
 
Πληροφορίες: Α. Μπαλωµένου            9/10-3-16 
 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 
1.ΦΥΛΛΟ∆ΕΤΗΣ 
Οδηγίες: Ψεκασµός συνιστάται κυρίως όπου διαπιστώνεται σηµαντική 

προσβολή (προσβεβληµένοι βλαστοί πάνω από 20%) . 
H εµπειρία έχει δείξει ότι ελάχιστες φορές απαιτείται επέµβαση για 
το έντοµο.   
 

Φυτ/κά  
προϊόντα: 

∆ελταµεθρίν, Θερινά λάδια. 

  
2.ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ 
Οδηγίες: Το έντοµο αναπτύσσει πυκνούς πληθυσµούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Για 

το λόγο αυτό, απαιτούνται προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισµοί που θα 
περιορίσουν το δεύτερο κύµα βλάστησης: 

1. Προσεκτικές, ισορροπηµένες λιπάνσεις και αποφυγή χρήσης αζώτου το 
καλοκαίρι. 

2. Κανονικές αρδεύσεις. 
Είναι πολύ σηµαντικό η ανοιξιάτικη βλάστηση που είναι η 
σπουδαιότερη για την παραγωγή, να «ψηθεί» πριν την πλήρη 
δραστηριοποίηση του εντόµου µετά τον Ιούνιο.                                                                          

 
3.ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ 
Οδηγίες: Ισχύουν τα καλλιεργητικά µέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη. 

 
4.ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ 
Η εκκόλαψη των νεαρών νυµφών γίνεται από το Φεβρουάριο µέχρι τις αρχές  Απρίλη. Οι 
νεαρές νύµφες προτιµούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχός, 
µολόχα, αγριοσέλινο κλπ) τα οποία αν δεν βρουν στον οπωρώνα, ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι 
προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης ως και τις αρχές της άνθησης, είναι 
σποραδικές και περιοδικές.   
Οδηγίες: Επειδή η ύπαρξη των παραπάνω ζιζανίων παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντοµο,  όπου είναι 
εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραµένει στον οπωρώνα µέχρι 
την έναρξη της άνθησης των δένδρων.                                                                   

Φυτ/κά  
προϊόντα: 

Θερινά λάδια 

 
5.ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ 
∆ιαπιστώσεις: O χειµώνας ήταν εξαιρετικά ευνοϊκός για τους τετρανύχους. Στη νεαρή 

βλάστηση συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά τους στάδια. 
                                                             ► 



 
Οδηγίες: 

 
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, Κλοφεντεζίν, Μιλµπεµεκτίν,  
Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεµονιά), 
Τεµπουφενπυράντ,  Θερινά λάδια. 
*Ασεκουινοσύλ, Μιλµπεµεκτίν, Κλοφεντεζίν, Σπιροντικλοφέν χρήση µια 
φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. 
*Ασεκουινοσύλ χρήση από την έναρξη της καρπόδεσης. 
 

6. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (Aculops pelecasi) 
Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς και λιγότερο τα φύλλα και τους βλαστούς των 
εσπεριδοειδών. Οι καρποί πορτοκαλιών και µανταρινιών αποκτούν τελικά το χρώµα της 
σκουριάς ενώ των λεµονιών γίνονται αργυρόχρωµοι, µε ταυτόχρονη σκλήρυνση του φλοιού.  
Οδηγίες: Σε κτήµατα που πέρσι υπήρχαν προσβολές (2-3% προσβεβληµένα 

φρούτα) να γίνει επέµβαση στη νέα βλάστηση. 
Φυτ/κά 
προϊόντα Θερινά λάδια. 
 
7.ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Eriophyes sheldoni) 
Προκαλεί την παραµόρφωση καρπών, ανθέων και φύλλων κυρίως στη λεµονιά. 
Οδηγίες: Σε οπωρώνες που διαπιστωµένα το άκαρι δηµιουργεί έντονες 

προσβολές να γίνει επέµβαση στη νεαρή βλάστηση.  

Φυτ/κά 
προϊόντα 

  Αµπαµεκτίν, Θερινά λάδια . 

Σηµειώσεις: 1. Οι χωρίς έλεγχο επεµβάσεις αυτή τη χρονική περίοδο, δηµιουργούν 
προβλήµατα στα ωφέλιµα έντοµα, τα οποία είναι πολύτιµα για τους 
άλλους εχθρούς των εσπεριδοειδών (αφίδες, φυλλοκνίστης, 
αλευρώδης, Ισέρυα, κοκκοειδή). 

2. Στους οπωρώνες, καλό είναι να γίνει ένας προσεκτικός κλαδοκάθαρος, 
που θα δηµιουργήσει συνθήκες καλού αερισµού και φωτισµού στα 
δένδρα και θα µειώσει τις προσβολές από κοκκοειδή, που ευνοούνται 
από ασφυκτικές συνθήκες αερισµού και φωτισµού.  

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

4. Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr). 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

        ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 
 


