
 
    ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

 

  

 

Eutetranychus orientalis: 
Προσβεβληµένο φύλλο λεµονιάς µε 
χαρακτηριστική αργυρόχρωη 
α̟όχρωση.  

 

Eutetranychus orientalis: Ανήλικα 
και ενήλικα στάδια του τετράνυχου 
κατά µήκος του κεντρικού νεύρου 
στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια του φύλλου. 

 

Φυλλοκνίστης: Χαρακτηριστικές 
στοές προνυµφών του εντόµου. 

 

Καπνιά: Ανάπτυξη των 
µυκήτων πάνω σε 
µελιτώµατα του Εριώδη. 

 
     Πληροφορίες : MSc  Μαρία Ζ. Ροδιτάκη  - MSc, PhD Αργυρή Καλλιονάκη                                          4. 

 

 

ΜΥΓΑ  ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
( Ceratitis capitata ) 

 

 
Οδηγίες:  

 
 
 
 

Οι συλλήψεις στο δίκτυο ̟αγίδευσης καταγράφονται µέτριες έως 
χαµηλές. 
Η ̟ροστασία των ̟ρώιµων ̟οικιλιών ̟ορτοκαλιών και µανταρινιών, 
̟ριν την ωρίµανση, µ̟ορεί να ξεκινήσει µε µαζική ̟αγίδευση την 
̟ερίοδο αυτή ̟ου οι ̟ληθυσµοί του εντόµου είναι σχετικά χαµηλοί. 
Το εγκεκριµένο ετοιµόχρηστο δόλωµα µαζικής ̟αγίδευσης µε τη 
δραστική «δελταµεθρίν»  θανατώνει τα ακµαία µε την τεχνική της 
̟ροσέλκυσης. 
 

Ένα ̟λήρες ̟ρόγραµµα ̟ροστασίας των καρ̟ών ̟εριλαµβάνει µαζική 
̟αγίδευση σε συνδυασµό µε δολωµατικούς ψεκασµούς οι ο̟οίοι ̟ρέ̟ει 
να αρχίσουν µε την αλλαγή του χρωµατισµού των καρ̟ών (ξεθώριασµα 
̟ράσινου χρώµατος - έναρξη ωρίµανσης). 
 

Στόχος είναι να α̟οτρα̟ούν οι ωοτοκίες.  Η κατα̟ολέµηση της Μύγας 
της Μεσογείου είναι ̟ρολη̟τική, ̟ριν ̟ρολάβει το έντοµο να ωοτοκήσει 
τους καρ̟ούς. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί ωριµάζουν ̟ρόωρα, 
κιτρινίζουν και ̟έφτουν.  

                          
      

 



 
 
 
   

   

 ΚΟΚΚΙΝΗ  ΨΩΡΑ 
     ( Aonidiella aurantii ) 

 

     & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ                

ή  Μ α ύ ρ η  ψ ώ ρ α  

(Parlatoria zizyphi )   
 

  Αντιµετώ̟ιση: 
 

 

∆ια̟ιστώνεται αύξηση των ευαίσθητων σταδίων των κοκκοειδών. Είναι 
κατάλληλη ̟ερίοδος για την κατα̟ολέµηση της φθινο̟ωρινής γενιάς σε 
δέντρα ̟ου εµφανίζουν σοβαρές ̟ροσβολές. 
 

Συνιστάται ψεκασµός στο διάστηµα α̟ό 20 έως 24 Σε̟τεµβρίου. 
 

Να ̟ροτιµηθούν οι θερινοί ̟ολτοί για λόγους ̟ροστασίας των ωφέλιµων 
εντόµων. Όταν χρησιµο̟οιούνται θερινοί ̟ολτοί ̟ρέ̟ει τα δέντρα να 
είναι καλά ̟οτισµένα και να βρίσκονται σε καλή θρε̟τική κατάσταση. 

 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ :  
      ( Planococcus citri ) 

 

 
Οδηγίες:  

 

 

Προσβάλει βλαστούς, φύλλα και καρ̟ούς των εσ̟εριδοειδών 
υ̟οβαθµίζοντας την εµ̟ορική τους αξία µε τα λευκά κηρώδη νηµάτια 
και τα µελιτώµατα (κόλλα) ̟ου εκκρίνει, δευτερευόντως µε την 
ανά̟τυξη µυκήτων κα̟νιάς ̟άνω σε αυτά.  
 

Στα δενδροκοµεία ̟ου οι ̟ροσβολές των καρ̟ών ξε̟ερνούν το 15% 
(κάτω α̟ό τον κάλυκα, στον οµφαλό, στα σηµεία ε̟αφής µε άλλους 
καρ̟ούς ή µε κλάδους) να γίνει άµεσα ε̟έµβαση ή εάν συνυ̟άρχει µε τις 
ψώρες να γίνει συνδυασµένη κατα̟ολέµηση. 

 
ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 
( Phylllocnistis citrella ) 

 

Οι ̟ροσβολές του φυλλώµατος στην τρυφερή βλάστηση είναι έντονες. 
Να συνεχιστεί η ̟ροστασία σε νεαρά δέντρα, εµβόλια και φυτώρια. 

 

               Α Φ Ι ∆ Ε Σ : 
             ( Aphis sp.) 

          

               Μ ε λ ί γ κ ρ ε ς 

 
 

Παρατηρείται έντονη φθινο̟ωρινή δραστηριότητα  στη νέα  βλάστηση. 
 

Ε̟ισηµαίνεται ότι ορισµένα είδη αφίδων είναι φορείς του ιού της 
Τριστέτσας και αυτός είναι ο σοβαρότερος λόγος ̟ου ̟ρέ̟ει να 
̟ροστατεύονται τα δέντρα και ιδιαίτερα τα φυτώρια ̟ολλα̟λασιαστικού 
υλικού και οι νεαρές φυτείες. 

 

∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ :  
   ( Dialeurodes citri ) 

 

Οδηγίες:  

Συνήθως ̟αρουσιάζονται ̟υκνοί και ε̟ιζήµιοι ̟ληθυσµοί σε δέντρα ̟ου 
έχουν ̟υκνό φύλλωµα και βρίσκονται σε υγρές ̟εριοχές. 
Η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών και ο ̟εριορισµός των όψιµων 
λι̟άνσεων και αρδεύσεων α̟οτρέ̟ουν την ανά̟τυξη του ∆ιαλευρώδη. 

 

Στα ̟ροσβεβληµένα δέντρα συστήνεται ψεκασµός µε θερινό ̟ολτό. 

 

ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 
( Aleurothrixus floccosus )          

 
Οδηγίες:  

 
 

 
Σύσταση:  

 

Παρατηρούνται αυξηµένες  ̟ροσβολές σε δέντρα µε τρυφερή βλάστηση. 
Ο Εριώδης ό̟ως και ο ∆ιαλευρώδης αντιµετω̟ίζεται κυρίως µε 
καλλιεργητικές τεχνικές.  
Πρέ̟ει να α̟οφεύγονται άσκο̟οι ψεκασµοί ̟ου διαταράσσουν τη 
δράση του ωφέλιµου ̟αρασιτοειδούς υµενο̟τέρου Cales noacki ̟ου 
ανα̟τύσσεται α̟οκλειστικά ̟άνω στους ̟ληθυσµούς του Εριώδη και 
̟εριορίζει την εξά̟λωση του. 

 

Ό̟ου χρειάζεται αντιµετώ̟ιση να ̟ροτιµηθούν οι θερινοί ̟ολτοί. 



 

Τ Ε Τ Ρ Α Ν Υ Χ Ο Σ :  
 

(Eutetranychus orientalis) 
 

    ∆ ι α ̟ ι σ τ ώ σ ε ι ς :  
 
 

Σ υ µ ̟ τ ώ µ α τ α :  

 
 

 
Οδηγίες:  

 

Έχει ε̟ισηµανθεί η ̟αρουσία του α̟ό τις αρχές του καλοκαιριού. Σε 
αρκετές ̟εριοχές ό̟ως στην ̟εδιάδα της Μεσσαράς δια̟ιστώνεται 
συνεχής έντονη δραστηριότητα. Η συστηµατική ̟αρακολούθηση αλλά 
και δικές µας ̟αρατηρήσεις δείχνουν φέτος ταχύτατη αύξηση των 
̟ληθυσµών και κατά συνέ̟εια των ̟ροσβολών (α̟οφύλλωση, ξηράνσεις 
βλαστών). 

Ο τετράνυχος βρίσκεται στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων, αρχικά 
εγκαθίσταται στην κεντρική νεύρωση. Παρατηρούνται ̟ολυάριθµες 
χλωρωτικές κηλίδες ̟ου ̟ροσδίνουν µια χαρακτηριστική αργυρόχρωη 
α̟όχρωση στα φύλλα. Στους καρ̟ούς ̟ροκαλεί χλωρωτικούς 
α̟οχρωµατισµούς στα σηµεία ̟ροσβολής. Εξα̟λώνεται κυρίως µε τον 
άνεµο και µε τη µεταφορά ̟ροσβεβληµένων φύλλων και καρ̟ών. 
Συστήνεται ̟ροσεκτική εξέταση των δέντρων για την εµφάνιση 
συµ̟τωµάτων και άµεση αντιµετώ̟ιση. Λόγω α̟ουσίας εγκεκριµένων 
εξειδικευµένων ακαρεοκτόνων ̟ρέ̟ει οι ̟αραγωγοί να ε̟ικοινωνούν µε 
την υ̟ηρεσία µας.  

 

Κ Α Π Ν Ι Α :  
 
 

Οδηγίες:  
 

 

Η Κα̟νιά (µαυρίλα) είναι µύκητες ̟ου ανα̟τύσσονται ̟άνω στα φύλλα 
και στους καρ̟ούς α̟ό τις άφθονες µελιτώδεις εκκρίσεις εντόµων 
(Ψώρες, Ψευδόκοκκος, Εριώδης αλευρώδης, ∆ιαλευρώδης).  

 

Η αντιµετώ̟ιση συνδέεται άµεσα µε την κατα̟ολέµηση των εντόµων. 
Ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα σκευάσµατα ̟εριορίζουν την 
ανά̟τυξη της κα̟νιάς και των σήψεων των καρ̟ών ̟ου ̟ροκαλούνται 
α̟ό τη φυτόφθορα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα φάρµακα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων 
̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. Α̟οφεύγετε τις άσκο̟ες χηµικές ε̟εµβάσεις όταν η ̟ροσβολή δεν είναι 
σοβαρή. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι ̟ου αναγράφονται στις συσκευασίες, µεταξύ 
τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής.  
 

 

 Ηράκλειο 17 Σε̟τεµβρίου 2013 
     Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
 

       Τρουλλάκης Ιωάννης 


