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Κόκκινη Ψώρα Παρλατόρια (Μαύρη Ψώρα) Μυτιλόµορφη ψώρα 

 
Καστανόµαυρη ψώρα  Καρ̟ίδιο το ο̟οίο δεν έχει έρθει σε 

ε̟αφή µε τον κάλυκα. Στο στάδιο 
αυτό ο ψευδόκοκκος ακόµα 
αντιµετω̟ίζεται. 

Αφίδες: ̟ροσβολή νεαρής 
βλάστησης και συστροφή των 
φύλλων. 

 
 
 



 
 

ΜΥΓΑ  

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

(Ceratitis capitata) 

           Οδηγίες :  
 

 Τρό̟ος ε̟έµβασης:  
 

Με την άνοδο των θερµοκρασιών καταγράφεται αύξηση των συλλήψεων και της 
δραστηριότητας της µύγας. 
Να ξεκινήσει άµεσα η κατα̟ολέµηση της µύγας στα ̟ορτοκάλια ̟οικιλίας 
βαλέντσια, στα γκρέι̟ φρουτ και στα όψιµα µανταρίνια. 
Για την ̟ροστασία των ωφέλιµων εντόµων (αρ̟ακτικών και ̟αρασιτοειδών) 
̟ου ανα̟τύσσονται αυτή την ε̟οχή συνιστώνται οι ̟αρακάτω µέθοδοι 
αντιµετώ̟ισης: 

• Ετοιµόχρηστες ̟αγίδες ̟ροσέλκυσης και θανάτωσης. 

• ∆ολωµατικοί ψεκασµοί.  
Το δόλωµα α̟οτελείται α̟ό νερό, υδρολυµένη ̟ρωτεΐνη 2% και ένα 
εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Εφαρµόζεται στο εσωτερικό των δένδρων σε κλαδιά 
χωρίς καρ̟ούς, στους κορµούς και ̟εριµετρικά σε θάµνους και φράκτες. Ο 
δολωµατικός ψεκασµός ε̟αναλαµβάνεται κάθε 7-10 ηµέρες. 

ΚΟΚΚΙΝΗ  ΨΩΡΑ 

(Aonidiella aurantii ) 

&  ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ    

ή Μ αύ ρη  ψ ώ ρα 

(Parlatoria zizyphi ) 

& ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ 

ΨΩΡΑ  
(Lepidosaphes beckii ) 

 
  

Οδηγίες :  
 

Σοβαρές ̟ροσβολές α̟ό τα κοκκοειδή ̟αρατηρούνται σε δέντρα µε ̟υκνή 
βλάστηση ή στα ̟αραµεληµένα.  
Παλαιότερα η κόκκινη ψώρα α̟οτελούσε σηµαντικό εχθρό των εσ̟εριδοειδών 
στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια όµως ̟αρατηρούνται µειωµένοι ̟ληθυσµοί.  
Η ̟αρλατόρια ανα̟τύσσει υψηλούς ̟ληθυσµούς κατά τό̟ους και ιδιαίτερα 
στην ̟εριοχή της Μεσσαράς.  
Η µυτιλόµορφη ψώρα έχει ανα̟τύξει τα τελευταία χρόνια υψηλούς ̟ληθυσµούς 
ιδιαίτερα στις βόρειες ̟αραλιακές ̟εριοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύµνου 
(Καβροχώρι, Αγ. Πελαγία, Φόδελε, Σίσες).   

Α̟ό ̟αρατηρήσεις µας δια̟ιστώθηκαν τα ευαίσθητα στα εντοµοκτόνα στάδια 
των κοκκοειδών. 

- Κατάλληλο κλάδεµα των δέντρων εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό στο 
εσωτερικό τους και µειώνει τους ̟ληθυσµούς των κοκκοειδών. 

- Ό̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές συνιστάται αντιµετώ̟ιση: 

• Στα νότια ̟αράλια και στην ̟εριοχή της Μεσσαράς:  12 - 15 Μαΐου.  

• Στα βόρεια ̟αράλια (̟χ. Γεράνι , Πλατανιάς, Σίσες, Φόδελε, Αγ. Πελαγία,  
Γάζι, Καλό Χωριό Λασιθίου κλ̟) : 14 – 16 Μαΐου. 

• Για τις υ̟όλοι̟ες ̟εριοχές του νοµού Χανίων θα δοθούν οδηγίες σε 
ε̟όµενο δελτίο. 

ΚΑΣΤΑΝΟΜΑΥΡΗ  

ΨΩΡΑ 

(Chrysomphalus 
aonidum) 

  
Οδηγίες :  

Υψηλοί ̟ληθυσµοί του κοκκοειδούς έχουν ̟αρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε 
̟εριοχές του Ν. Χανίων. Το κοκκοειδές έχει χρώµα ερυθροκάστανο. 
Παρατηρήθηκαν οι έξοδοι των κινητών µορφών του εντόµου και των ̟ρώτων 
νυµφικών σταδίων ̟ου είναι ευαίσθητα στα εντοµοκτόνα. 

Σε ̟εριοχές του νοµού Χανίων ό̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές να 
γίνει ψεκασµός το διάστηµα:  10 - 13 Μαΐου. 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ  
 (Planococcus citri ) 

 
 

 
Αντιµετώ̟ιση:  

 

Ανα̟τύσσεται σε υγρές ̟εριοχές και στα σκιαζόµενα µέρη του δέντρου ό̟ως 
είναι ο κάλυκας, ο οµφαλός των οµφαλοφόρων ̟οικιλιών και τα σηµεία ε̟αφής 
καρ̟ών µε καρ̟ούς, κλάδους ή φύλλα. Στα µελιτώµατα (κόλλα) του 
ψευδόκοκκου ανα̟τύσσονται µύκητες (κα̟νιά) υ̟οβαθµίζοντας την εµ̟ορική 
αξία των καρ̟ών. 

- Κατάλληλο κλάδεµα των δέντρων εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό. 
- Σε δέντρα, κυρίως οµφαλοφόρων ̟οικιλιών, ̟ου δια̟ιστώθηκαν σοβαρές 

̟ροσβολές την ̟ροηγούµενη χρονιά συστήνεται αντιµετώ̟ιση ̟ριν την 
ε̟αφή  του κάλυκα µε τον καρ̟ό. 

 

Α Φ Ι ∆ Ε Σ  

 ( Aphididae ) 

Με λ ί γ κ ρ ε ς 

Οδηγίες :  

 

Παρατηρούνται ̟ροσβολές στη νέα βλάστηση ̟ροκαλώντας ̟αραµορφώσεις 
και συστροφές στα νεαρά φύλλα. Ορισµένα είδη αφίδων είναι φορείς του ιού 
της Τριστέτσας . Τα δέντρα ̟ρέ̟ει να ̟ροστατεύονται και ιδιαίτερα τα 
φυτώρια ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και οι νεαρές φυτείες. 
Συνιστάται ψεκασµός ό̟ου ̟αρατηρείται ̟ροσβολή βλαστών σε ̟οσοστό 
µεγαλύτερο α̟ό 10% στις ̟ορτοκαλιές και 5% στις µανταρινιές. 



ΘΡΙΠEΣ 

( Thripidae ) 

Οδηγίες:  

 

Προκαλούν ε̟ιδερµικές αλλοιώσεις στους καρ̟ούς, κυρίως σε λεµόνια και 
κίτρα υ̟οβαθµίζοντας την εµ̟ορική τους αξία.  

Συνιστάται αντιµετώ̟ιση σε δέντρα µε έντονες ̟ροσβολές κατά το ̟ερασµένο 
έτος, όταν ̟αρατηρηθεί ̟ροσβολή στο 5% των καρ̟ιδίων µεγέθους <1cm. 

ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

( Αculops pelecasi ) 

(Λεμονιές - Πορτοκαλιές) 

Οδηγίες:  

Προσβάλει κυρίως τους καρ̟ούς ̟ου όταν είναι ̟ράσινοι  
 α̟οκτούν θαµ̟ό µολυβί χρώµα ενώ όταν είναι ώριµοι εµφανίζουν 
σκουριόχρωµες κηλίδες (̟ορτοκάλια, µανταρίνια) ή αργυρόχρωµες (λεµόνια). 

Η ε̟οχή αυτή είναι κατάλληλη για ψεκασµό στα δενδροκοµεία ̟ου 
̟αρατηρήθηκαν ̟ροσβολές την ̟ροηγούµενη χρονιά. 

∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ :  

( Dialeurodes citri ) 

ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 

( Aleurothrixus floccosus ) 

Οδηγίες:  

 
 
 

Εµφανίζουν υψηλούς ̟ληθυσµούς  σε δέντρα µε ̟υκνό φύλλωµα και αυξηµένη 
υγρασία. Στα µελιτώδη εκκρίµατά τους ανα̟τύσσονται µύκητες (κα̟νιά) 
υ̟οβαθµίζοντας ̟οιοτικά τους καρ̟ούς. 

Παρατηρήθηκαν ωοτοκίες στην τρυφερή βλάστηση. ∆εν χρειάζεται ̟ρος το 
̟αρόν κατα̟ολέµηση. Σε ε̟όµενο δελτίο θα δοθεί ο χρόνος ε̟έµβασης. 

Την ̟ερίοδο αυτή συνιστώνται καλλιεργητικά µέτρα ό̟ως: 

• Κατάλληλο κλάδεµα και αφαίρεση λαίµαργων βλαστών ώστε να 
εξασφαλίζεται καλός αερισµός των δέντρων. 

• Περιορισµένες αζωτούχες λι̟άνσεις και κανονικές αρδεύσεις. 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 

( Phylllocnistis citrella ) 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οδηγίες:  

∆εν έχει ̟αρατηρηθεί ακόµα δραστηριότητα του εντόµου. Ανα̟τύσσει ̟υκνούς 
̟ληθυσµούς το καλοκαίρι και το φθινό̟ωρο στην τρυφερή βλάστηση. 

Συνιστώνται καλλιεργητικά µέτρα ό̟ως στους αλευρώδεις, ̟ου  α̟οτρέ̟ουν 
σοβαρές ̟ροσβολές του φυλλώµατος.  

Θα δοθούν οδηγίες για αντιµετώ̟ιση σε ε̟όµενο δελτίο. 
 

Τα Τεχνικά ∆ελτία εσ̟εριδοειδών για το ν. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το Ι.ΕΛ.Υ.Α στα Χανιά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών δραστικών 
ουσιών ̟ου σας α̟οστέλλουµε. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων. 

Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (̟αρασιτοειδή και 

αρ̟ακτικά) ̟ου βρίσκονται σε υψηλούς ̟ληθυσµούς αυτή την ε̟οχή.  
 

  Ηράκλειο 07 Μαΐου 2015 

         Η  Προϊσταµένη Τµήµατος  

          Κληρονόµου Ευφροσύνη 


