
 
    ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

 

  

 

 
Νεαρή βλάστηση ̟ορτοκαλιάς 
̟ροσβεβληµένη α̟ό αφίδες. 

 
Προσβολή α̟ό Εριώδη 
Αλευρώδη στην κάτω 
ε̟ιφάνεια των φύλλων. 

 
Προσβολή εσ̟εριδοειδών α̟ό 
 το άκαρι της σκουριάς, 

Aculops pelecasi-Eriophyidae. 

 
Χαρακτηριστική ̟ροσβολή α̟ό 
Θρί̟ες σε λεµόνια. Α̟οφελλώσεις µε 
µορφή δακτυλίου στη θηλή και γύρω 
α̟ό αυτήν. 

 
    
    Πληροφορίες: MSc. Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                                      1. 

 
  

ΜΥΓΑ  ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
( Ceratitis capitata ) 

 

Οδηγίες :  
 

 
 
 
 

Στο δίκτυο των φεροµονικών ̟αγίδων οι συλλήψεις δείχνουν αυξηµένη 
δραστηριότητα του εντόµου. 
 

Άµεση έναρξη κατα̟ολέµησης της µύγας στα ̟ορτοκάλια ̟οικιλίας 
βαλέντσια, στα γκρέι̟ φρούτ και στα όψιµα µανταρίνια. 
Προτείνονται οι δολωµατικοί ψεκασµοί έναντι των ψεκασµών κάλυψης 
για την ̟ροστασία των ωφέλιµων εντόµων, αρ̟ακτικών και ̟αρασίτων 
̟ου ανα̟τύσσονται αυτή την ε̟οχή. Το δόλωµα α̟οτελείται α̟ό νερό, 
υδρολυµένη ̟ρωτείνη 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 ̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνεται κάθε 7-10 ηµέρες. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ΚΟΚΚΙΝΗ  ΨΩΡΑ 
     ( Aonidiella aurantii ) 

 

 & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ         

ή Μ αύ ρη  ψ ώ ρα  

(Parlatoria zizyphi )   
         

Οδηγίες :  
 
 

 

Οι έξοδοι των κινητών µορφών έχουν ξεκινήσει και στις δύο ψώρες. Οι 
έρ̟ουσες και τα νεαρά στάδια είναι ευαίσθητα στα εντοµοκτόνα. 
Σοβαρές ̟ροσβολές ̟αρατηρούνται σε δέντρα µε ̟υκνή βλάστηση ή 
̟αραµεληµένα.  
 

- Τα δέντρα ̟ρέ̟ει να κλαδεύονται κατάλληλα ώστε να αερίζεται και να 
λιάζεται το εσωτερικό τους. 

- Ό̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές να γίνει κατα̟ολέµηση: 
Στην ̟εδιάδα της Μεσσαράς το διάστηµα:  23 - 25 Μαΐου. Στις άλλες 
̟εριοχές (Φόδελε– Σίσσες – κάµ̟ος Χανίων, κ.α):  28 – 30 Μαΐου. 

 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ :  
           ( Planococcus citri ) 

 
 

 

Αντιµετώ̟ιση:  

 

Ανα̟τύσσεται έντονα σε υγρές ̟εριοχές. Προσβάλει βλαστούς και φύλλα 
αλλά κυρίως τους καρ̟ούς των εσ̟εριδοειδών υ̟οβαθµίζοντας την 
εµ̟ορική τους αξία µε τα λευκά κηρώδη νηµάτια και τα µελιτώµατα 
(κόλλα) ̟ου εκκρίνει και δευτερευόντως µε την ανά̟τυξη της κα̟νιάς 
̟άνω σε αυτά. 
Σε δέντρα, κυρίως οµφαλοφόρων ̟οικιλιών, ̟ου ̟έρυσι δια̟ιστώθηκαν 
σοβαρές ̟ροσβολές συστήνεται ε̟έµβαση ̟ριν ο κάλυκας ενωθεί µε τον 
καρ̟ό. 

 

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

          

               Με λ ί γ κ ρ ε ς 

 
Οδηγίες :  

 

Παρατηρούνται σοβαρές ̟ροσβολές στη νέα  βλάστηση. Προσβάλουν τα 
φύλλα των νεαρών βλαστών ̟ροκαλώντας ̟αραµορφώσεις και 
συστροφές. Ορισµένα είδη αφίδων είναι φορείς του ιού της Τριστέτσας και 
είναι σοβαρός λόγος ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ροστατεύονται ιδιαίτερα τα φυτώρια 
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και οι νεαρές φυτείες. 
Συνιστάται ψεκασµός όταν ̟αρατηρείται ̟ροσβολή βλαστών σε ̟οσοστό 
µεγαλύτερο α̟ό 10% στις ̟ορτοκαλιές και 5% στις µανταρινιές. 

   

ΘΡΙΠEΣ: 
      (Thrips sp.) 

 

Οδηγίες:  

 

Προκαλούν ε̟ιδερµικές αλλοιώσεις (νεκρωτικά στίγµατα, ξηράνσεις) 
στους καρ̟ούς, κυρίως σε λεµόνια και κίτρα υ̟οβαθµίζοντας την 
εµ̟ορική τους αξία.  
Ό̟ου δια̟ιστώθηκαν έντονες ̟ροσβολές την ̟ροηγούµενη χρονιά να 
γίνει ε̟έµβαση ή συνδυασµένη κατα̟ολέµηση µε τον ψευδόκοκκο. 

 

ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  
(Αculops pelecasi-Eriophyidae) 

 

(Λεμονιές - Πορτοκαλιές) 
 

     Οδηγίες :  

Προσβάλει κυρίως τους καρ̟ούς. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί όταν είναι 
̟ράσινοι α̟οκτούν θαµ̟ό µολυβί χρώµα ενώ ώριµοι εµφανίζουν 
σκουριόχρωµες κηλίδες (̟ορτοκάλια, µανταρίνια) ή αργυρόχρωµες 
(λεµόνια). 
Είναι κατάλληλη ̟ερίοδος για ψεκασµό στα δενδροκοµεία ̟ου 
̟αρατηρήθηκαν ̟έρυσι ̟ροσβολές. 

 

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

 
 

Οδηγίες:  
 
 
 
 

Πυκνό φύλλωµα και αυξηµένη υγρασία ευνοούν σοβαρές ̟ροσβολές. Ο 
διαλευρώδης εκτός α̟ό α̟οµυζήσεις χυµών στο φύλλωµα, συµβάλλει στην 
ανά̟τυξη κα̟νιάς α̟ό τα µελιτώδη εκκρίµατα των ̟ρονυµφών του. 

Άρχισαν οι ωοτοκίες στην τρυφερή βλάστηση. ∆εν χρειάζεται ̟ρος το 
̟αρόν κατα̟ολέµηση, σε ε̟όµενο δελτίο θα δοθεί ο χρόνος ε̟έµβασης. 

Συνιστώνται καλλιεργητικά µέτρα ̟ου ̟εριορίζουν την ανά̟τυξη ̟υκνών 
̟ληθυσµών: 
- Κατάλληλο κλάδεµα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισµός των 

δέντρων και αφαίρεση λαίµαργων βλαστών. 
- Περιορισµένες αζωτούχες λι̟άνσεις και κανονικές αρδεύσεις. 

 

ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 
( Aleurothrixus floccosus ) 

 

Συνιστώνται τα ίδια καλλιεργητικά µέτρα ̟ου αναφέρονται στον 
διαλευρώδη. Να α̟οφεύγονται ε̟εµβάσεις ̟ου καταστρέφουν τα 
̟αράσιτα του. 

 

 



 

 

 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 
( Phylllocnistis citrella ) 

 

∆ια̟ιστώσεις:  
 

Οδηγίες:  

∆εν έχει ακόµα αρχίσει τη δραστηριότητα του. Ανα̟τύσσει ̟υκνούς 
̟ληθυσµούς το καλοκαίρι και το φθινό̟ωρο και α̟αιτούνται ̟ροσεκτικοί 
καλλιεργητικοί χειρισµοί ̟ου θα ̟εριορίσουν ένα έντονο δεύτερο κύµα 
βλάστησης. 
Συνιστώνται τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου αναφέρονται στους αλευρώδεις 
και  α̟οτρέ̟ουν σοβαρές ̟ροσβολές του φυλλώµατος στα δέντρα 
̟αραγωγικής ηλικίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών δραστικών 
ουσιών ̟ου σας α̟οστέλλουµε. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων 
̟ριν τη χρήση. 
- Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (̟αράσιτα και 
αρ̟ακτικά) ̟ου βρίσκονται σε υψηλούς ̟ληθυσµούς αυτή την ε̟οχή. Οι θερινοί ̟ολτοί 

χρησιµο̟οιούνται σε θερµοκρασίες κάτω των 32οC και σε δέντρα ̟οτισµένα τουλάχιστον µια 

εβδοµάδα ̟ριν τον ψεκασµό. Σε έντονες ̟ροσβολές κοκκοειδών µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί ο θερινός 
̟ολτός σε συνδυασµό µε ένα α̟ό τα υ̟όλοι̟α εγκεκριµένα σκευάσµατα και τότε τηρείται το µεγαλύτερο 

διάστηµα «αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή». ∆οσολογία ανάµειξης: θερινός ̟ολτός στο 50% της 

αναγραφόµενης δόσης για ψεκασµό κάλυψης σε συνδυασµό µε την κανονική  δόση του εντοµοκτόνου. 
 
 

Ηράκλειο 16 Μαΐου 2013 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                       Τρουλλάκης Γιάννης 

 
 

 


