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Μύγα Μεσογείου: Προσβεβληµένοι 
καρ̟οί. 

Φυλλοκνίστης: Χαρακτηρι-
στικές οφιοειδείς και 
ελικοειδείς στοές. 

Εριώδης αλευρώδης: Προσβολή 
στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων. 

 
 

              Κόκκινη Ψώρα Παρλατόρια (Μαύρη Ψώρα)   Μυτιλόµορφη Ψώρα 

  

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

 

 

 



 
   

  Πληροφορίες : MSc  Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                         2. 

       Παρατηρήσεις  υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου, Μ. Ροδιτάκη  

                  Μ ΥΓΑ 

 Μ ΕΣΟΓ ΕΙΟ Υ : 

       (Ceratitis capitata) 

 

Οδηγίες :  
 

H φετινή χρονιά ξεκίνησε µε χαµηλούς ̟ληθυσµούς και ̟εριορισµένες 
̟ροσβολές. Την ̟ερίοδο αυτή οι συλλήψεις στο δίκτυο ̟αγίδευσης 
αυξάνονται και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για ̟ροσβολές στους 
καρ̟ούς των όψιµων ̟οικιλιών ̟ορτοκαλιών, µανταρινιών και γκρέι̟ 
φρούτ. 

− Να συνεχιστεί η κατα̟ολέµηση της µύγας στις όψιµες ̟οικιλίες 
εσ̟εριδοειδών µε την εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών ̟ου θα 
ε̟αναλαµβάνονται ανά 7 - 10 ηµέρες. 

Οι ̟ροσβεβληµένοι α̟ό τη µύγα καρ̟οί εσ̟εριδοειδών είτε άλλων 
καρ̟οφόρων δέντρων ̟ου βρίσκονται κοντά στον ο̟ωρώνα ̟ρέ̟ει να 
α̟οµακρύνονται και να καταστρέφονται. 

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ : 

 ( Phyllocnistis citrella ) 

Οδηγίες:   

Παρατηρούνται ̟ροσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα 
νεαρά φύλλα σχηµατίζοντας στην κάτω ε̟ιφάνεια χαρακτηριστικές 
οφιοειδείς στοές. Στη συνέχεια τα φύλλα καρουλιάζουν, α̟οκτούν 
αργυρόχρωµη όψη και ξηραίνονται. 
Η ζηµιά µ̟ορεί να γίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και 
στα τρυφερά εµβόλια. 

− Άµεση έναρξη κατα̟ολέµησης για την ̟ροστασία των νεαρών 
δέντρων σε φυτώρια και σε νέες φυτείες. Οι ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να 
ε̟αναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των 
σκευασµάτων ̟ου χρησιµο̟οιούνται. 

− Στα δέντρα ̟αραγωγικής ηλικίας δεν α̟αιτούνται ε̟εµβάσεις. Ο 
φυλλοκνίστης αντιµετω̟ίζεται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα ό̟ως 
α̟οµάκρυνση λαίµαργων βλαστών, ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και 
̟εριορισµένες αζωτούχες λι̟άνσεις. 

     ΚΟΚΚΙΝΗ      

ΨΩ ΡΑ    

     (Aonidiella auranti ) 
 

    ΠΑ ΡΛΑ ΤΟΡ ΙΑ           

Μ αύ ρη  ψ ώρ α  

(Parlatoria zizyphi) 

    Μ Υ ΤΙΛΟΜΟ ΡΦΗ  

ΨΩ ΡΑ  
      (Lepidosaphes beckii) 

         
 

Σοβαρές ̟ροσβολές κοκκοειδών (ψ ώ ρ ε ς ) εµφανίζονται συνήθως σε 
δέντρα ̟αραµεληµένα µε ̟υκνή βλάστηση. ∆ια̟ιστώνεται αύξηση των 
ευαίσθητων στην χηµική κατα̟ολέµηση νεαρών σταδίων. 

− Καλλιεργητικά µέτρα: Κλαδοκάθαρος ̟ου ε̟ιτρέ̟ει να λιάζεται και 
να αερίζεται το εσωτερικό των δέντρων και ̟εριορίζει την ανά̟τυξη 
ε̟ιζήµιων ̟υκνών ̟ληθυσµών των κοκκοειδών. 

− Χηµική κατα̟ολέµηση: Στα δέντρα ̟ου ̟αρατηρούνται ̟ροσβολές 
συστήνεται κατα̟ολέµηση στο διάστηµα:  17 – 20 Ιουνίου. 

Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα 
έντοµα. Οι θερινοί ̟ολτοί χρησιµο̟οιούνται σε θερµοκρασίες κάτω 
των 32οC σε δέντρα ̟οτισµένα ̟ου βρίσκονται σε καλή θρε̟τική 
κατάσταση.  

                   ΕΡΙΩ∆ΗΣ     

ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ: 

(Aleurothrixus floccosus) 

Οδηγίες:  

Οι ̟ροσβολές στη νεαρή βλάστηση είναι ̟εριορισµένες. 

− Συστήνονται καλλιεργητικά µέτρα ̟ου εξασφαλίζουν καλό αερισµό 
στο εσωτερικό των δέντρων και ̟εριορίζουν την υγρασία 
(α̟οµάκρυνση των λαίµαργων βλαστών, ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις, 
̟εριορισµός όψιµων λι̟άνσεων). 

− Α̟οφεύγετε τη χηµική κατα̟ολέµηση διότι καταστρέφει το 
α̟οκλειστικό ̟αρασιτοειδές του εριώδη, το υµενό̟τερο Cales noaki.  

Τα Τεχνικά ∆ελτία εσ̟εριδοειδών για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Αγροτικής Ανά̟τυξης Χανίων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο αρχείο Μυκητοκτόνα Εσ̟εριδοειδών 2017 ̟ου έχετε λάβει στις 24/5/2017 και συνόδευε 
το Τεχνικό ∆ελτίο Εσ̟εριδοειδών 1, στο σηµείο: FLUDIOXONIL+TEBUCONAZOLE (φλουντιοξονίλ 
+τεµ̟ουκοναζόλ) ̟αρακαλούµε να διαγράψετε τη 2η δραστική TEBUCONAZOLE ̟ου γράφτηκε εκ 
̟αραδροµής.     

 



 

Ε̟ιλέγετε φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια των εσ̟εριδοειδών. 
∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι ̟ου 
αναγράφονται µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής. Προτιµήστε σκευάσµατα µε 
̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (̟αρασιτοειδή και αρ̟ακτικά). 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

Τ Ρ Ι Σ Τ Ε Τ Σ Α 

 

Η ασθένεια της Τριστέτσας οφείλεται στον ιό CTV και είναι η ̟ιο σοβαρή ασθένεια των 
εσ̟εριδοειδών ̟αγκοσµίως. Η διασ̟ορά του ιού CTV γίνεται: 

1. Με µολυσµένο ̟ολλα̟λασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εµβόλια). 
2. Με έντοµα φορείς (αφίδες). 

Ένα α̟ό τα ̟λέον σηµαντικά µέτρα αντιµετώ̟ισης είναι η χρήση ̟ιστο̟οιηµένου 
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού.  Για το λόγο αυτό συστήνουµε στους καλλιεργητές εσ̟εριδοειδών: 
 

1. Να µην ̟ροµηθεύονται δενδρύλλια εσ̟εριδοειδών α̟ό τυχαίους, ̟αράνοµους 
«φυτωριούχους». 

2. Να µην ̟ροµηθεύονται εµβόλια α̟ό αγνώστου φυτοϋγειονοµικής κατάστασης φυτείες. 
3. Να ̟ροµηθεύονται δενδρύλλια και εµβόλια εσ̟εριδοειδών µόνο α̟ό νόµιµους φυτωριούχους 
̟ου διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής ε̟ιχείρησης και τα δενδρύλλια να είναι εφοδιασµένα 
µε το σχετικό φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο (το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να διατηρούν για τουλάχιστον ένα 
χρόνο) και την ετικέτα ̟ιστο̟οίησης.  
 

Για την ̟ροστασία των καλλιεργειών α̟αγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρ̟ών 
εσ̟εριδοειδών µε φύλλα και ̟οδίσκους. 

 
             

         Ηράκλειο  15 Ιουνίου 2017 

          Η  Προϊσταµένη Τµήµατος  

          Κληρονόµου Ευφροσύνη 
 

 

 


