
 
    ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

 

 

 
Προσβολή διαλευρώδη όπως 
φαίνεται στην κάτω επιφάνεια  
φύλλων πορτοκαλιάς. 

 
Αποικίες εριώδη αλευρώδη 
καλυµµένες µε λευκά 
κηρώδη εκκρίµατα και 
µελιτώδη απεκρίµατα στην 
κάτω επιφάνεια των 
φύλλων. 

 
Προσβολή φυλλοκνίστη. 
Είναι χαρακτηριστικές οι 
οφιοειδείς στοές που 
ξεκινάνε από τη βάση 
του κεντικού νεύρου των 
φύλλων. 

 

 
Φύλλα λεµονιάς προσβεβληµένα 
από τετράνυχο Eutetranychus 
orientalis.  ∆ιακρίνονται 
πληθυσµοί όλων των σταδίων 
κατά µήκος του κεντρικού νεύρου 
στην επάνω επιφάνεια των 
φύλλων. 

 
   Πληροφορίες : MSc. Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                                     2. 

 
  

ΜΥΓΑ  ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
( Ceratitis capitata ) 

 

Οδηγίες :  
 

 
 
 

Οι συλλήψεις στο δίκτυο των φεροµονικών ̟αγίδων ̟αραµένουν υψηλές. 
 

Να συνεχιστούν οι δολωµατικοί ψεκασµοί στα ̟ορτοκάλια ̟οικιλίας 
βαλέντσια, στα γκρέι̟ φρούτ και στα όψιµα µανταρίνια. 
 

Ο δολωµατικός ψεκασµός ε̟αναλαµβάνεται σε διάστηµα 7-10 ηµερών. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

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

 

 
Οδηγίες:  

 
 

 
Σύσταση:  

Ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις των αυγών και ̟αρατηρούνται τα 
ευαίσθητα για κατα̟ολέµηση στάδια του διαλευρώδη.  

Σε βόρειες κυρίως ̟εριοχές της Κρήτης, ο συνδυασµός υψηλής υγρασίας 
και  ̟υκνού φυλλώµατος ευνοούν την ανά̟τυξη σοβαρών ̟ροσβολών.  

Καλλιεργητικά µέτρα: Α̟οµάκρυνση λαίµαργων βλαστών και 
̟εριορισµός των αζωτούχων λι̟άνσεων και αρδεύσεων.  

Ό̟ου το έντοµο ανα̟τύσσει ε̟ιζήµιους ̟ληθυσµούς συνιστάται ψεκασµός 
στο διάστηµα  8-12 Ιουνίου. 

Να ̟ροτιµηθούν οι θερινοί ̟ολτοί ̟ου έχουν ̟εριορισµένη δράση στα 
ωφέλιµα έντοµα (̟αράσιτα και αρ̟ακτικά). Οι θερινοί ̟ολτοί 
χρησιµο̟οιούνται σε θερµοκρασίες κάτω των 32οC, σε δέντρα ̟ου 
βρίσκονται σε καλή θρε̟τική κατάσταση και είναι ̟οτισµένα. 

 

ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 
( Aleurothrixus floccosus ) 

 
Αντιµετώ̟ιση:  

 

Παρατηρούνται ̟εριορισµένες ̟ροσβολές στη νεαρή βλάστηση. 
Ο εριώδης αντιµετω̟ίζεται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα ό̟ως αυτά 
αναφέρονται και στον διαλευρώδη. Πρέ̟ει να α̟οφεύγονται οι άστοχοι 
ψεκασµοί µε σκευάσµατα ̟ου βλά̟τουν το α̟οκλειστικό ̟αράσιτο ̟ου 
εγκαθίσταται και ελέγχει τον εριώδη, το υµενό̟τερο Cales noacki. 
Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτείται κά̟οια εφαρµογή για την αντιµετώ̟ιση 
του εριώδη ή άλλων εντόµων των εσ̟εριδοειδών ̟ρέ̟ει να γίνεται µόνο 
όταν είναι α̟αραίτητη και µε σκευάσµατα όσο το δυνατόν φιλικότερα 
̟ρος το ̟αράσιτο. 

 Παρατηρούνται αραιές οι ̟ρώτες ̟ροσβολές στην τρυφερή βλάστηση.  

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 
( Phylllocnistis citrella ) 

 

∆ια̟ιστώσεις:  
 

Οδηγίες:   

Παρατηρούνται αραιές οι ̟ρώτες ̟ροσβολές στην τρυφερή βλάστηση. 
Συνιστώνται τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου αναφέρονται στους αλευρώδεις 
και α̟οτρέ̟ουν σοβαρές ̟ροσβολές του φυλλώµατος στα δέντρα 
̟αραγωγικής ηλικίας. 
 

− Να ̟ροστατευτούν φυτώρια και νεαρά δέντρα  µε ψεκασµούς κάλυψης 
ή και ριζο̟οτίσµατα (imidacloprid, thiamethoxam) σε διαστήµατα 
ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των σκευασµάτων ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται. 

 

Τ Ε Τ Ρ Α Ν Υ Χ Ο Σ :  
 

    ( E u t e t r a n y c h u s      

o r i e n t a l i s )  
 

      ∆ ι α ̟ ι σ τ ώ σ ε ι ς :  

 
Οδηγίες:  

 

Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα του τετράνυχου σε ορισµένες 
̟εριοχές. Παρόλο ̟ου είχε εντο̟ιστεί η δράση του µόνο κατά την ̟ερίοδο 
του φθινο̟ώρου στην Κρήτη, φέτος εµφανίζεται για ̟ρώτη χρονιά στις 
αρχές του καλοκαιριού µε κινητικότητα σε όλα τα βιολογικά του στάδια. 
Πιθανόν ε̟έδρασαν οι ιδιαίτερες κλιµατικές συνθήκες της άνοιξης µε 
α̟οτέλεσµα να ευνοηθεί η ανά̟τυξη ̟ληθυσµών και να ̟ροκληθούν 
ζηµιές αυτή την ̟ερίοδο. 
 

Οι ̟αραγωγοί ̟ου έχουν δια̟ιστώσει στο ̟αρελθόν ̟ροσβολές α̟ό τον 
τετράνυχο, ̟ρέ̟ει να ε̟ιθεωρούν τα δέντρα τους και κυρίως τις λεµονιές 
για την ̟αρουσία του. Ο τετράνυχος διαδίδεται κυρίως µε τον άνεµο και 
µε τη µεταφορά ̟ροσβεβληµένων φύλλων και καρ̟ών. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών 
δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των 
σκευασµάτων ̟ριν τη χρήση. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: Στη λίστα των εντοµοκτόνων φυτο̟ρο-
στατευτικών δραστικών για τα εσ̟εριδοειδή ̟ροστέθηκε η δραστική spirotetramat (̟αρεµ̟οδιστής 
βιοσύνθεσης) για την κατα̟ολέµηση των κοκκοειδών µε δυνατότητα εφαρµογής µετά το τέλος της 
άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές µορφές). Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική 
̟ερίοδο 2 ανά 21 ηµέρες και διάστηµα αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες.  
 

 
 



 
 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 
 

 

Τ Ρ Ι Σ Τ Ε Τ Σ Α 
 

Η ασθένεια της Τριστέτσας οφείλεται στον ιό CTV και είναι η ̟ιο σοβαρή ασθένεια των 
εσ̟εριδοειδών ̟αγκοσµίως. Η διασ̟ορά του ιού CTV γίνεται: 
 

1. Με µολυσµένο ̟ολλα̟λασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εµβόλια). 
2. Με έντοµα φορείς ( αφίδες ). 

Ένα α̟ό τα ̟λέον σηµαντικά µέτρα αντιµετώ̟ισης είναι η χρήση ̟ιστο̟οιηµένου 
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού. Για το λόγο αυτό συστήνουµε στους καλλιεργητές εσ̟εριδοειδών: 
 

1. Να µην ̟ροµηθεύονται δενδρύλλια εσ̟εριδοειδών α̟ό τυχαίους, ̟αράνοµους 
«φυτωριούχους». 

2. Να µην ̟ροµηθεύονται εµβόλια α̟ό αγνώστου φυτοϋγειονοµικής κατάστασης φυτείες. 
3. Να ̟ροµηθεύονται δενδρύλλια και εµβόλια εσ̟εριδοειδών µόνο α̟ό νόµιµους 

φυτωριούχους ̟ου διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής ε̟ιχείρησης και τα 
δενδρύλλια να είναι εφοδιασµένα µε το σχετικό φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και την 
ετικέτα ̟ιστο̟οίησης.  
 

Για την ̟ροστασία των καλλιεργειών α̟αγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρ̟ών 
εσ̟εριδοειδών µε φύλλα και ̟οδίσκους. 

 
 

Ηράκλειο 6 Ιουνίου 2013 

                 Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                      Τρουλλάκης Γιάννης 

 
 
 

 

 


