
 

 

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

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

 
∆ιαλευρώδης: Προνυµφικά 
στάδια στην κάτω ε̟ιφάνεια 
των φύλλων. 

∆ιαλευρώδης: Αυγά και ̟ρονύµφες 
1ου  και 2ου  σταδίου ευαίσθητες στη 
χηµική κατα̟ολέµηση. 

Εριώδης Αλευρώδης:   
Άφθονες κηρώδεις εκκρίσεις. 

 

Φυλλοκνίστης: Οφιοειδείς στοές   
στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων.  

Φυλλοκνίστης: Προνυµφική στοά. 
∆ιακρίνεται εσωτερικά της στοάς η 
̟ρονύµφη και εξωτερικά η νύµφη.   

Ψευδόκκοκος: Προσβολή στον 
οµφαλό του καρ̟ού.  



 

Πληροφορίες:  MSc  Μ. Ζ. Ροδιτάκη                                                                                           3.  

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

    ∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ  

   (Dialeurodes citri ) 

& 
    ΕΡΙΩ∆ΗΣ     

ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ 

(Aleurothrixus floccosus) 

Οδηγίες:  

 
 

 

Παρατηρούνται αυξηµένες ̟ροσβολές σε δέντρα µε ̟υκνό φύλλωµα και  
τρυφερή βλάστηση, ό̟ου η ατµοσφαιρική υγρασία είναι υψηλή. 

Οι αλευρώδεις κάτω α̟ό ορισµένες συνθήκες ό̟ως ελλει̟ή 
καλλιεργητικά µέτρα και α̟ουσία α̟οτελεσµατικών φυσικών εχθρών 
(συνήθως α̟ό αλόγιστη χρήση ακατάλληλων εντοµοκτόνων) µ̟ορούν 
να ανα̟τύξουν ε̟ιζήµιους ̟ληθυσµούς. Η ζηµιά ̟ου ̟ροκαλούν 
οφείλεται σε α̟οµυζήσεις χυµών και στα άφθονα µελιτώδη εκκρίµατα 
̟ου ευνοούν την εγκατάσταση µυκήτων της κα̟νιάς. 

Οι ̟ροσβολές ̟εριορίζονται µε την εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων: 

− Ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις 

− Περιορισµένες όψιµες λι̟άνσεις  

− Αφαίρεση και α̟οµάκρυνση των τρυφερών λαίµαργων βλαστών  

− Στα έντονα ̟ροσβεβληµένα α̟ό τον διαλευρώδη δέντρα συστήνεται 
ψεκασµός στο διάστηµα: 10 – 14 Αυγούστου µε εγκεκριµένα 
σκευάσµατα.  Ε̟ειδή ανα̟τύσσεται ιδιαίτερα σε σκιαζόµενα µέρη των 

δέντρων και στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων φροντίζετε να 
ψεκάζετε µε αυξηµένη ̟ίεση ώστε να διαβρέχονται καλά τα φύλλα στο 
εσωτερικό των δέντρων. 

−  Ο εριώδης αλευρώδης ανα̟τύσσει σταδιακά ̟υκνούς ̟ληθυσµούς. 
Πρέ̟ει να α̟οφεύγονται οι χηµικές ε̟εµβάσεις ̟ου εξοντώνουν το 

α̟οκλειστικό ̟αρασιτοειδές Cales noaki. Να συµβουλεύεστε τις 
υ̟ηρεσίες και τους το̟ικούς γεω̟όνους ̟ροσκοµίζοντας δείγµατα για 
το φυσικό ̟αρασιτισµό του εριώδη. Ό̟ου η αντιµετώ̟ιση είναι 
αναγκαία να χρησιµο̟οιηθούν εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας. 

   ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:  

 ( Phyllocnistis citrella ) 

Οδηγίες:   

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ̟ροσβάλει έντονα την τρυφερή 
βλάστηση και τους λαίµαργους βλαστούς. Τα φύλλα α̟οκτούν 
αργυρόχρωµη όψη και καρουλιάζουν. Τα νεαρά δενδρύλλια των 
φυτωρίων και οι νέες φυτείες υ̟οφέρουν ̟ερισσότερο α̟ό τις ̟ροσβολές.  

- Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες 

φυτείες) µε ψεκασµούς κάλυψης σε διαστήµατα ανάλογα µε τη 
διάρκεια δράσης των σκευασµάτων ̟ου χρησιµο̟οιούνται. 

- Στα δέντρα ̟αραγωγικής ηλικίας δεν υ̟άρχει ανάγκη χηµικής 
κατα̟ολέµησης. Αντιµετω̟ίζεται µε α̟οµάκρυνση των 
̟ροσβεβληµένων βλαστών και µε τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου 
αναφέρονται στους αλευρώδεις. 

     ΚΟΚΚΙΝΗ      

ΨΩ ΡΑ    

     (Aonidiella aurantii ) 
 

    ΠΑ ΡΛΑ ΤΟΡ ΙΑ           

Μ αύ ρη  ψ ώρ α  

(Parlatoria zizyphi) 

    Μ Υ ΤΙΛΟΜΟ ΡΦΗ  

ΨΩ ΡΑ  
      (Lepidosaphes beckii)  

∆ια̟ιστώνονται ευαίσθητα νεαρά στάδια στους ̟ληθυσµούς των 
κοκκοειδών.  

− Κλαδέµατα και κλαδοκάθαροι βοηθούν να λιάζεται το εσωτερικό των 
δέντρων και ̟εριορίζουν τους ̟ληθυσµούς των κοκκοειδών.  

− Σοβαρές ̟ροσβολές ανα̟τύσσονται συνήθως σε δέντρα 
̟αραµεληµένα και µε ̟υκνή βλάστηση. Ό̟ου είναι α̟αραίτητη η 
χηµική κατα̟ολέµηση συστήνεται στο διάστηµα : 10 – 14 Αυγούστου.  

Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα 
έντοµα. Ψεκασµοί µε θερινούς ̟ολτούς γίνονται αυστηρά σε 
θερµοκρασίες κάτω των 32οC και σε δέντρα ̟οτισµένα και σε καλή 
θρε̟τική κατάσταση. 

 

 



  
 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ : 

      ( Planococcus citri ) 
 

 

Οδηγίες:  

 

Προσβάλει καρ̟ούς, κλαδιά και φύλλα σε σηµεία σκιαζόµενα µε 
υγρασία. Εγκαθίσταται σε ̟ροφυλαγµένες θέσεις του δένδρου ό̟ως είναι 
ο κάλυκας, ο οµφαλός των οµφαλοφόρων ̟ορτοκαλιών και τα σηµεία 
ε̟αφής των καρ̟ών µεταξύ τους ή µε φύλλα και κλάδους. 

− Στους ο̟ωρώνες ̟ου δια̟ιστώνετε ̟ροσβολή καρ̟ών µεγαλύτερη α̟ό 
10% συστήνεται κατα̟ολέµηση στις ίδιες ηµεροµηνίες µε τα κοκκοειδή. 
Ό̟ου συνυ̟άρχουν να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση. 

                 Μ ΥΓΑ 

 Μ ΕΣΟΓ ΕΙΟ Υ : 

       (Ceratitis capitata ) 

Σύσταση :  
 

Το τελευταίο δεκαήµερο οι συλλήψεις στις ̟εριοχές του δικτύου 
̟αγίδευσης ( Φόδελε, Σίσες, Σούδα Χανίων ) κυµαίνονται κάτω α̟ό τα 
όρια ε̟ικινδυνότητας. 

Στους ο̟ωρώνες ̟ου υ̟άρχουν ασυγκόµιστα όψιµα ̟ορτοκάλια και 
γκρέι̟ φρούτ  θα ̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνονται και να καταστρέφονται οι 
̟ροσβεβληµένοι α̟ό τη µύγα καρ̟οί καθώς ε̟ίσης και οι 
̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί άλλων καρ̟οφόρων δέντρων ̟ου βρίσκονται 
κοντά στον ο̟ωρώνα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να γίνονται µόνο οι α̟αραίτητοι και µόνο στις ενδεικτικές ηµεροµηνίες. Οι 

αλόγιστοι ψεκασµοί εξοντώνουν τα ωφέλιµα έντοµα και δηµιουργούν εξάρσεις βλαβερών εντόµων. Για να 

βοηθήσετε την διατήρηση των ωφέλιµων εντόµων µ̟ορείτε να εφαρµόζετε την ̟ρακτική των αψέκαστων ζωνών. 

Οι ζώνες αυτές ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και να εναλλάσσονται

α̟ό χρονιά σε χρονιά µέσα στον ο̟ωρώνα.  

ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ :  ∆ραστική azadirachtin ( σκεύασµα Azatin EC )  εκχύλισµα α̟ό 

τους σ̟όρους του τρο̟ικού φυτού Azadirachta indica (δέντρο του Νηµ). Ηµεροµηνία έγκρισης: 30/6/2017. 

Εντοµοκτόνο ε̟αφής και στοµάχου µε διασυστηµατική δράση σε  Φυλλοκνίστη,  Κοκκοειδή,  Αφίδες,  

Αλευρώδεις,  Τζιτζικάκια,  Θρί̟ες και δευτερεύουσα δράση κατά των ακάρεων. Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών/έτος: τρεις (3), ηµέρες αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή ε̟τά (7). Η χρήση του σκευάσµατος µ̟ορεί να 

ενταχθεί και σε ̟ρογράµµατα ολοκληρωµένης κατα̟ολέµησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών δραστικών 
ουσιών. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τηρούνται 
αυστηρά οι χρόνοι ̟ου αναγράφονται µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής.  

 

  Ηράκλειο 9 Αυγούστου 2017 

          Η  Προϊσταµένη Τµήµατος  

          Κληρονόµου Ευφροσύνη 

 


