
 
 

     Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  ΤΩΝ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι ∆ Ο Ε Ι ∆ Ω Ν 
  
 

  
 

Λεµόνι ̟ροσβεβληµένο α̟ό 
κόκκινη ψώρα. 

 
Παρλατόρια (µαύρη ψώρα) 

σε ̟ορτοκάλι. 

 
Α̟οικίες διαλευρώδη στην κάτω 

ε̟ιφάνεια  του φύλλου. 

 
Προνυµφικές στοές 

φυλλοκνίστη στην κάτω 
ε̟ιφάνεια των φύλλων 

και ̟αραµόρφωση. 

  
  (Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 

 
 

 

      Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη – MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη                                     3. 

  

ΜΥΓΑ  ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
( Ceratitis capitata ) 

 

 
 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης οι συλλήψεις είναι µέτριες. 

Να συνεχιστεί η ̟ροστασία στα όψιµα ̟ορτοκάλια και στα γκρέι̟ φρούτ 
̟ου δεν έχουν συγκοµισθεί. 

 

ΚΟΚΚΙΝΗ  ΨΩΡΑ 
     ( Aonidiella aurantii ) 

 

 & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ        

ή Μ αύ ρη  ψ ώ ρα              

( Parlatoria zizyphi )  
 

Οδηγίες:  

Τα νεαρά στάδια της δεύτερης γενιάς και των δύο κοκκοειδών 
βρίσκονται σε εξέλιξη.  
 

 

- Κλάδεµα και καθάρισµα των δέντρων ̟εριορίζει τις ̟ροσβολές. 
 

- Στα δέντρα ό̟ου δια̟ιστώνονται ̟ροσβολές συστήνεται 
κατα̟ολέµηση:  Μεσσαρά,  Σίσσες,  Φόδελε, κ.ά. : 24 – 27 Ιουλίου   

και  ν. Χανίων : 28- 31 Ιουλίου. 

 
 



 

Συστάσεις :  Προτείνεται ε̟ιλογή σκευασµάτων µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα 
έντοµα. Οι θερινοί ̟ολτοί να χρησιµο̟οιούνται σε θερµοκρασίες κάτω 
των 32οC και σε καλά ̟οτισµένα δέντρα ̟ου βρίσκονται σε καλή 
θρε̟τική κατάσταση για να α̟οφευχθούν ̟ροβλήµατα φυτοτοξικότητας. 
Έντονες ̟ροσβολές αντιµετω̟ίζονται µε µείγµα θερινού ̟ολτού και 
άλλου εγκεκριµένου σκευάσµατος ό̟ου θα ̟ρέ̟ει να τηρείται το 
µεγαλύτερο «διάστηµα αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή». Η δοσολογία της 
ανάµειξης είναι: 30-50% της αναγραφόµενης δόσης θερινού ̟ολτού για 
ψεκασµό κάλυψης και η ενδεδειγµένη δόση του εντοµοκτόνου. 

 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ :  
           ( Planococcus citri ) 

 

 

 
Αντιµετώ̟ιση:  

 

Σε ̟εριοχές µε υψηλή υγρασία ανα̟τύσσονται συνήθως ε̟ιζήµιοι 
̟ληθυσµοί. Οι νεαρές ̟ρονύµφες εγκαθίστανται σε σκιερά και υγρά µέρη 
του δέντρου (γύρω α̟ό τον κάλυκα, στα σηµεία ε̟αφής των καρ̟ών 
µεταξύ τους ή µε φύλλα και κλάδους, στην κοιλότητα του οµφαλού στις 
οµφαλοφόρες ̟οικιλίες). 
   

Σε δέντρα ̟ροσβεβληµένα συνιστάται κλάδεµα και ε̟έµβαση στις ίδιες 
ηµεροµηνίες µε την κόκκινη ψώρα. Όταν συνυ̟άρχουν και τα δύο 
κοκκοειδή συνιστάται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση. 

 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 
( Phylllocnistis citrella ) 

 

 

 

 
 

Οδηγίες:  

∆ια̟ιστώνονται ̟ροσβολές στην τρυφερή βλάστηση  
και στους λαίµαργους βλαστούς. Τα φύλλα α̟οκτούν αργυρόχρωµη 
όψη, καρουλιάζουν και η ε̟ιφάνειά τους καλύ̟τεται α̟ό στοές. 

 Η ζηµιά µ̟ορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και 
στα τρυφερά εµβόλια.  

- Να συνεχιστεί η ̟ροστασία σε φυτώρια και νεαρά δέντρα µε 
ψεκασµούς κάλυψης, ανά διαστήµατα ανάλογα µε τη διάρκεια 
δράσης των σκευασµάτων ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν. 

 

- ∆έντρα ̟ου βρίσκονται σε ̟αραγωγική ηλικία ανέχονται ̟ροσβολές 
στο φύλλωµα χωρίς να υ̟άρχει ανάγκη κατα̟ολέµησης. 
Αντιµετω̟ίζεται µε α̟οµάκρυνση των λαίµαργων βλαστών, 
α̟οφυγή όψιµης λί̟ανσης και ̟εριορισµό των καλοκαιρινών και 
φθινο̟ωρινών αρδεύσεων ώστε να µην ενθαρρύνεται νέα βλάστηση 
την ̟ερίοδο ̟ου οι ̟ληθυσµοί του εντόµου είναι υψηλοί. 

 

∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ :  
      ( Dialeurodes citri ) 

 
Οδηγίες:  

 
 
 

 

Πυκνό φύλλωµα και αυξηµένη υγρασία ευνοούν την ανά̟τυξη των 
αλευρωδών. Ο διαλευρώδης εκτός α̟ό α̟οµυζήσεις χυµών συµβάλλει 
στην ανά̟τυξη της κα̟νιάς στα φύλλα. 

- Κατάλληλο κλάδεµα και αφαίρεση λαίµαργων βλαστών. 

- Περιορισµένες αζωτούχες λι̟άνσεις και κανονικές αρδεύσεις. 

Ό̟ου δια̟ιστώνονται έντονες ̟ροσβολές συνιστάται ψεκασµός στο 
διάστηµα:  30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου. Εάν συνυ̟άρχουν ̟ροσβολές 
κοκκοειδών να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση.  

 

ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 
( Aleurothrixus floccosus ) 

 

Συνιστώνται τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου αναφέρονται στον 
διαλευρώδη. Να α̟οφεύγονται ε̟εµβάσεις ̟ου ̟εριορίζουν τους 

φυσικούς εχθρούς του. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών 
δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των 
σκευασµάτων ̟ριν τη χρήση. Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα 
̟αρασιτοειδή και αρ̟ακτικά. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ: Στην καλλιέργεια των εσ̟εριδοειδών, η 
δραστική ουσία deltamethrin (δελταµεθρίν) εκτός α̟ό την Μύγα της Μεσογείου, τις αφίδες, τους 
αλευρώδεις και το λεκάνιο, ̟ήρε έγκριση και για τα κοκκοειδή: κόκκινη ψώρα, ̟αρλατόρια,  λοι̟ά 
κοκκοειδή. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική ̟ερίοδο 1, ηµέρες αναµονής ̟ριν την 
συγκοµιδή 30.  

Ηράκλειο 21 Ιουλίου 2014 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                       Τρουλλάκης Γιάννης 


