641 8056 200 1451 276 1927 

Κρίπεσ 130 72 50 252 2442 4563 13002 20007 

Τμενόπτερα 168 771 138 1077 43 81 87 211 

φνολο 1743 11536 1347 14626 3636 7956 14917 26509 
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Επίςθσ παγιδεφτθκαν Τμενόπτερα περιςςότερα από τισ προθγοφμενεσ 

δειγματολθψίεσ, με τα περιςςότερα να βρίςκονται πάλι ςτον μάρτυρα. τισ μπλε 

παγίδεσ οι κρίπεσ ςθμειϊνουν τεράςτιο αρικμό και ξεπζραςαν τουσ 20.000, εκ των 

οποίων οι 13.000 παγιδεφτθκαν ςτον αγροτεμάχιο τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ. Σα 

Τμενόπτερα είναι λιγότερα ςε ςχζςθ με τισ παγίδεσ κίτρινου χρϊματοσ, ενϊ 

μεγαλφτεροσ πλθκυςμόσ τηιτηικακιϊν ςθμειϊκθκε ςτο χωράφι μάρτυρασ. 

 

 
Γράφθμα 7.  Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 3θσ δειγματολθψίασ ςτα τηιτηικάκια, ςτουσ κρίπεσ και 

τα Τμενόπτερα. 

 
 

Σα επόμενα αποτελζςματα τθσ 3θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

9 και το Γράφθμα 8. τθν 3θ δειγματολθψία παρατθροφμε μεγάλο πλθκυςμό από 

τηιτηικάκια ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ  και ελάχιςτο αρικμό ςε κρίπεσ, ενϊ ςτισ μπλε 

παγίδεσ ο πλθκυςμόσ ςτουσ κρίπεσ είναι τεράςτιοσ με μζγιςτο αρικμό ςτο χωράφι 

με τθν ςυμβατικι καλλιζργεια. Σα κίτρινα τηιτηικάκια υπερτεροφν των πράςινων και 

ςτα δφο χρϊματα παγίδων με μεγάλθ διαφορά ςτο αγροτεμάχιο του μάρτυρα. Οι 

κίτρινοι κρίπεσ που είναι ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ ζχουν το μικρότερο πλθκυςμό τουσ 

ςτο χωράφι τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ, ενϊ ςτισ μπλε ςτο ίδιο χωράφι ζχουν τον 

μεγαλφτερό τουσ. 
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Πίνακασ 9. Αποτελζςματα ςτα πράςινα, κίτρινα τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ 
κρίπεσ  τθσ 3θσ δειγματολθψίασ. 

30/7/2017 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια πράςινα 54 4 286 344 10 6 41 57 

Σηιτηικάκια κίτρινα 816 6511 353 7680 190 1438 231 1859 

Κρίπεσ μαφροι 11 11 14 36 120 462 578 1160 

Κρίπεσ κίτρινοι 119 61 36 216 2322 4101 12424 18847 

 

 

Γράφθμα 8. Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 3θσ δειγματολθψίασ ςτα πράςινα και κίτρινα 

τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ κρίπεσ ςε κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ. 

 

3.1.4 Δειγματολθψία 4θ   

Σα αποτελζςματα τθσ 4θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτουσ Πίνακεσ 10 και 

11 και τα Γραφιματα 9 και 10. τον Πίνακα 10 φαίνεται ότι ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ 

μεγαλφτεροσ πλθκυςμόσ καταλαμβάνεται από τα τηιτηικάκια και ςτθν ςυνζχεια 

είναι τα Τμενόπτερα. Σα περιςςότερα από αυτά βρίςκονται ςτον μάρτυρα με 

μεγάλθ διαφορά από τα άλλα δφο αγροτεμάχια. τισ μπλε παγίδεσ οι κρίπεσ είναι 

φυςιολογικϊσ περιςςότεροι ςτο ςφνολο των εντόμων, κακϊσ ελκφονται λόγω 

χρϊματοσ, με περιςςότερουσ να βρίςκονται ςτο χωράφι τθσ ςυμβατικισ 
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καλλιζργειασ. τα τηιτηικάκια και τα Τμενόπτερα δεν ιςχφει αυτό με τουσ 

μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ να ςθμειϊνονται ςτον μάρτυρα. 

 
 
Πίνακασ 10. Αποτελζςματα 4θσ δειγματολθψίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν των 
κριπϊν και των υμενόπτερων ςτα τρία διαφορετικά αγροτεμάχια. 

 15/8/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια 1444 5152 2420 9016 272 1124 480 1876 

Κρίπεσ 352 176 112 640 3520 2596 6808 12924 

Τμενόπτερα 148 712 180 1040 156 336 200 692 

φνολο 2231 6226 3065 11522 4407 4562 8060 17029 

 
 

 
Γράφθμα 9.  Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 4θσ δειγματολθψίασ ςτα τηιτηικάκια, ςτουσ κρίπεσ και 

τα Τμενόπτερα. 

 

Σα επόμενα αποτελζςματα τθσ 4θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

11 και το Γράφθμα 10. τθν 4θ δειγματολθψία παρατθρείται ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ 

μεγαλφτεροσ αρικμόσ κίτρινων τηιτηικακιϊν ζναντι των πραςίνων. Σα περιςςότερα 

από αυτά βρίςκονται ςτον μάρτυρα, ενϊ ςτα άλλα δφο χωράφια ο αρικμόσ είναι 

ςχεδόν ίςοσ. Αυτό μασ δείχνει ότι θ εφαρμογι του καολίνθ δοφλεψε εξίςου καλά, 

με αυτιν τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ. Οι κίτρινοι κρίπεσ είναι περιςςότεροι από 

τουσ μαφρουσ και ςτισ κίτρινεσ και ςτισ μπλε. θμειϊκθκε μθδενικόσ αρικμόσ των 
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μαφρων κριπϊν  ςτθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ το χωράφι ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ. 

Ακόμα ςτισ μπλε παγίδεσ οι κίτρινοι κρίπεσ είναι περιςςότεροι ςτα αγροτεμάχια του 

καολίνθ και τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ, με χαμθλότερο πλθκυςμό ςε αυτό του 

μάρτυρα. Σζλοσ τα κίτρινα τηιτηικάκια που μετρικθκαν ςτισ μπλε παγίδεσ, ιταν 

περιςςότερα από τα πράςινα που παγιδεφτθκαν ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ.   

 

Πίνακασ  11. Αποτελζςματα ςτα πράςινα, κίτρινα τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ 

κρίπεσ  τθσ 4θσ δειγματολθψίασ. 

15/8/2017 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια πράςινα 256 208 1292 1756 52 33 232 317 

Σηιτηικάκια κίτρινα 1136 4860 1120 7116 196 1079 236 1511 

Κρίπεσ μαφροι 8 12 0 20 4 116 72 192 

Κρίπεσ κίτρινοι 344 164 112 620 3516 2480 6736 12732 

 

Γράφθμα 10. Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 4θσ δειγματολθψίασ ςτα πράςινα και κίτρινα 

τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ κρίπεσ ςε κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ. 
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3.1.5 Δειγματολθψία 5θ   

Σα αποτελζςματα τθσ 5θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτουσ Πίνακεσ 12 και 

13 και τα Γραφιματα 11 και 12.  τον Πίνακα 12 και το Γράφθμα 11 παρατθροφνται 

παρόμοια αποτελζςματα με αυτά τθσ προθγοφμενθσ δειγματολθψίασ. τισ κίτρινεσ 

παγίδεσ καταγράφθκαν πολλά τηιτηικάκια με περιςςότερα ςτον μάρτυρα και αρκετά 

Τμενόπτερα. τισ μπλε πολλοί κρίπεσ με περιςςότερουσ ςτο αγροτεμάχιο τθσ 

ςυμβατικισ καλλιζργειασ. Σηιτηικάκια και Τμενόπτερα παγιδεφτθκαν περιςςότερα 

ςτον μάρτυρα από ότι ςτα άλλα δυο χωράφια. 

 
Πίνακασ 12. Αποτελζςματα 5θσ δειγματολθψίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν των 
κριπϊν και των υμενόπτερων ςτα τρία διαφορετικά αγροτεμάχια. 

 30/8/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια 2504 3580 1432 7516 580 752 304 1636 

Κρίπεσ 520 84 68 672 3484 3492 7020 13996 

Τμενόπτερα 368 788 92 1248 216 556 124 896 

φνολο 3080 5216 2520 10816 4680 5504 7852 18036 

 

 

Γράφθμα 11.  Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 5θσ δειγματολθψίασ ςτα τηιτηικάκια, ςτουσ κρίπεσ και 

τα Τμενόπτερα. 
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Σα επόμενα αποτελζςματα τθσ 5θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

13 και το Γράφθμα 12. Θ 5θ δειγματολθψία μοιάηει πολφ με τθν προθγοφμενθ, τθν 

4θ δειγματολθψία, ςτθν οποία είχαμε υψθλό αρικμό κίτρινων τηιτηικακιϊν ςτον 

μάρτυρα των κίτρινων παγίδων και χαμθλό ςτα άλλα δφο χωράφια, ενϊ ςτισ μπλε 

παγίδεσ κυριαρχοφν οι κίτρινοι κρίπεσ για άλλθ μια φορά με το χωράφι του 

μάρτυρα να μθν ζχει παγιδεφςει τόςουσ, όςουσ του καολίνθ και τθσ ςυμβατικισ 

καλλιζργειασ. θμειϊκθκαν και ςε αυτιν τθν δειγματολθψία μθδενικοί αρικμοί, 

ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ οι μαφροι κρίπεσ ςτα αγροτεμάχια του καολίνθ και του 

μάρτυρα, κακϊσ και τα πράςινα τηιτηικάκια ςτον μάρτυρα. 

 

Πίνακασ 13. Αποτελζςματα ςτα πράςινα, κίτρινα τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ 

κρίπεσ  τθσ 5θσ δειγματολθψίασ. 

30/8/2017 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια πράςινα 204 0 444 648 80 0 140 220 

Σηιτηικάκια κίτρινα 1200 4124 1588 6912 208 908 352 1468 

Κρίπεσ μαφροι 0 0 12 12 52 192 88 332 

Κρίπεσ κίτρινοι 496 76 88 660 3612 2840 7476 13928 

 

3.1.6 Δειγματολθψία 6θ   

Σα αποτελζςματα τθσ 6θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτουσ Πίνακεσ 14 και 15 

και τα Γραφιματα 13 και 14. τθν τελευταία δειγματολθψία όπωσ και κατά κφριο 

λόγο ςτισ περιςςότερεσ, παρατθρείται μεγάλοσ αρικμόσ τηιτηικακιϊν ςτισ κίτρινεσ 

και μεγάλοσ αρικμόσ  κριπϊν ςτισ μπλε. τισ 3 τελευταίεσ δειγματολθψίεσ ο 

μάρτυρασ ζχει τα περιςςότερα τηιτηικάκια ςτισ κίτρινεσ, ενϊ ο αμπελϊνασ τθσ 

ςυμβατικισ καλλιζργειασ ζχει τουσ περιςςότερουσ κρίπεσ ςτισ μπλε. Σζλοσ 

περιςςότερα Τμενόπτερα παγιδεφτθκαν ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ από ότι ςτισ μπλε. 
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Γράφθμα 12. Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 5θσ δειγματολθψίασ ςτα πράςινα και κίτρινα 

τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ κρίπεσ ςε κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ.  

 
Πίνακασ 14. Αποτελζςματα 6θσ δειγματολθψίασ ςτουσ πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν των 
κριπϊν και των υμενόπτερων ςτα τρία διαφορετικά αγροτεμάχια. 

 15/9/17 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια 1131 2022 1879 5032 149 168 204 521 

Κρίπεσ 1005 184 52 1241 1244 1530 2016 4790 

Τμενόπτερα 461 585 130 1176 270 266 38 574 

φνολο 2920 2771 2909 8600 1924 2252 2483 6659 

 
 

Σα επόμενα αποτελζςματα τθσ 6θσ δειγματολθψίασ φαίνονται ςτον Πίνακα 

15 και το Γράφθμα 14. τθν 6θ δειγματολθψία παρατθρείται κάτι καινοφργιο ςε 

ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ. τισ κίτρινεσ παγίδεσ και ςυγκεκριμζνα ςτο χωράφι που 

ζγινε εφαρμογι με καολίνθ, εμφανίηεται πλθκυςμόσ από κρίπεσ, κάτι που δεν 

υπιρχε ςτισ άλλεσ δειγματολθψίεσ τόςο ζντονα ςτο ςυγκεκριμζνο αγροτεμάχιο 

αλλά και ςτα υπόλοιπα. Επίςθσ τα κίτρινα τηιτηικάκια ςτον καολίνθ είναι ςχεδόν ςτο 

μιςό του πλθκυςμοφ τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ και του μάρτυρα, κάτι που δεν 

ιςχφει ςτα πράςινα τηιτηικάκια.  

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Κίτρινθ Μπλε 

Σηιτηικάκια πράςινα 

Σηιτηικάκια κίτρινα 

Κρίπεσ μαφροι 

Κρίπεσ κίτρινοι 



46 

 

 
Γράφθμα 13.  Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 6θσ δειγματολθψίασ ςτα τηιτηικάκια, ςτουσ κρίπεσ και 

τα Τμενόπτερα. 

 

Πίνακασ 15. Αποτελζςματα ςτα πράςινα, κίτρινα τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ 

κρίπεσ  τθσ 6θσ δειγματολθψίασ. 

15/9/2017 Κίτρινθ Μπλε 

  Κ Μ  ΤΝΟΛΟ Κ Μ  ΤΝΟΛΟ 

Σηιτηικάκια πράςινα 385 8 1262 1655 64 14 205 283 

Σηιτηικάκια κίτρινα 655 1224 1230 3109 42 100 72 214 

Κρίπεσ μαφροι 1 0 0 1 61 144 162 367 

Κρίπεσ κίτρινοι 1126 176 60 1362 1387 766 2518 4671 

 

Άλλθ μια φορά οι μαφροι κρίπεσ είναι ςχεδόν μθδενικοί  και ςτα 3 

αγροτεμάχια μιασ και ςτον καολίνθ βρζκθκε μόνο ζνασ, ενϊ ςτα άλλα δφο κανείσ. 

Οι κίτρινοι κρίπεσ ςτισ μπλε παγίδεσ είναι όπωσ ςτισ τρείσ τελευταίεσ 

δειγματολθψίεσ, λιγότεροι ςε αρικμό ςτον μάρτυρα και περιςςότεροι ςτα άλλα δφο 

χωράφια με μεγαλφτερο πλθκυςμό ςτο χωράφι τθσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ. Σζλοσ 

τα κίτρινα τηιτηικάκια ςτισ μπλε παγίδεσ είναι περιςςότερα ςτον μάρτυρα ςε ςχζςθ 

με τα άλλα δυο χωράφια.  
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Γράφθμα 14. Αρικμοί ςυλλιψεων τθσ 6θσ δειγματολθψίασ ςτα πράςινα και κίτρινα 

τηιτηικάκια και ςτουσ κίτρινουσ, μαφρουσ κρίπεσ ςε κίτρινεσ και μπλε κολλθτικζσ παγίδεσ. 

 

3.1.7. υηιτθςθ  

Από τα παραπάνω αποτελζςματα μποροφμε να ποφμε τα εξισ: 

 Είναι ςαφζσ ότι οι κίτρινεσ παγίδεσ ςυλλαμβάνουν περιςςότερα 

τηιτηικάκια, ενϊ οι μπλε παγίδεσ κρίπεσ, κάτι που κα ελεγχκεί και 

ςτατιςτικά ςτθ ςυνζχεια (βλ. 3.3).  

 Για τα Τμενόπτερα δεν είναι ξεκάκαρο αν προςελκφονται 

περιςςότερο από τισ κίτρινεσ παγίδεσ, όμωσ γίνεται ςτατιςτικόσ 

ζλεγχοσ ςτθ ςυνζχεια (βλ. 3.3).  

 Παρατθροφνται διαφορζσ ςτισ ςυλλιψεισ μεταξφ διαφορετικϊν 

ειδϊν τηιτηικακιϊν και κριπϊν. 

 Σα κίτρινα τηιτηικάκια καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ του 

ςυνόλου ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα (79,4%). 

 Σα πράςινα τηιτηικάκια ζχουν παρόμοια κατανομι με τα κίτρινα, 

πάντα όμωσ ςε χαμθλότερουσ αρικμοφσ. 

 Οι κίτρινοι κρίπεσ είναι πολφ περιςςότεροι ςε αρικμό από τουσ 

μαφρουσ (86,1% επί του ςυνόλου των κριπϊν). 
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 Οι μαφροι κρίπεσ εμφανίηονται ςτισ δφο πρϊτεσ δειγματολθψίεσ, 

μάλιςτα ςτθ 2θ δειγματολθψία είναι περιςςότεροι από τουσ 

κίτρινουσ και μετά ςχεδόν μθδενίηονται,. 

 

 

3.2  φγκριςθ μζςων για τισ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ εντόμων ανά 

επζμβαςθ και χρϊμα για κάκε δειγματολθψία 

τθν παράγραφο αυτι εμφανίηονται υπό μορφι πινάκων  τα 

αποτελζςματα των αναλφςεων τθσ διαςποράσ (Analysis of Variance, ANOVA, τιμζσ F 

και p) των τριϊν κατθγοριϊν εντόμων (τηιτηικάκια, κρίπεσ και Τμενόπτερα), κακϊσ 

και οι μζςεσ τιμζσ τουσ ςτισ τρεισ επεμβάςεισ, δθλαδι ςτο αγροτεμάχιο όπου 

εφαρμόςτθκε ο καολίνθσ, ςτο ςυμβατικό και ςτον μάρτυρα. 

 

3.2.1  Αποτελζςματα 1θσ Δειγματολθψίασ 

τθν 1θ δειγματολθψία (Πίν. 16) βλζπουμε ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτισ 

μζςεσ τιμζσ των τριϊν επεμβάςεων ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, με εξαίρεςθ τα 

Τμενόπτερα ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ. Αναφορικά με τισ κίτρινεσ παγίδεσ, μετρικθκαν 

περιςςότερα τηιτηικάκια ςτον καολίνθ (μζςθ τιμι 699,4) και το ςυμβατικό (μζςθ 

τιμι 592) και λιγότερα ςτον μάρτυρα (μζςθ τιμι 147,8), κάτι που δεν ιταν 

αναμενόμενο. Σο ίδιο οξφμωρο αποτζλεςμα ιςχφει και για τουσ κρίπεσ. Αναφορικά 

με τισ μπλε παγίδεσ τα τηιτηικάκια είναι λιγότερα ςτον καολίνθ, από ότι ςτα άλλα 

δφο αγροτεμάχια του ςυμβατικοφ και του μάρτυρα, όπωσ και τα Τμενόπτερα 

ζντομα. Σα παραπάνω αποτελζςματα μποροφν να αιτιολογθκοφν  ωσ εξισ. τθν 

περίπτωςθ του καολίνθ, θ δειγματολθψία ιταν (χρονικά) κοντά ςτθν εφαρμογι και 

δεν είχε δείξει τθ δράςθ του το ςκεφαςμα. το ςυμβατικό αγροτεμάχιο δεν είχε 

γίνει ακόμα καμία επζμβαςθ με φυτοφάρμακα. 
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Πίνακασ 16. Μζςεσ τιμζσ και ανάλυςθ τθσ διαςποράσ των δεδομζνων τθσ 1θσ 

δειγματολθψίασ. 

    30/6/2017 

    F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

Κίτρινεσ 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 10,218 0,003 699,4α 592α 147,8β 

Κρίπεσ 5,415 0,021 85,4α 60α 7β 

Τμενόπτερα 3,637 0,058 26,2α 19,6αβ 8,8β 

Μπλε 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 9,969 0,003 3,4β 43α 8β 

Κρίπεσ 7,731 0,007 40,8β 57,6β 167,6α 

Τμενόπτερα 4,795 0,029 6β 16α 9,8αβ 

 

3.2.2  Αποτελζςματα 2θσ  Δειγματολθψίασ  

τθ 2θ δειγματολθψία (Πίν. 17) βλζπουμε ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτισ 

μζςεσ τιμζσ των τριϊν επεμβάςεων μόνο ςτισ μπλε παγίδεσ και ςυγκεκριμζνα ςτα 

τηιτηικάκια, όπου ςτον μάρτυρα μετρικθκαν περιςςότερα (μ.τ. 390,4) ενϊ λιγότερα 

ςε αυτά του καολίνθ (μ.τ. 42) και του ςυμβατικοφ (μ.τ. 39,6). Οι κρίπεσ  που 

παγιδεφτθκαν ιταν ςχεδόν ίςοι ςτα αγροτεμάχια του ςυμβατικοφ και του μάρτυρα 

με περιςςότερουσ ςε αυτό του καολίνθ, χωρίσ όμωσ να υπάρχει ςθμαντικι 

διαφορά. Επίςθσ θ διαςπορά ςτα Τμενόπτερα δείχνει ότι δεν υπιρχε διαφορά 

ςτουσ μζςουσ όρουσ με μεγαλφτερθ μζςθ τιμι να υπάρχει ςτο ςυμβατικό (μ.τ. 18,4) 

και θ μικρότερθ ςτον καολίνθ (μ.τ. 9,25). Αναφορικά με τισ κίτρινεσ παγίδεσ  τα 

τηιτηικάκια είναι περιςςότερα ςτον καολίνθ και ςτο ςυμβατικό αγροτεμάχιο και 

λιγότερα ςε αυτό του μάρτυρα, χωρίσ όμωσ να υπάρχει ςθμαντικι διαφορά ςτισ 

μζςεσ τιμζσ τουσ. Σο ίδιο παρατθρείται και για τουσ κρίπεσ.  

 

 

 

Πίνακασ 17. Μζςεσ τιμζσ και ανάλυςθ τθσ διαςποράσ των δεδομζνων τθσ 2θσ 

δειγματολθψίασ. 

    15/7/2017 

    F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

Κίτρινεσ 

παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 0,36 0,705 164,8α 141,6α 77,2α 

Κρίπεσ 0,135 0,875 78,4α 86,4α 55,2α 

Τμενόπτερα 0,403 0,677 22,4α 29,6α 40,8α 

Μπλε 

παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 38,182  <0,001 42β 39,6β 390,4α 

Κρίπεσ 1,241 0,324 1176α 794,4α 797,6α 

Τμενόπτερα 1,169 0,344 9,25α 18,4α 15,2α 
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Σα Τμενόπτερα που παγιδεφτθκαν ιταν περιςςότερα ςτον μάρτυρα  και 

λιγότερα ςτα άλλα δφο αγροτεμάχια, με ςχετικά μικρζσ διαφορζσ ςτισ μζςεσ τιμζσ 

τουσ: καολίνθσ 22,4, ςυμβατικό 29,6 και μάρτυρασ 40,8. 

 

3.2.3  Αποτελζςματα 3θσ  Δειγματολθψίασ  

τθν 3θ δειγματολθψία (Πίν. 18)  παρατθρείται ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτισ 

μζςεσ τιμζσ των τριϊν επεμβάςεων ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ με εξαίρεςθ 

τουσ κρίπεσ ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ και τα Τμενόπτερα ςτισ μπλε. Αναφορικά με τισ 

κίτρινεσ παγίδεσ τα τηιτηικάκια είναι περιςςότερα ςτο αγροτεμάχιο του μάρτυρα 

(μ.τ. 1308) και λιγότερα ςτα άλλα δφο (μ.τ. 175) ςτον καολίνθ και (μ.τ. 128,2) ςτο 

ςυμβατικό. Σο ίδιο φαινόμενο ιςχφει και ςτα Τμενόπτερα με μεγάλθ μζςθ τιμι ςτον 

μάρτυρα και μικρότερεσ ςτον καολίνθ και ςυμβατικό. τουσ κρίπεσ παρατθροφνται 

μζςεσ τιμζσ με μικρι απόκλιςθ θ μια από τθν άλλθ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει 

ςθμαντικι διαςπορά. Όςον αφορά τισ μπλε παγίδεσ μετρικθκαν περιςςότερα 

τηιτηικάκια ςτον μάρτυρα  (μ.τ. 290,2) και λιγότερα ςτον καολίνθ (μ.τ. 40) και το 

ςυμβατικό (μ.τ. 55,2). Αναφορικά με τουσ κρίπεσ το ςυμβατικό αγροτεμάχιο είχε τον 

μεγαλφτερο πλθκυςμό, μ.τ. 2600,4, ενϊ αυτά του μάρτυρα και του καολίνθ 

μικρότερο πλθκυςμό, καολίνθσ 488,4 και μάρτυρασ 912,6. Σα Τμενόπτερα ζντομα 

που μετρικθκαν δεν είχαν μεγάλεσ διαφορζσ ςτουσ μζςουσ όρουσ των τριϊν 

επεμβάςεων. 

 

Πίνακασ 18. Μζςεσ τιμζσ και ανάλυςθ τθσ διαςποράσ των δεδομζνων τθσ 3θσ 

δειγματολθψίασ. 

    30/7/2017 

    F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

Κίτρινεσ 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 8,013 0,006 175β 128,2β 1308α 

Κρίπεσ 1,485 0,265 26α 10α 14,4α 

Τμενόπτερα 4,627 0,032 33,6β 27,6β 154,2α 

Μπλε 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 10,812 0,002 40β 55,2β 290,2α 

Κρίπεσ 4,74 0,03 488,4β 2600,4α 912,6β 

Τμενόπτερα 0,556 0,589 10,75α 17,4α 16,2α 

 



51 

 

3.2.4  Αποτελζςματα 4θσ  Δειγματολθψίασ  

τθν 4θ δειγματολθψία (Πίν. 19) παρατθροφνται  διαφορζσ ςτισ μζςεσ τιμζσ 

των τριϊν επεμβάςεων ςτισ κίτρινεσ παγίδεσ και ςυγκεκριμζνα ςτα τηιτηικάκια και 

Τμενόπτερα αλλά και ςτισ μπλε ςτουσ κρίπεσ. Όςον αφορά τισ κίτρινεσ παγίδεσ και 

τα τηιτηικάκια περιςςότερα μετρικθκαν ςτον μάρτυρα (μ.τ.  1030) και λιγότερα ςτον 

καολίνθ (μ.τ. 288,8) και ςυμβατικό (μ.τ. 484). Μδιο φαινόμενο μεγάλθσ απόκλιςθσ 

υπιρξε και ςτα Τμενόπτερα με τον μάρτυρα να ζχει μεγαλφτερο μζςο όρο και να 

ακολουκοφν τα αγροτεμάχια του ςυμβατικοφ και καολίνθ. Θ διαςπορά ςτουσ 

κρίπεσ δεν ιταν μεγάλθ, με αποτζλεςμα οι μζςοι όροι να μθν ζχουν μεγάλθ 

διαφορά. Αναφορικά με τισ μπλε παγίδεσ υπάρχει το οξφμωρο ςχιμα ςτουσ κρίπεσ 

όπου είναι περιςςότεροι ςτο ςυμβατικό (μ.τ. 1361,6), ακολουκεί του καολίνθ με 

(μ.τ. 704) και μικρότερο του μάρτυρα (μ.τ. 519,2). Σα τηιτηικάκια και τα Τμενόπτερα 

δεν ζχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτουσ μζςουσ όρουσ, με το μεγαλφτερο να 

βρίςκεται και ςτα δφο ςτον μάρτυρα. 

Πίνακασ 19. Μζςεσ τιμζσ και ανάλυςθ τθσ διαςποράσ των δεδομζνων τθσ 4θσ 

δειγματολθψίασ. 

    15/8/2017 

    F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

Κίτρινεσ 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 9,143 0,004 288,8β 484β 1030,4α 

Κρίπεσ 1,888 0,194 70,4α 22,4α 35,2α 

Τμενόπτερα 20,498 <0,001 29,6β 36β 142,4α 

Μπλε 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 1,199 0,335 54,4α 96α 224,8α 

Κρίπεσ 4,476 0,035 704β 1361,6α 519,2β 

Τμενόπτερα 1,037 0,384 31,2α 40α 67,2α 

 

3.2.5  Αποτελζςματα 5θσ  Δειγματολθψίασ  

τθν 5θ δειγματολθψία (Πίν. 20) αναφορικά με τισ κίτρινεσ παγίδεσ 

παρατθρείται διαφορά ςτουσ μζςουσ όρουσ ςτα τηιτηικάκια, τα οποία είναι 

περιςςότερα ςτον μάρτυρα (μ.τ. 834,4) και λιγότερα ςτον καολίνθ (μ.τ. 289,6) και 

ςυμβατικό ( μ.τ.  406,4). Οι κρίπεσ που παγιδεφτθκαν ςτον μάρτυρα είναι λιγότεροι 

από αυτοφσ που παγιδεφτθκαν και ςτο ςυμβατικό και ςτο καολίνθ. Επίςθσ, τα 

Τμενόπτερα που μετρικθκαν είχαν διαφορζσ ςτα τρία αγροτεμάχια αλλά όχι 

ςθμαντικζσ. το αγροτεμάχιο του μάρτυρα είχαν μζςθ τιμι 168,8, ενϊ ςτον καολίνθ 

94,4 και μικρότερθ ςτο ςυμβατικό με 30. Όςον αφορά ςτισ μπλε παγίδεσ  διαφορζσ 



52 

 

ςτουσ  μζςουσ όρουσ των τριϊν αγροτεμάχιων παρατθρικθκαν ςτα τηιτηικάκια με 

περιςςότερα παγιδευμζνα να είναι ςτον μάρτυρα (μ.τ. 182.4), ακολουκεί το 

ςυμβατικό (μ.τ. 98,4) και τελευταίο του καολίνθ (μ.τ. 59,2). ε αυτιν τθν 

δειγματολθψία τα τηιτηικάκια του ςυμβατικοφ δεν διαφζρουν κατά πολφ από αυτά 

που μετρικθκαν ςτον μάρτυρα, αλλά και από αυτά του καολίνθ. Διαφορά υπάρχει 

και ςτα Τμενόπτερα ζντομα, όπου ςτον μάρτυρα μετρικθκαν περιςςότερα από 

αυτά του καολίνθ και του ςυμβατικοφ αγροτεμαχίου. τουσ κρίπεσ  των μπλε 

παγίδων παρατθρείται ότι ςε τρείσ ςυνεχόμενεσ δειγματολθψίεσ (3θ ,4θ και 5θ) είναι 

μετρθμζνοι περιςςότεροι ςτο αγροτεμάχιο του ςυμβατικοφ, μόνο που ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ δειγματολθψία δεν υπάρχει ςθμαντικι διαςπορά, δθλαδι αυτι θ 

απόκλιςθ των μζςων τιμϊν είναι τυχαία. 

 

Πίνακασ 20. Μζςεσ τιμζσ και ανάλυςθ τθσ διαςποράσ των δεδομζνων τθσ 5θσ 

δειγματολθψίασ. 

    30/8/2017 

    F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

Κίτρινεσ 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 11,667 0,002 289,6β 406,4β 834,4α 

Κρίπεσ 1,89 0,193 99,2α 20α 15,2α 

Τμενόπτερα 3,695 0,059 94,4αβ 30β 168,8α 

Μπλε 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 3,635 0,058 59,2β 98,4αβ 182,4α 

Κρίπεσ 1,516 0,259 732,8α 1512,8α 606,4α 

Τμενόπτερα 4,658 0,032 36,8β 28,8β 120α 

 

 

3.2.6  Αποτελζςματα 6θσ  Δειγματολθψίασ  

τθν 6θ δειγματολθψία (Πίν. 21) όςον αφορά τισ κίτρινεσ παγίδεσ 

παρατθρείται κάτι που δεν υπιρχε ςτισ προθγοφμενεσ δειγματολθψίεσ. Σα 

τηιτηικάκια που μετρικθκαν ςτον καολίνθ και ςτο ςυμβατικό διαφζρουν ςτουσ 

μζςουσ όρουσ με τον μάρτυρα αλλά διαφζρουν και μεταξφ τουσ, καολίνθσ (μ.τ. 

214,2), ςυμβατικό (μ.τ. 500,2), μάρτυρασ  (μ.τ. 332,8). Επιπρόςκετα μετρικθκαν 

περιςςότεροι κρίπεσ ςτον καολίνθ (μ.τ. 225,4) και πολφ λιγότεροι ςε αυτά του 

ςυμβατικοφ (μ.τ. 28) και μάρτυρα (μ.τ. 35,2) με τθν διαςπορά να δείχνει για άλλθ 

μια φορά ότι αυτι θ απόκλιςθ είναι τυχαία.  
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Πίνακασ 21. Μζςεσ τιμζσ και ανάλυςθ τθσ διαςποράσ των δεδομζνων τθσ 6θσ 

δειγματολθψίασ. 

    15/9/2017 

    F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

Κίτρινεσ 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 20,13 <0,001 214,2γ 500,2α 332,8β 

Κρίπεσ 1,845 0,2 225,4α 12α 35,2α 

Τμενόπτερα 9,152 0,004 74,2β 28β 141,4α 

Μπλε 
παγίδεσ 

Σηιτηικάκια 2,096 0,166 22,6α 56,8α 26,4α 

Κρίπεσ 6,647 0,011 289,6β 536α 182β 

Τμενόπτερα 2,142 0,16 49α 11,6α 55,6α 

 

τα Τμενόπτερα που μετρικθκαν ςτισ τρείσ τελευταίεσ δειγματολθψίεσ 

υπάρχει θ  απόκλιςθ ςτουσ μζςουσ όρουσ ςτα τρία αγροτεμάχια με περιςςότερα 

ζντομα να ζχουν μετρθκεί ςτον μάρτυρα και λιγότερα ςτου καολίνθ και 

ςυμβατικοφ. Αναφορικά με τισ μπλε παγίδεσ μεγάλθ διαφορά παρατθρείται ςτουσ 

κρίπεσ, όπου μετρικθκαν περιςςότεροι ςτο ςυμβατικό με μζςθ τιμι 536 και 

λιγότεροι ςτον καολίνθ (μ.τ. 289,6) και ςτον μάρτυρα (μ.τ. 182). Σα τηιτηικάκια ιταν 

και αυτά περιςςότερα ςτο ςυμβατικό, αλλά οι 3 επεμβάςεισ δεν είχαν ςθμαντικι 

διαφορά ςτουσ μζςουσ όρουσ των τριϊν επεμβάςεων. 

 

3.2.7. υηιτθςθ 

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα μποροφμε να ποφμε τα εξισ. Για τα 

τηιτηικάκια, είχαμε ςτο ςυμβατικό και τον καολίνθ μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ ςε 

ςχζςθ με τον μάρτυρα. Αυτό εξθγείται από το γεγονόσ ότι ο μάρτυρασ ιταν ςε 

διαφορετικι περιοχι, ενϊ τα άλλα δφο πειραματικά τεμάχια ςτθν ίδια. τισ άλλεσ 4 

δειγματολθψίεσ, ο μάρτυρασ είχε ςαφϊσ περιςςότερα τηιτηικάκια, ενϊ τθν ίδια 

ςτιγμι ο καολίνθσ και το ςυμβατικό είχαν τισ ίδιεσ ςυλλιψεισ, εκτόσ από τθν 6θ 

δειγματολθψία όπου ο καολίνθσ είχε λιγότερεσ ςυλλιψεισ. υνολικά, ο καολίνθσ 

ιταν το ίδιο ι καλφτερα αποτελεςματικόσ από το ςυμβατικό αγροτεμάχιο. 

ε ότι αφορά τουσ κρίπεσ, θ εικόνα ιταν ποικίλθ. Είχαμε περιπτϊςεισ που ο 

καολίνθσ και το ςυμβατικό δεν είχαν διαφορετικζσ ςυλλιψεισ μεταξφ τουσ, αλλά 

χαμθλότερεσ από τον μάρτυρα (1θ) ι περιπτϊςεισ με τον καολίνθ να είναι ίδιοσ με 

τον μάρτυρα, αλλά καλφτεροι από το ςυμβατικό (3θ, 4θ και 6θ), ενϊ ςτθν 2θ και 5θ 

δειγματολθψία δεν υπιρχαν διαφορζσ μεταξφ των τριϊν αγροτεμαχίων. Όπωσ και 
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πριν, ςε κάκε περίπτωςθ, ο καολίνθσ είχε λιγότερεσ ι ίδιεσ ςυλλιψεισ με το 

ςυμβατικό αγροτεμάχιο. 

Σζλοσ, για τα Τμενόπτερα δεν είχαμε διαφορζσ ςτισ δφο πρϊτεσ 

δειγματολθψίεσ, αλλά ςτισ άλλεσ τζςςερισ ο καολίνθσ και το ςυμβατικό είχαν 

χαμθλότερουσ πλθκυςμοφσ ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα, αλλά όχι μεταξφ τουσ. Είναι 

λογικό να καταμετροφνται  λιγότερα ωφζλιμα ςτον μάρτυρα ςε ςχζςθ με το 

ςυμβατικό αφοφ ζγιναν δφο εφαρμογζσ εντομοκτόνων. Για τον καολίνθ, λιγότερα 

ωφζλιμα μπορεί να καταγράφθκαν  λόγω επίδραςθσ τθσ ςκόνθσ ςε αυτά (Αφιλόξενο 

περιβάλλον) ι απλά επειδι μειϊκθκε θ αφκονία τθσ τροφισ τουσ, αφοφ ο καολίνθσ 

μειϊνει τουσ πλθκυςμοφσ των περιςςοτζρων εντόμων. 

 

3.3 Επίδραςθ του χρϊματοσ τθσ παγίδασ ςτισ ςυλλιψεισ  

Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ επίδραςθ του χρϊματοσ ςτον αρικμό των 

εντόμων που ςυλλαμβάνονται, ζγινε τ-τεςτ εξαρτθμζνων δειγμάτων (Paired –

samples t-test). Οι ςυγκρίςεισ ζγιναν για τα τηιτηικάκια, τουσ κρίπεσ, τα Τμενόπτερα 

και το ςφνολο των ςυλλιψεων. Σα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 22. 

 
Πίνακασ 22. τατιςτικό κριτιριο t για εξαρτθμζνα δείγματα μεταξφ μπλε και 
κίτρινων παγίδων. 

 
Κίτρινεσ παγίδεσ Μπλε παγίδεσ t-stat p 

Σηιτηικάκια 1.655,6 6.307,6 3,4948 0,0125 

Κρίπεσ 781 12.876,2 -4,6813 0,0047 

Τμενόπτερα 1001 515,6 4,3642 0,0060 

φνολο 17080,4 17184,8 -0,0621 0,4766 

 

Όπωσ φαίνεται, είχαμε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ, εκτόσ από το ςφνολο των εντόμων όπου το p ιταν 0,4766, κατά πολφ 

μεγαλφτερο από το 0,05. Οι κίτρινεσ παγίδεσ ςυνζλαβαν περιςςότερα τηιτηικάκια ςε 

ςχζςθ με τισ μπλε (p=0,0125), κάτι που ιταν αναμενόμενο και γι’ αυτό επιλζχκθκε 

το κίτρινο χρϊμα άλλωςτε. Κατ’ αντιςτοιχία, το μπλε χρϊμα ιταν κατά πολφ πιο 

ελκυςτικό για τουσ κρίπεσ (p=0,0047), γεγονόσ που πάλι δικαιολόγθςε τθν επιλογι 

του χρϊματοσ. Σζλοσ, το κίτρινο ιταν πιο ελκυςτικό και για τα Τμενόπτερα 
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(p=0,006), θ πλειοψθφία των οποίων είναι ωφζλιμα παραςιτοειδι. Θ ανάρτθςθ 

μεγάλου αρικμοφ κίτρινων κολλθτικϊν παγίδων κα μποροφςε να ζχει ςοβαρό 

αντίκτυπο ςτθν ωφζλιμθ εντομοπανίδα των αμπελϊνων. 

 

3.4 Διακφμανςθ πλθκυςμοφ ςτα τρία αγροτεμάχια 

τθν παράγραφο αυτι γίνεται ςυηιτθςθ αναφορικά με τθ διακφμανςθ του 

πλθκυςμοφ για τα τηιτηικάκια, τουσ κρίπεσ και τα Τμενόπτερα ςτα τρία αγροτεμάχια 

κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ. 

το Γράφθμα 15 φαίνεται θ διακφμανςθ ςτον μάρτυρα για τουσ 

πλθκυςμοφσ των τηιτηικακιϊν, των κριπϊν και των Τμενοπτζρων. Παρατθροφμε ότι 

θ μζγιςτθ τιμι τόςο για τα τηιτηικάκια, όςο και τουσ κρίπεσ εμφανίηεται τθν ίδια 

δειγματολθψία, δθλαδι 30 Λουλίου. τα τηιτηικάκια υπάρχουν 2 διακριτά μζγιςτα, 

τα οποία ςυνιςτοφν δφο γενιζσ του εντόμου. Σο ίδιο μποροφμε να ποφμε και για 

τουσ κρίπεσ, ότι δθλαδι ζχουν δφο γενιζσ και αυτοί. Αναφορικά με τα Τμενόπτερα, 

ο πλθκυςμόσ ζχει αυξθτικι τάςθ, με μια μικρι πτϊςθ ςτο τζλοσ του πειράματοσ. 

Γράφθμα 15. Διακφμανςθ πλθκυςμϊν των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν εντόμων 
ςτον μάρτυρα. 

 

Θ αντίςτοιχθ διακφμανςθ ςτο αγροτεμάχιο του καολίνθ φαίνεται ςτο 

Γράφθμα 16. Σα τηιτηικάκια ξεκίνθςαν με αυξθμζνουσ πλθκυςμοφσ, όμωσ 
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ακολοφκθςε μεγάλθ μείωςθ μζχρι τθν 5θ δειγματολθψία, οπότε και εμφανίςτθκε θ 

2θ γενιά. Παρόλα αυτά ςτθν αμζςωσ επόμενθ είχαμε ξανά μείωςθ. Οι κρίπεσ είχαν 

μζγιςτο ςτισ 15 Λουλίου και μετά μείωςθ, θ οποία ακολοφκθςε τθ 2θ εφαρμογι 

καολίνθ ςτισ 25 Λουλίου. Μετά είχαμε αφξθςθ τθν περίοδο τθσ επόμενθσ γενιάσ και 

μείωςθ κατά τθν τελευταία δειγματολθψία. Σα Τμενόπτερα ακολοφκθςαν αυξθτικι 

τάςθ, ανάλογθ αυτισ του μάρτυρα, παρόλο που οι πλθκυςμοί ιταν μικρότεροι. 

 

 

Γράφθμα 16. Διακφμανςθ πλθκυςμϊν των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν εντόμων 
ςτο αγροτεμάχιο του καολίνθ. 
 

το ςυμβατικό αγροτεμάχιο παρατθροφμε αντιςτοιχίεσ με αυτό του 

καολίνθ. Βλζπουμε ότι οι κρίπεσ ζχουν δφο μζγιςτα, άρα φαίνεται να ζχουν δφο 

γενιζσ. Ο πλθκυςμόσ αυξικθκε πάρα πολφ ςτθν 3θ δειγματολθψία ςτισ 30 Λουλίου, 

παρόλο που ζγινε εφαρμογι εντομοκτόνου ςτισ 6 Λουλίου. Αντίκετα, θ 2θ εφαρμογι 

εντομοκτόνου ςτισ 4 Αυγοφςτου οδιγθςε ςε μείωςθ του πλθκυςμοφ. Σα τηιτηικάκια 

ξεκινοφν με αυξθμζνουσ πλθκυςμοφσ και μειϊνονται μετά τθν 1θ εφαρμογι 

εντομοκτόνου ςτισ 6 Λουλίου. Θ αφξθςθ παρατθρικθκε ξανά ςτα μζςα Αυγοφςτου, 

παρότι ζγινε 2θ εφαρμογι εντομοκτόνου ςτισ 4 Αυγοφςτου. 
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Γράφθμα 17. Διακφμανςθ πλθκυςμϊν των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν εντόμων 
ςτο ςυμβατικό αγροτεμάχιο. 
 

3.5 Δειγματολθψίεσ φφλλων και καρπϊν  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ προςβολισ ζγιναν ςυνολικά 5 δειγματολθψίεσ 

φυτικοφ υλικοφ ςτισ 20 Λουνίου, 11 Λουλίου, 1 Αυγοφςτου, 22 Αυγοφςτου 2017 και 

12 επτεμβρίου 2017. 

3.5.1 Σηιτηικάκια 

Για τθν εκτίμθςθ του πλθκυςμοφ των τηιτηικακιϊν, ζγιναν 5 

δειγματολθψίεσ, ςε κάκε μία από τισ οποίεσ γινόταν καταμζτρθςθ των νυμφϊν του 

εντόμου ςτθν κάτω επιφάνεια 100 φφλλων από κάκε πειραματικό τεμάχιο. Σα 

αποτελζςματα για κάκε δειγματολθψία φαίνονται ςτον Πίνακα 23. Βλζπουμε ότι ςε 

όλεσ τισ δειγματολθψίεσ είχαμε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των τριϊν 

πειραματικϊν τεμαχίων (p<0,05 ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ). 

Πίνακασ 23. Ανάλυςθ τθσ Διαςποράσ τθσ παρουςίασ νυμφϊν τηιτηικακιϊν ςε φφλλα. 
 

 Δειγματολθψία F p Καολίνθσ υμβατικό Μάρτυρασ 

1
θ
 (20 Λουνίου) 15,843 < 0,001 1,44α 1,24α 2,40β 

2
θ
 (11 Λουλίου) 17,698 < 0,001 1,40β 0,68α 1,81β 

3
θ
 (1 Αυγοφςτου) 4,865 0,008 1,09α 0,99α 1,52β 

4
θ
 (22 Αυγοφςτου) 5,133 0,006 1,15αβ 0,91α 1,48β 

5
θ
 (12 επτεμβρίου) 9,285 < 0,001 0,93α 0,67α 1,32β 
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ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςτον μάρτυρα μετροφνταν περιςςότερα ζντομα ςε 

ςχζςθ με τα άλλα δφο πειραματικά τεμάχια, με εξαίρεςθ τθν 4θ δειγματολθψία. 

Επίςθσ, ςτισ 4 από τισ 5 δειγματολθψίεσ, δεν υπιρχε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά μεταξφ του ςυμβατικοφ και του καολίνθ, εξαίρεςθ αποτελεί θ 2θ 

δειγματολθψία όπου ςτο ςυμβατικό είχαμε λιγότερα ζντομα. Θ δειγματολθψία 

αυτι ακολοφκθςε τθν 1θ επζμβαςθ με εντομοκτόνο, οπότε δικαιολογείται το 

αποτζλεςμα. 

 

3.5.2 Θρίπεσ 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ προςβολισ από κρίπεσ ςτα ςταφφλια, ζγιναν 

δειγματολθψίεσ 5 τςαμπιϊν από κάκε πειραματικό τεμάχιο και μετρικθκαν οι 

εςχαρϊςεισ πάνω ςτισ ράγεσ. τθ ςυνζχεια, ςυγκρίκθκαν οι μζςεσ τιμζσ ςε κάκε 

δειγματολθψία με Ανάλυςθ τθσ Διαςποράσ (ANOVA). Όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 

24, δεν υπάρχει ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των τριϊν επεμβάςεων ςε 

καμία δειγματολθψία. Θ 5θ δειγματολθψία ιταν μθδενικι, οπότε δεν ζγινε 

ςτατιςτικι επεξεργαςία. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ςωςτόσ χρόνοσ εφαρμογισ 

με καολίνθ για τθν αντιμετϊπιςθ του κρίπα ςτο αμπζλι είναι ςτθν άνκθςθ, κάτι που 

δεν ιταν εφικτό ςτθ δικι μασ περίπτωςθ. Οι επεμβάςεισ με καολίνθ κακυςτζρθςαν 

λόγω βροχισ, με αποτζλεςμα οι περιςςότερεσ προςβολζσ από τον κρίπα να ζχουν 

γίνει πριν από αυτζσ. 

Πίνακασ 24. Ανάλυςθ τθσ Διαςποράσ των προςβεβλθμζνων ραγϊν από κρίπα. 

 
F p 

1
θ
 Δειγματολθψία 0,260 0,775 

2
θ
 Δειγματολθψία 0,073 0,930 

3
θ
 Δειγματολθψία 0,517 0,609 

4
θ
 Δειγματολθψία 0,196 0,824 

 

3.5.3 Ευδεμίδα 

Για τθν ευδεμίδα ακολουκικθκε θ ίδια μεκοδολογία όπωσ και με τουσ 

κρίπεσ. Σο αποτζλεςμα ιταν το ίδιο, δε βρζκθκε δθλαδι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι 

διαφορά μεταξφ των επεμβάςεων (Πίν. 25). Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι γενικά ιταν 

χρονιά περιοριςμζνων προςβολϊν από ευδεμίδα. 
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Πίνακασ 25. Ανάλυςθ τθσ Διαςποράσ των προςβεβλθμζνων ραγϊν από ευδεμίδα. 

 
F p 

1
θ
 Δειγματολθψία 1,000 0,397 

2
θ
 Δειγματολθψία 0,897 0,434 

3
θ
 Δειγματολθψία 1,273 0,315 

4
θ
 Δειγματολθψία 1,471 0,268 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

τθν παροφςα μελζτθ εξετάςτθκε θ αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ του 

καολίνθ ςε οινοποιιςιμο αμπζλι για τθν αντιμετϊπιςθ προςβολϊν από τον κρίπα, 

το τηιτηικάκι και τθν ευδεμίδα. Για τον ςκοπό αυτό, χρθςιμοποιικθκαν μπλε και 

κίτρινεσ κολλθτικζσ παγίδεσ, ενϊ εξετάςτθκε και φυτικό υλικό. 

Οι μπλε παγίδεσ ιταν κατά πολφ ελκυςτικότερεσ για τουσ κρίπεσ, ενϊ οι 

κίτρινεσ για τα τηιτηικάκια. υνεπϊσ, μπορεί να γίνει επιλογι του κατάλλθλου 

χρϊματοσ κατά περίπτωςθ. Επίςθσ, οι κίτρινεσ παγίδεσ ςυλλαμβάνουν  ςτατιςτικϊσ 

περιςςότερα Τμενόπτερα από ότι οι μπλε. Αυτό ςυνιςτά πρόβλθμα ςτθν περίπτωςθ 

που χρθςιμοποιοφνται κίτρινεσ παγίδεσ, κακϊσ μειϊνουν τουσ πλθκυςμοφσ των 

Τμενοπτζρων, τα περιςςότερα των οποίων είναι ωφζλιμα ςτθ γεωργία. 

Για τθν επίδραςθ του πειραματικοφ τεμαχίου ςτισ ςυλλιψεισ, ςθμαντικό 

εφρθμα ιταν το ότι τα τηιτηικάκια και οι κρίπεσ ςυλλιφκθκαν ςε ςτατιςτικά 

παρόμοιουσ αρικμοφσ ςτο ςυμβατικό αγροτεμάχιο και αυτό του καολίνθ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θ επζμβαςθ με καολίνθ ζχει τουλάχιςτον τα ίδια ι καλφτερα 

αποτελζςματα με τουσ ςυμβατικοφσ ψεκαςμοφσ, αναφορικά με το πλθκυςμιακό 

φορτίο ςτον αμπελϊνα. Αξιοπερίεργο το γεγονόσ ότι ςτον μάρτυρα είχαμε λιγότερα 

τηιτηικάκια ςε ςχζςθ με τον καολίνθ και το ςυμβατικό ςτισ πρϊτεσ δφο 

δειγματολθψίεσ, κάτι που εξθγείται από το γεγονόσ ότι ο μάρτυρασ ιταν ςε 

διαφορετικι περιοχι. 

ε ότι αφορά τα είδθ των εντόμων που βρζκθκαν ςτισ παγίδεσ, δεν ζγινε 

προςπάκεια ταυτοποίθςθσ λόγω τθσ δυςκολίασ του εγχειριματοσ. Οι κίτρινοι 

κρίπεσ κα μποροφςαν να ανικουν ςτο είδοσ Drepanothrips reuteri, ενϊ οι μαφροι 

πικανϊσ είναι κρίπεσ τθσ Καλιφόρνιασ (Frankliniella occidentalis). Tα πράςινα 

τηιτηικάκια ανικουν ςτο γζνοσ Empoasca, ενϊ δεν γνωρίηουμε ποια μπορεί να είναι 

τα κίτρινα. Από τθν πλθκυςμιακι διακφμανςθ των ςυλλιψεων ςτον μάρτυρα, 

φαίνεται ότι ςτθν περιοχι αναπτφςςονται δφο γενιζσ για κρίπεσ και τηιτηικάκια ςτθ 

διάρκεια του πειράματοσ, θ μία τζλοσ Λουλίου και θ άλλθ ζνα μινα αργότερα. 

Ο ζλεγχοσ για παρουςία νυμφϊν τηιτηικακιϊν ςτα φφλλα ζδειξε ότι δεν 

υπιρχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ του καολίνθ και του ςυμβατικοφ, ςε 
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όλεσ τισ δειγματολθψίεσ πλθν μιασ. Αυτό επιβεβαιϊνει τα ευριματα από τισ 

παγίδεσ. Αναφορικά με τθν προςβολι ςτισ ράγεσ από κρίπεσ και ευδεμίδα, ςε καμία 

δειγματολθψία δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των τριϊν αγροτεμαχίων.  
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