
  

ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 
 

Πορτοκάλι ̟ροσβεβληµένο 
α̟ό Μύγα Μεσογείου.  

Εσωτερικό ̟ορτοκαλιού µε 
̟ρονύµφες της Μύγας 
Μεσογείου.  

Κορυφοξήρα: Α̟οφύλλωση και ξηράνσεις κλαδιών α̟ό 
την κορυφή ̟ρος τη βάση σε δέντρα λεµονιάς. 

   
      Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη –MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη                                    5. 

 

 

ΜΥΓΑ Ι  

ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
( Ceratitis capitata ) 

 

Αντιµετώ̟ιση:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Συστάσεις:  

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης οι συλλήψεις ̟αρουσιάζουν άνοδο.  Οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για σοβαρές ̟ροσβολές στις ̟ρώιµες ̟οικιλίες ̟ορτοκαλιών 
και µανταρινιών. Οι καρ̟οί ̟ροσβάλλονται µε την έναρξη της ωρίµανσης. 
Συστήνεται εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών στο ξεθώριασµα του 
̟ράσινου χρώµατος των καρ̟ών. Το δόλωµα α̟οτελείται α̟ό νερό, 
ελκυστική ουσία (υδρολυµένη ̟ρωτεΐνη) και το εγκεκριµένο σκεύασµα µε 
δραστική λάµδα-σιαλοθρίν. 
 

Ψεκάζετε σειρά ̟αρά σειρά εναλλάξ, φροντίζοντας το ψεκαστικό υγρό να 
κατευθύνεται υ̟ό µορφή χονδρών σταγονιδίων στο εσωτερικό των δέντρων, 
σε κλαδιά χωρίς καρ̟ούς, στον κορµό και ̟εριµετρικά σε θάµνους και 
φράκτες. Όσο οι καιρικές συνθήκες ̟αραµένουν ευνοϊκές µ̟ορούν να 
γίνουν µέχρι δύο εφαρµογές ανά 14 ηµέρες. 
 

Οι ψεκασµοί κάλυψης του φυλλώµατος ξεκινούν στην ωρίµανση των 
καρ̟ών και ε̟αναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του 
σκευάσµατος ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί. 
 

Οι δολωµατικοί ψεκασµοί είναι ̟ροτιµότεροι για λόγους ̟ροστασίας του 
̟εριβάλλοντος και για τη διασφάλιση των ώριµων καρ̟ών α̟ό 
υ̟ολείµµατα φυτο̟ροστατευτικών σκευασµάτων. 
Συνιστάται συνδυασµός µαζικής ̟αγίδευσης µε δολωµατικούς ψεκασµούς 
για α̟οτελεσµατικότερο έλεγχο  του εντόµου. 

 



 
 

 

Κ Ο Ρ Υ Φ Ο Ξ Η Ρ Α :  
( Deuterphoma 

tracheiphila ) 
 

Σ υ µ ̟ τ ώ µ α τ α :  

 
 
 
 

 

Ο δ η γ ί ε ς: 
 

Ασθένεια του ξύλου ̟ου ̟ροσβάλει κυρίως λεµονιές, κιτριές και νεραντζιές.  
 

Εκδηλώνεται αρχικά µε α̟ότοµο κιτρίνισµα και ξήρανση των φύλλων σε 
µερικούς βλαστούς και στη συνέχεια µε ξήρανση α̟ό την κορυφή ̟ρος τη 
βάση κλαδίσκων και βραχιόνων του δένδρου. 
Τα δένδρα είναι ευ̟αθή το φθινό̟ωρο και το χειµώνα. Οι µολύνσεις 
εννοούνται α̟ό την ύ̟αρξη ̟ληγών και υγρασίας. 
- Αφαίρεση των ξηρών κλάδων µαζί µε υγιές τµήµα 15-20 εκατ.  και κάψιµο 

κατά τη ξηρή ̟ερίοδο. Εκρίζωση και κάψιµο των ξηρών δέντρων.  

- Α̟οφυγή κλαδεµάτων και οργωµάτων α̟ό το φθινό̟ωρο έως αργά την 
άνοιξη. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγονται οι τραυµατισµοί κλάδων, κορµού 
και ριζών και τυχόν ̟ληγές να ̟ροστατεύονται µε κατάλληλα 
σκευάσµατα. 

- Η χρήση υγιούς ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και ανθεκτικών ̟οικιλιών, 
είναι ο α̟οτελεσµατικότερος τρό̟ος αντιµετώ̟ισης της ασθένειας. 

Συστήνονται κατά τη διάρκεια της βροχερής ̟εριόδου 2 - 3 ̟ρολη̟τικοί 
ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα. Ο ̟ρώτος ψεκασµός γίνεται το 
φθινό̟ωρο, ̟ριν την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να 
γίνονται αµέσως µετά α̟ό χαλαζό̟τωση ή ̟αγετό. 

 

ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Στα εντοµοκτόνα σκευάσµατα για την καλλιέργεια των 
εσ̟εριδοειδών ̟ροστέθηκε η δραστική  Lambda Cyhalothrin (λάµδα σιαλοθρίν) µε έγκριση στην 
κατα̟ολέµηση της Μύγας Μεσογείου (ψεκασµοί κάλυψης και δολωµατικοί ψεκασµοί) και των 
αφίδων (ψεκασµοί κάλυψης) µε χρόνο αναµονής 7 ηµέρες ̟ριν τη συγκοµιδή.  
  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα φάρµακα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών 
̟ροϊόντων ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι ̟ου 
αναγράφονται στις συσκευασίες µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής.  

 
 Ηράκλειο 3 Οκτωβρίου 2013 
    

    Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
       

      Τρουλλάκης Ιωάννης 
 
 


