
 

Πληροφορίες: A. Μπαλωμένου                                                            31/8-6-16 
                          

 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
1.ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης) 
Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η δραστηριότητα του εντόμου στις πρώιμες περιοχές.  
Οδηγίες: Α. Δένδρα 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. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να 
προστατευτούν: 
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. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ 
Οδηγίες: Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση.  

Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη. ► 



 
 
 
4.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ 
Διαπιστώσεις: Υπάρχουν προσβολές και από κόκκινο και κίτρινο τετράνυχο, με συνύπαρξη 

όλων των βιολογικών σταδίων. 
Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες. Επέμβαση χρειάζεται  σε οπωρώνες που 

διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων ή 3 κινητές 
μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, 
Μιλμπεμεκτίν (σε πορτοκαλιά και Μανταρινιά), Μπιφεναζέιτ,  

Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπυράντ,  Φενπιροξιμέιτ, Θερινά λάδια. 

 
                                                                                                                     
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

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

2. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο. 

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr) 
                                                                                      
                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                         
                                                                                  
                                                                                   ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 


