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 ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 
1.ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης) 
∆ιαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόµου στις πρώιµες περιοχές.  

Το πρώτο και καθοριστικό για την παραγωγή κύµα βλάστησης, έχει «ψηθεί». 
Οδηγίες: Α. ∆ένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία: 

Καλλιεργητικά µέτρα: 
α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων. 
β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίµαργων βλαστών. 
γ) περιορισµός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες. 
Χηµικές επεµβάσεις δεν χρειάζονται 
 
Β. Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εµβόλια: 
Εφόσον διαπιστώσετε έναρξη της δραστηριότητας του εντόµου ( ύπαρξη 
στοών ), να ξεκινήσετε επεµβάσεις επαναλαµβανόµενες  ανάλογα µε την 
υπολειµµατική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα 
χρησιµοποιήσετε. 
 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

1.Πορτοκαλιά: Ψεκασµοί φυλλώµατος µε ένα από τα παρακάτω 
Αµπαµεκτίν, Ιµιντακλοπρίντ, Θιαµεθοξάµ, Μεθοξυφενοζάιντ, Μιλµπεµεκτίν 
{Χλοραντρανιλιπρόλ - µόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε 
καρποφορία}, 
2.Μανταρινιά : Ψεκασµοί φυλλώµατος µε ένα από τα παρακάτω 
Αµπαµεκτίν, Ιµιντακλοπρίντ, Θιαµεθοξάµ, Μεθοξυφενοζάιντ, Μιλµπεµεκτίν, 
Τεµπουφενοζάιντ, { Χλοραντρανιλιπρόλ - µόνο σε δένδρα που δεν έχουν 
εισέλθει σε καρποφορία}.  
3.Λεµονιά: Ψεκασµοί φυλλώµατος µε ένα από τα παρακάτω Αµπαµεκτίν, 
Ιµιντακλοπρίντ, Θιαµεθοξάµ,{ Χλοραντρανιλιπρόλ - µόνο σε δένδρα που 
δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία}.  
4.Φυτώρια πορτοκαλιάς, µανταρινιάς, λεµονιάς :Ασεταµιπρίντ                                 
Το Θιαµεθοξάµ µπορεί να εφαρµοστεί και  µε ριζοπότισµα σε νέα µη 
παραγωγικά δένδρα (1 γραµ ανά δένδρο).                                            

 
2. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Οδηγίες: 
Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Να συνεχιστούν οι  ψεκασµοί στα όψιµα πορτοκάλια και  µανταρίνια 
που δεν έχουν συγκοµισθεί.                                              
Βλέπε προηγούµενο δελτίο.    

                                                                                                           
 
3. ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ 
Οδηγίες: ∆εν συνιστάται καµία χηµική επέµβαση.  

Ισχύουν τα καλλιεργητικά µέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη. ► 
 
 



 
4.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ 
Προσβάλλουν φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση 
ορισµένων σκευασµάτων (πυρεθρινοειδών) η οποία εντείνει τις προσβολές, λόγω της αύξησης 
της  γονιµότητας των τετρανύχων που επιφέρει η χρήση τέτοιων σκευασµάτων .  
∆ιαπιστώσεις: Υπάρχουν  προσβολές (σε αρκετούς οπωρώνες σοβαρές) µε συνύπαρξη 

όλων των βιολογικών σταδίων. 
Οδηγίες: Να γίνει επέµβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 

κινητές µορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές µορφές στο 
20-30% των φύλλων).  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Αµπαµεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Μιλµπεµεκτίν, Μπιφεναζέιτ, 
Πυρινταµπέν (µόνο στην πορτοκαλιά), Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και 
λεµονιά), Τεµπουφενπυράντ,  Φενπιροξιµέιτ, Θερινά λάδια. 
*Ασεκουινοσύλ, Μιλµπεµεκτίν, Σπιροντικλοφέν χρήση µια φορά στην ίδια 
καλλιεργητική περίοδο. 

 
                                                                                         
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

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

2. Όλα τα δελτία µας βρίσκονται στο διαδίκτυο   
       (www.minagric.gr)                                  

                                                                                      
                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                      
                                                                                  
                                                                                   ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 


