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Ανε̟τυγµένη ̟ρονύµφη 
και αυγά ∆ιαλευρώδη 
στην κάτω ε̟ιφάνεια των 
νεαρών φύλλων. 

Προνύµφη του ∆ιαλευρώδη 
(αριστερά) και ̟ρονύµφη 
Εριώδη Αλευρώδη (δεξιά). 

Α̟οικία ̟ρονυµφών και 
αυγά του Εριώδη Αλευρώδη. 

Προσβολή α̟ό Φυλλοκνίστη 
(στοές ̟ρονυµφών στην κάτω 
ε̟ιφάνεια των φύλλων και 
εξέλιξη των φύλλων). 

                         

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                                          2.  

 

        ΜΥΓΑ:      

ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οδηγίες:  
 

 

Οι συλλήψεις στο δίκτυο φεροµονικών ̟αγίδων των ̟εριοχών καλλιέργειας 
δείχνουν αυξηµένη δραστηριότητα του εντόµου. Οι υψηλοί ̟ληθυσµοί ̟ου 
καταγράφονται µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν σοβαρές ̟ροσβολές σε όψιµα ̟ορτοκάλια 
και γκρέι̟ φρούτ ̟ου δεν έχουν συγκοµιστεί.  

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των καρ̟ών µε ψεκασµούς δολωµατικούς ή κάλυψης µε 
ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Οι δολωµατικοί ̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνονται 
̟ερί̟ου ανά εβδοµάδα. Η κατα̟ολέµηση της µύγας είναι ̟ρολη̟τική, στοχεύει στη 
θανάτωση των ακµαίων ̟ριν ωοτοκήσουν µέσα στους καρ̟ούς. Για λόγους 
̟ροστασίας των ωφέλιµων εντόµων ̟ροτείνεται η εφαρµογή των δολωµατικών 
ψεκασµών.  

 

ΚΟΚΚΙΝΗ  ΨΩΡΑ 
 

-  ΜΑΥΡΗ ΨΩΡΑ:    
( Π α ρλ α τό ρ ι α)  

 

Οδηγίες:  

 
 

Συστάσεις: 

Η δεύτερη γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη Συνήθως σοβαρές ̟ροσβολές ανα̟τύσσονται 
σε δέντρα µε ̟υκνή βλάστηση, ̟αραµεληµένα.  

Στα δέντρα ̟ου ̟αρατηρείται ̟ροσβολή να γίνει κατα̟ολέµηση: 

−  Στην ̟εδιάδα της Μεσσαράς (Τυµ̟άκι - Μοίρες): 26 - 29 Ιουλίου. 

−  Στις υ̟όλοι̟ες ̟εριοχές καλλιέργειας (Φόδελε – Σίσσες – Χανιά):  30 Ιουλίου έως  

  2  Αυγούστου. 

Σε ̟ερι̟τώσεις έντονης ̟ροσβολής, οι θερινοί ̟ολτοί µ̟ορούν να συνδυαστούν µε 
ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Όταν χρησιµο̟οιούνται σε ανάµειξη µ̟αίνουν στο 
50% της συνιστώµενης δόσης, σε συνδυασµό µε την κανονική δόση του 
εντοµοκτόνου και τηρείται το µεγαλύτερο διάστηµα “αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή” 
ανάµεσα στα δύο σκευάσµατα.  
Όταν εφαρµόζονται θερινοί ̟ολτοί, ̟ρέ̟ει τα δένδρα να είναι καλά ̟οτισµένα και 
να βρίσκονται σε καλή θρε̟τική κατάσταση. Ο ψεκασµός ̟ρέ̟ει να γίνεται νωρίς το 
̟ρωί ή αργά το α̟όγευµα σε θερµοκρασίες κάτω των 32°C. 

  



 
 

 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ : 
 

Οδηγίες:  

 
 

Σε ̟εριοχές υγρές και δροσερές και ό̟ου ̟έρυσι δια̟ιστώθηκαν σοβαρές 
̟ροσβολές να γίνει κατα̟ολέµηση στις ίδιες ηµεροµηνίες µε την κόκκινη 
ψώρα. Εάν συνυ̟άρχουν και τα δύο έντοµα συνιστάται συνδυασµένη 
αντιµετώ̟ιση. 

 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ : 
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 
Οδηγίες:  

 
 

Συστάσεις: 

Αυτή την ε̟οχή ̟αρατηρείται έντονη δραστηριότητα του εντόµου στην τρυφερή 
βλάστηση και στους λαίµαργους βλαστούς. Τα φύλλα α̟οκτούν αργυρόχρωµη όψη 
και καρουλιάζουν. Η ζηµιά µ̟ορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις νεαρές φυτείες 
και στα τρυφερά εµβόλια, ό̟ου κυρίως ε̟ιδιώκεται η βλαστική ανά̟τυξη. 

− Να ̟ροστατευτούν φυτώρια και νεαρά δέντρα  µε ψεκασµούς κάλυψης ή και 
ριζο̟οτίσµατα (imidacloprid, thiamethoxam) σε διαστήµατα ανάλογα µε τη 
διάρκεια δράσης των σκευασµάτων ̟ου χρησιµο̟οιούνται. 

Τα δέντρα ̟ου βρίσκονται σε ̟αραγωγική ηλικία ανέχονται ̟ροσβολές στο 
φύλλωµα τους χωρίς ιδιαίτερες ε̟ι̟τώσεις. Προτεινόµενοι χειρισµοί, ό̟ως κο̟ή των 
λαίµαργων βλαστών, α̟οφυγή όψιµης λί̟ανσης και ̟εριορισµός των αρδεύσεων το 
καλοκαίρι και το φθινό̟ωρο ̟εριορίζουν την νέα βλάστηση αυτή την ̟ερίοδο ̟ου 
αναµένονται υψηλοί ̟ληθυσµοί. 

 

∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ :  
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οδηγίες:  

 

Πυκνό φύλλωµα και υψηλή σχετική υγρασία ευνοούν την δηµιουργία µεγάλων 
̟ληθυσµών. Ο διαλευρώδης εκτός α̟ό α̟οµυζήσεις χυµών στο φύλλωµα, συµβάλλει 
στην ανά̟τυξη των µυκήτων της κα̟νιάς α̟ό τα µελιτώδη εκκρίµατα των 
̟ρονυµφών του. 

Στις ̟εριοχές ̟ου δια̟ιστώνονται ε̟ιζήµιοι ̟ληθυσµοί, κυρίως στις βόρειες ̟εριοχές 
καλλιέργειας της Κρήτης,  συστήνεται ψεκασµός κάλυψης στο διάστηµα: 30 Ιουλίου 
έως  2 Αυγούστου. 

 

ΕΡΙΩ∆ΗΣ: 
ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 

 

Οδηγίες:  

 

Παρατηρούνται  ̟ροσβολές στη νεαρή βλάστηση. Η αντιµετώ̟ιση του εριώδη 
α̟οκλειστικά µε εντοµοκτόνα δεν είναι ̟άντα ε̟ιτυχής. 

Συστήνουµε να α̟οφεύγονται οι χηµικές ε̟εµβάσεις για την ̟ροστασία του 
α̟οκλειστικού ̟αράσιτου του εριώδη, του υµενό̟τερου Cales noacki, ̟ου ασκεί 
ικανο̟οιητικό έλεγχο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα φάρµακα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών ̟ου σας έχουµε 
α̟οστείλει. Να ̟ροτιµηθούν φάρµακα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (̟αράσιτα, αρ̟ακτικά). 
∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρµάκων ̟ριν τη χρήση και τηρείτε τις ηµέρες 
αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή. 

 
  Ηράκλειο 24 Ιουλίου 2012 
  Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
 

    Τρουλλάκης Ιωάννης 
 


