
 

 

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου                                               41 /14-7-17   
 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ-Μ 
 
Διαπιστώσεις: Η έξοδος των ερπουσών είναι σε εξέλιξη.   
Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση στις 

εξής ημερομηνίες: 
α) Πρώιμες περιοχές:  Άμεση επέμβαση 
β) Όψιμες περιοχές: Από 18 ως 22Ιουλίου. 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 
 

 Θερινός πολτός(σε θερμοκρασίες πάνω από 320C μπορεί να εμφανιστούν 
φυτοτοξικότητες), Αζαντιραχτίν –Α,  Δελταμεθρίν, Πυριπροξιφέν, 
Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ . Επειδή αυτήν την 
εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών και οι 
θερμοκρασίες είναι υψηλές, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο 
συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν. 
Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό ή συνδυασμό του, 
πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να 
γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα. 

 
2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ 
Διαπιστώσεις: 
 

Οι εκκολάψεις  είναι σε εξέλιξη. Οι υπάρχοντες πληθυσμοί βρίσκονται κυρίως 
κάτω από τον κάλυκα, στα σημεία που ενώνονται καρποί και στο εσωτερικό 
της κόμης.                                                          

Οδηγίες: Να γίνει καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην 
κόκκινη ψώρα . Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με 
έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ . 

 

3.ΛΕΚΑΝΙΟ –ΚΟΚΚΟΣ (Coccus hesperidum)- ΙΣΕΡΥΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ  
Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχουν  προσβολές από τα ανωτέρω κοκκοειδή, 

να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη 
ψώρα. 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Λεκάνιο: Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, 
Φενοξικάρμπ,  Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.  
Κόκκος: Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ. 
Ισέρυα:  Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ; 1. Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από Ισέρυα , πριν 
αποφασίσετε για επέμβαση, καλό είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη του 
ωφέλιμου αρπακτικού.                                                        ► 



 
4.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Οδηγίες: 
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος. Nα συνεχιστεί η προστασία σε 
ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινών. Οι 
επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια του φ.π 
που χρησιμοποιείτε. 

 
5.ΘΡΙΠΕΣ 
Είναι είδη πολυφάγα με αρκετές γενιές μέσα στο έτος. Ενήλικα και ανήλικα άτομα νύσσουν και 
μυζούν τα επιφανειακά κύτταρα φύλλων και καρπών αυτήν την εποχή, προκαλώντας νεκρωτικά 
στίγματα, εσχαρώσεις,  δερματώσεις και κηλιδώσεις κυρίως πορτοκαλιών και λεμονιών.  

 
6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ 
Διαπιστώσεις: 
Οδηγίες: 

Ο Φυλλοκνίστης  βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα. Τα νεαρά 
δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με 
επανάληψη των επεμβάσεων ανάλογα με το ΦΠ που χρησιμοποιείτε. 
Για τον Εριώδη Αλευρώδη ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που 
αναφέρονται στο 38/6-7-17 δελτίο. 

 
7. ΑΦΙΔΕΣ 
Οδηγίες: Επέμβαση απαιτείται όταν διαπιστώνετε προσβολές.  
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αζαντιραχτίν, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, 
Θιαμεθοξάμ, Λάμντα συαλοθρίν,  Ντιμεθοέιτ, Πιριμικάρμπ, Πυμετροζίν , 
Σπιροτετραμάτ,Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.  
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Αυτήν την εποχή οι νύμφες του Pulvinaria Floccifera δύσκολα 

διακρίνονται από τον κόκκο. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία, 
μπορείτε να προσκομίσετε δείγματα στην Υπηρεσία μας.             

2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται 
στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

3. 3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr) 
     
                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                                             
                                                                           ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 
                                                     

Οδηγίες: Συνδυασμένη καταπολέμηση με την Κόκκινη ψώρα. 

Φυτ/κά 
Προϊόντα: 

Άλατα λιπαρών οξέων, Αζαντιραχτίν, Θερινά λάδια, Σπιροτετραμάτ,  
Χλωρπυριφός.  


