
 

 

     Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  ΤΩΝ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι ∆ Ο Ε Ι ∆ Ω Ν 

 

Ο κάλυκας δεν έχει έρθει ακόµα 
σε ε̟αφή µε τον καρ̟ό.  

Ψευδόκοκκος: Νεαρός 
̟ροσβεβληµένος καρ̟ός.  

Θρί̟ες: Ε̟ιδερµικές ξηράνσεις στην 
ε̟ιφάνεια των καρ̟ών. 

 

Αφίδες: Προσβολή ακραίας 
βλάστησης, καρούλιασµα 
των νεαρών φύλλων. 

∆ιαλευρώδης: Ενήλικα και 
νύµφες στην κάτω ε̟ιφάνεια 
των φύλλων. 

Ακάρεα Eriophyidae: Πορτοκάλι µε 
σκουριόχρωµη κηλίδωση στην 
ε̟ιφάνεια. 

 

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 

 



 
 

        Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη,                                                                                        1. 

   Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου, Μ. Ροδιτάκη. 
 

ΜΥΓΑ  

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: 

       (Ceratitis capitata) 

 

Αντιµετώ̟ιση:  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Στις ̟εριοχές του δικτύου ̟αγίδευσης η ανοιξιάτικη ̟τήση της µύγας 
έχει ξεκινήσει µε συλλήψεις χαµηλές έως µέτριες. Οι καρ̟οί των 
εσ̟εριδοειδών προσβάλλονται µόλις ωριµάσουν. 

− Είναι κατάλληλη ̟ερίοδος για την έναρξη κατα̟ολέµησης της µύγας 
µε τις µεθόδους µ α ζ ι κ ή ς  ̟ α γ ί δ ε υ σ η ς  και δ ο λ ω µ α τ ι κ ώ ν  
ψ ε κ α σ µ ώ ν  στις όψιµες ̟οικιλίες εσ̟εριδοειδών (̟ορτοκάλια 
̟οικιλίας βαλέντσια, όψιµα µανταρίνια, γκρέι̟ φρούτ). 

− Όταν η ανάρτηση των ̟αγίδων γίνει µε χαµηλούς ̟ληθυσµούς 
ε̟ιτυγχάνονται καλύτερα α̟οτελέσµατα ελέγχου, α̟οτρέ̟ονται οι 
ωοτοκίες στους καρ̟ούς και η ανά̟τυξη µεγάλων ̟ληθυσµών. Τα 
ακµαία και των δύο φύλων έλκονται στην ̟αγίδα α̟ό τα 
̟ροσελκυστικά, έρχονται σε ε̟αφή µε το εντοµοκτόνο και 
θανατώνονται. ∆εν δηµιουργούνται ̟ροβλήµατα σε  ωφέλιµα 
έντοµα (αρ̟ακτικά και ̟αρασιτοειδή) και όταν συνδυαστούν µε 
εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών εξασφαλίζεται αποτελεσµατική 
̟ροστασία. 

− Οι δολωµατικοί ψεκασµοί ε̟αναλαµβάνονται ανά 10 - 12 ηµέρες. Το 
δόλωµα ̟ου α̟οτελείται α̟ό νερό, ελκυστική ουσία 2% και ένα 
εγκεκριµένο για το έντοµο σκεύασµα ̟ρέ̟ει να κατευθύνεται µε 
µορφή χονδρών σταγονιδίων σε κλαδιά χωρίς καρ̟ούς στο 
εσωτερικό των δέντρων, στον κορµό και ̟εριµετρικά του αγρού σε 
θάµνους και φράκτες. 

∆εν συστήνεται ̟ρος το ̟αρόν διενέργεια ψεκασµών κάλυψης.  

 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ :  

       (Planococcus citri) 
 

 

 
 

 
 
 

Οδηγίες :  
 

Οι ̟ρονύµφες εκκολά̟τονται αυτή την ε̟οχή και εγκαθίστανται στα 
τρυφερά φυτικά µέρη,  σε ̟ροφυλαγµένες θέσεις ό̟ως είναι:  ο κάλυκας, 
ο οµφαλός των οµφαλοφόρων ̟ορτοκαλιών, τα σηµεία ε̟αφής καρ̟ών 
µε καρ̟ούς, κλάδους ή φύλλα ό̟ου α̟οµυζούν τους χυµούς. Προτιµούν 
σκιαζόµενα µέρη του δένδρου ό̟ου η υγρασία είναι  αυξηµένη. Οι  
µελιτώδεις ουσίες ̟ου εκκρίνουν ρυ̟αίνουν καρ̟ούς, φύλλα και 
βλαστούς ευνοώντας την ανά̟τυξη των µυκήτων της κα̟νιάς ̟ου 
υ̟οβαθµίζει την ̟οιότητα των καρ̟ών. Αρκετοί α̟ό τους 
̟ροσβεβληµένους καρ̟ούς ̟έφτουν.  

− Σε δέντρα ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές µε υψηλή υγρασία και µε  
ιστορικό σοβαρών ̟ροσβολών συστήνεται ψεκασµός µετά την 
καρ̟όδεση και ̟ριν ο κάλυκας ενωθεί µε τον καρ̟ό, ιδιαίτερα στις 
οµφαλοφόρες ̟οικιλίες.  

Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα 
έντοµα. Οι θερινοί ̟ολτοί χρησιµο̟οιούνται σε θερµοκρασίες κάτω 
των 32οC σε δέντρα ̟οτισµένα και σε καλή θρε̟τική κατάσταση. 

 

               ΘΡΙΠEΣ: 

(Thrips sp.) 
 

Οδηγίες:  
 

 

Προκαλούν ε̟ιδερµικές αλλοιώσεις (ξηράνσεις, νεκρωτικά στίγµατα) 
στους καρ̟ούς κυρίως στα σηµεία ̟ου εφά̟τονται µεταξύ τους, 
υ̟οβαθµίζοντας την εµ̟ορική τους αξία.  

− Μετά την ̟τώση των ̟ετάλων, όταν ̟αρατηρηθεί ̟ροσβολή 
(εσχαρώσεις) µεγαλύτερη α̟ό 10% στους νεαρούς καρ̟ούς συστήνεται 
ψεκασµός ή συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ψευδόκοκκο. 

 ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ       
ΣΚΟΥΡΙΑΣ: 

 (Αculops pelecasi ) 

Eriophyidae 
 

    (Λεμονιές - Πορτοκαλιές) 

 

Προσβάλει τους καρ̟ούς υ̟οβαθµίζοντας την εµφάνιση και την 
̟οιότητά τους. Όταν οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί είναι ακόµα ̟ράσινοι 
α̟οκτούν θαµ̟ό µολυβί χρώµα ενώ ώριµοι εµφανίζουν 
σκουριόχρωµες κηλίδες (̟ορτοκάλια) ή  αργυρόχρωµες (λεµόνια). 

- Στα δενδροκοµεία ̟ου ̟αρατηρήθηκαν ̟ροσβολές την ̟ροηγούµενη 
χρονιά είναι κατάλληλη ε̟οχή για να γίνει κατα̟ολέµηση. 



 

Α Φ Ι ∆ Ε Σ : 

             (Aphis sp.) 
          

 

 
Οδηγίες :  

  

 

 

 

 

 

Οι αφίδες (µελίγκρες) α̟οµυζούν την κάτω ε̟ιφάνεια των νεαρών 
φύλλων και ̟ροκαλούν ̟αραµορφώσεις και συστροφές στις βλαστικές 
κορυφές. Στις µελιτώδεις εκκρίσεις τους δευτερογενώς ανα̟τύσσεται 
κα̟νιά. Ο υγρός και µέτρια θερµός καιρός ̟ου ε̟ικρατεί ευνοεί την 
ανά̟τυξη µεγάλων ̟ληθυσµών. 

− Ελέγχετε την κάτω ε̟ιφάνειά των νεαρών φύλλων. Εάν δια̟ιστώνετε 
̟ροσβεβληµένους βλαστούς σε ̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό 10% στις 
̟ορτοκαλιές και 5% στις µανταρινιές (̟οικιλία κληµεντίνη) συστήνεται 
αντιµετώ̟ιση. 

− Τα φ υ τ ώ ρ ι α  ̟ ο λ λ α ̟ λ α σ ι α σ τ ι κ ο ύ  υ λ ι κ ο ύ  και ο ι  
ν ε α ρ έ ς  φ υ τ ε ί ε ς  ̟ρέ̟ει να ελέγχονται ιδιαίτερα και να 
̟ροστατεύονται διότι ορισµένα είδη αφίδων είναι φορείς ιώσεων ό̟ως 
η Τριστέτσα. 

− Η κυκλοφορία µυρµηγκιών στα δένδρα είναι ένδειξη ότι υ̟άρχουν 
αφίδες, κοκκοειδή ή άλλα έντοµα ̟ου α̟οβάλουν µελιτώδη 
α̟εκκρίµατα.  

  

∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ :  

(Dialeurodes citri) 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 
 

 
 

 
Οδηγίες:  

 
 
 
 

Ευνοείται σε δένδρα ακλάδευτα µε ̟υκνό φύλλωµα και αυξηµένη 
υγρασία. Πάνω στα µελιτώδη του εκκρίµατα ανα̟τύσσεται κα̟νιά ̟ου 
υ̟οβαθµίζει ̟οιοτικά τους καρ̟ούς. Προσβολές ̟ου δηµιουργούν 
οικονοµική ζηµιά στην ̟αραγωγή ̟αρατηρούνται κυρίως σε ̟εριοχές µε 
υψηλή υγρασία (Σίσες, Π.Ε. Χανίων).  
Στη νεαρή βλάστηση έχουν ̟αρατηρηθεί τα ευαίσθητα στη χηµική 
κατα̟ολέµηση στάδια των νυµφών του διαλευρώδη. Πρέ̟ει να 
γνωρίζετε ότι οι ψεκασµοί για να είναι α̟οτελεσµατικοί γίνονται 
εναντίον των νυµφικών σταδίων του διαλευρώδη και όχι των ακµαίων. 

− Καλλιεργητικά µέτρα: Α̟οµάκρυνση των λαίµαργων βλαστών, 
ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και ̟εριορισµένες αζωτούχες λι̟άνσεις. 
Στόχος είναι να  εξασφαλίζεται καλός αερισµός και µειωµένη υγρασία 
στο εσωτερικό των δέντρων. 

− Χηµική κατα̟ολέµηση: Στα δεντροκοµεία ̟ου δια̟ιστώθηκαν ̟υκνοί 
̟ληθυσµοί το ̟ερασµένο φθινό̟ωρο συνιστάται ψεκασµός: 

Πρώιµες ̟εριοχές: 27 - 29 Μαΐου, υ̟όλοι̟ες ̟εριοχές: 1 - 3 Ιουνίου.  

 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 

( Phylllocnistis citrella ) 
 

 

 
Οδηγίες:  

Είναι υ̟ονοµευτής φύλλων ̟ου ̟ροσβάλει µόνο τη νεαρή βλάστηση 
σχηµατίζοντας χαρακτηριστικές οφιοειδείς και ελικοειδείς στοές. Σε 
έντονες ̟ροσβολές τα φύλλα α̟οχρωµατίζονται, ̟αραµορφώνονται και 
ξηραίνονται.  

− Α̟αιτούνται ̟ροσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισµοί για να ̟εριοριστεί 
ένα ̟λούσιο δεύτερο κύµα βλάστησης το καλοκαίρι και το φθινό̟ωρο 
ε̟ειδή τότε ανα̟τύσσει ο φυλλοκνίστης ̟υκνούς ̟ληθυσµούς. 
Συνιστώνται τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου αναφέρονται στον  
διαλευρώδη. ∆εν χρειάζεται ακόµα χηµική αντιµετώ̟ιση. 

 

Τα Τεχνικά ∆ελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το Τµήµα Αγροτικής Ανά̟τυξης  Χανίων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών για την 
αντιµετώ̟ιση εχθρών και ασθενειών εσ̟εριδοειδών έτους 2017. Ε̟ιλέγετε µόνο φυτο̟ροστατευτικά 
σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. Η χρήση τους ̟ρέ̟ει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ετικέτας συσκευασίας. Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα 
ωφέλιµα έντοµα, αρ̟ακτικά και ̟αρασιτοειδή ̟ου ανα̟τύσσονται αυτή την ε̟οχή.  
Λόγω αστάθειας των καιρικών συνθηκών τις ηµέρες ̟ου ακολουθούν να ενηµερώνεστε µέσω 
έγκυρων δελτίων ̟ρόγνωσης καιρού ̟ροτού εκτελέσετε ψεκασµούς για να α̟οφύγετε ̟ιθανές 
βροχο̟τώσεις. 

Ηράκλειο 24 Μαΐου 2017  

    Προϊσταµένη Τµήµατος  

                      Κληρονόµου Ευφροσύνη 


