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Κα̟νιά σε φύλλο ̟ροσβεβληµένο 
α̟ό κοκκοειδή. 

Έντονη ̟ροσβολή α̟ό 
φυλλοκνίστη. 

Χαρακτηριστικά συµ̟τώµατα ̟ροσβολής σε φύλλα 
και καρ̟ούς λεµονιάς α̟ό Eutetranychus orientalis 

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

 
      Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη – MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη                                      4. 

  

ΜΥΓΑ  ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 
( Ceratitis capitata ) 

 

 

∆ια̟ιστώσεις:  
 
 

Οδηγίες:  
 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης καταγράφονται µέτριοι ̟ληθυσµοί.  

Στις ̟ρώιµες ̟οικιλίες ̟ορτοκαλιάς και µανταρινιάς οι καρ̟οί 
̟ροσβάλλονται µε την αλλαγή του χρώµατος (ξεθώριασµα ̟ράσινου 
χρώµατος). Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί ωριµάζουν ̟ρόωρα, κιτρινίζουν 
και ̟έφτουν.  

- Να συνεχιστεί η ̟ροστασία στα όψιµα ̟ορτοκάλια ̟ου δεν έχουν 
συγκοµιστεί.  

- Είναι κατάλληλη ̟ερίοδος για να ξεκινήσει η κατα̟ολέµηση της 
µύγας µε τη µέθοδο της µαζικής ̟αγίδευσης (ετοιµόχρηστες ̟αγίδες 
̟ροσέλκυσης και θανάτωσης µε τη δραστική «δελταµεθρίν»). Οι 
δολωµατικοί ψεκασµοί ξεκινούν 10-15 µέρες ̟ριν το ξεθώριασµα του 
̟ράσινου χρώµατος των καρ̟ών και σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 
της µαζικής ̟αγίδευσης εξασφαλίζουν α̟οτελεσµατικότερη 
̟ροστασία. 

Η κατα̟ολέµηση στοχεύει στη θανάτωση της µύγας ̟ριν ̟ρολάβει να 
ωοτοκήσει στους καρ̟ούς.  

 



 

  

  ΚΟΚΚΙΝΗ  ΨΩΡΑ 
     ( Aonidiella aurantii ) 

 

 & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ        

ή Μ αύ ρη  ψ ώ ρα              

( Parlatoria zizyphi )  
         
 

Οδηγίες:  

 
 

 

Η φθινο̟ωρινή γενιά των κοκκοειδών βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατάλληλο 
κλάδεµα και καθάρισµα των δέντρων ̟εριορίζει την ανά̟τυξη µεγάλων 
̟ληθυσµών. 

 

- Σε δέντρα ό̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές συστήνεται 
ψεκασµός στο διάστηµα: 12-15 Σε̟τεµβρίου.   

Να ̟ροτιµηθούν οι θερινοί ̟ολτοί για την ̟ροστασία της ωφέλιµης 
̟ανίδας. Τα δέντρα ̟ρέ̟ει να είναι καλά ̟οτισµένα και να βρίσκονται 
σε καλή θρε̟τική κατάσταση για να α̟οφευχθούν ̟ροβλήµατα 
φυτοτοξικότητας. Σε έντονες ̟ροσβολές οι θερινοί ̟ολτοί µ̟ορούν να 
συνδυαστούν µε άλλο εγκεκριµένο σκεύασµα µε δοσολογία ανάµειξης 
30-50% της αναγραφόµενης δόσης και την ενδεδειγµένη δόση του 
εντοµοκτόνου. 

 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ :  
           ( Planococcus citri ) 

 
 

 
 

Αντιµετώ̟ιση:  

 

Σε ̟εριοχές µε υψηλή υγρασία ανα̟τύσσονται ε̟ιζήµιοι ̟ληθυσµοί ̟ου 
εγκαθίστανται στα σηµεία ε̟αφής των καρ̟ών µεταξύ τους ή µε φύλλα 
και κλάδους. ∆ιακρίνεται α̟ό τα λευκά κηρώδη νηµάτια και τα 
µελιτώµατα (κόλλα) ό̟ου δευτερευόντως ανα̟τύσσονται µύκητες της 
κα̟νιάς (µαυρίλα).  

Σε ο̟ωρώνες µε ̟ροσβολή καρ̟ών άνω του 15% συστήνεται άµεση 
ε̟έµβαση. Όταν ο ψευδόκοκκος συνυ̟άρχει µε τα ̟αρα̟άνω κοκκοειδή 
συνιστάται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση.  

 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: 
( Phylllocnistis citrella ) 

 

 
 

 
 

Οδηγίες:  

Η τρυφερή βλάστηση ̟ροσβάλλεται εντονότερα το φθινό̟ωρο. 
Κατάλληλα καλλιεργητικά µέτρα (̟εριορισµός φθινο̟ωρινών 
αρδεύσεων και όψιµων λι̟άνσεων, κλάδεµα και αφαίρεση λαίµαργων) 
α̟οτρέ̟ουν σοβαρές ̟ροσβολές στα δέντρα ̟αραγωγικής ηλικίας. 
Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται η µεταφορά ̟ροσβεβληµένου φυτικού υλικού 
α̟ό ̟εριοχή σε ̟εριοχή. 

- Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων και φυτωρίων.  

      ΑΛΕΥΡΩ∆ΕΙΣ: 

∆ ι α λ ε υ ρ ώ δ η ς  

( Dialeurodes citri )  & 

 Ε ρ ι ώ δ η ς  α λ ε υ ρ ώ δ η ς  

( Aleurothrixus floccosus ) 

∆ια̟ιστώνονται έντονες ̟ροσβολές σε δέντρα µε ̟υκνό φύλλωµα και 
αυξηµένη υγρασία. Στα µελιτώδη εκκρίµατα των αλευρωδών 
εµφανίζεται κα̟νιά. Τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου αναφέρονται στον 
φυλλοκνίστη ̟εριορίζουν τις ̟ροσβολές. 

Ό̟ου είναι αναγκαία η αντιµετώ̟ιση να ̟ροτιµηθούν οι θερινοί ̟ολτοί. 
Εάν συνυ̟άρχουν µε κοκκοειδή να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση.  

 

Τ Ε Τ Ρ Α Ν Υ Χ Ο Σ :  
 

      (Eutetranychus        

orientalis)  

 
    ∆ ι α ̟ ι σ τ ώ σ ε ι ς :  

 
 

 
 
 

Οδηγίες :  

Παρατηρήθηκε έναρξη της δραστηριότητας του τετρανύχου 
E u t e t r a n y c h u s  o r i e n t a l i s  στις ̟εριοχές ̟ου είχε εντο̟ιστεί η 
̟αρουσία του τα ̟ροηγούµενα χρόνια (νοµοί Ηρακλείου, Λασιθίου). 

Είναι τετράνυχος ̟ου ̟ροκαλεί, κυρίως το φθινό̟ωρο, ταχύτατη 
α̟οφύλλωση στα εσ̟εριδοειδή µε µεγαλύτερη ̟ροτίµηση στις λεµονιές. 

Τα ̟ροσβεβληµένα φύλλα φέρουν ̟ολυάριθµες χλωρωτικές κηλίδες 
̟ροσδίδοντας στο δέντρο αργυρόχροη όψη. Στους καρ̟ούς ̟ροκαλεί 
χλωρωτικούς α̟οχρωµατισµούς στα σηµεία ̟ροσβολής. 
∆ιαδίδεται κυρίως µε τον άνεµο και µε τη µεταφορά ̟ροσβεβληµένων 
φύλλων και καρ̟ών. 

Συστήνεται ̟ροσεκτική εξέταση των δέντρων για την εµφάνιση 
συµ̟τωµάτων και άµεση αντιµετώ̟ιση. 

 

 

 



 

 

ΚΑΠΝΙΑ: 
 
 

 
Οδηγίες:  

Η κα̟νιά (µαυρίλα) οφείλεται σε µύκητες ̟ου ανα̟τύσσονται στην 
ε̟ιφάνεια φύλλων και καρ̟ών σαν α̟οτέλεσµα των άφθονων µελιτωδών 
εκκρίσεων εντόµων ό̟ως ψώρες, ψευδόκοκκος, εριώδης αλευρώδης, 
διαλευρώδης. 

Η αντιµετώ̟ιση της κα̟νιάς συνδέεται άµεσα µε την κατα̟ολέµηση των 
εντόµων αυτών. Φθινο̟ωρινοί ψεκασµοί µε χαλκούχα µυκητοκτόνα 
σκευάσµατα ̟εριορίζουν την ανά̟τυξη της κα̟νιάς και τις σήψεις των 
καρ̟ών ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό την φυτόφθορα. 

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

 

 

Ηράκλειο 8 Σε̟τεµβρίου 2014 

                     Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                          Τρουλλάκης Γιάννης 


