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 Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: ∆. Τσαγκαράκης, Ρ. Οικονοµάκη. 

  

Μύγα Μεσογείου: Καρ̟ός 
̟ροσβεβληµένος. 

Ψευδόκοκκος: Αντιµετω̟ίζεται 
̟ριν ενωθεί ο κάλυκας µε τον 
καρ̟ό. 

Θρί̟ες: Ε̟ιδερµικές ξηράνσεις 
στην ε̟ιφάνεια των καρ̟ών. 

  

∆ιαλευρώδης: Ενήλικα και 
̟ρονύµφες στην κάτω    
ε̟ιφάνεια των φύλλων. 

Εριώδης αλευρώδης:  Λευκό 
̟υκνό στρώµα α̟ό κηρώδη 
εκκρίµατα. 

Παρλατόρια ή Μαύρη ψώρα. 

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

         

 

       Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



ΜΥΓΑ  

ΜΕΣ ΟΓΕΙΟΥ: 

       (Ceratitis capitata) 

 

Οδηγίες:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται αύξηση των συλλήψεων στις ̟εριοχές του δικτύου 
̟αγίδευσης (Αγιά και Βαρύ̟ετρο Χανίων, Σίσσες Ρεθύµνης, Φόδελε Ηρακλείου). 
Οι καρ̟οί προσβάλλονται µόλις ωριµάσουν. Ο κίνδυνος ̟ροσβολών στις 
όψιµες ̟οικιλίες εσ̟εριδοειδών είναι αυξηµένος. 

 Συστήνεται άµεσα έναρξη ̟ροστασίας των όψιµων ̟οικιλιών  
(̟ορτοκάλια ̟οικιλίας  βαλέντσια, όψιµα µανταρίνια,  γκρέι̟ φρούτ) µε 
εγκεκριµένα σκευάσµατα.  

Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί εσ̟εριδοειδών και άλλων ο̟ωροφόρων 
δέντρων ̟ου συνυ̟άρχουν στον αγρό και ̟ροσβάλλονται α̟ό τη µύγα 
̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνονται και να καταστρέφονται. 

 
 

ΨΕΥ∆ΟΚΟΚΚΟΣ :  

      (Planococcus citri) 
 

 

 
 

 

Οδηγίες :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσταση:  

 

Προσβάλει καρ̟ούς και βλάστηση ̟ροκαλώντας εξασθένιση, ̟ρόωρη 
καρ̟ό̟τωση και υ̟οβάθµιση της  εµ̟ορικής αξίας των καρ̟ών λόγω 
άφθονων µελιτωµάτων, ̟άνω στα ο̟οία δευτερευόντως ανα̟τύσσεται 
κα̟νιά.  

Οι νεαρές ̟ρονύµφες α̟οµυζούν χυµούς και αναζητούν ̟ροφυλαγµένες 
θέσεις για να εγκατασταθούν ό̟ως ο κάλυκας, ο οµφαλός των 
οµφαλοφόρων ̟οικιλιών και τα σηµεία ̟ου εφά̟τονται µεταξύ τους οι 
καρ̟οί ή µε τους κλάδους. Προτιµούν τα σκιαζόµενα µέρη του δένδρου 
ό̟ου η υγρασία είναι αυξηµένη.  

 Συνιστάται κλάδεµα και αραίωµα της κόµης των ̟ροσβεβληµένων 
δέντρων αλλά και ως ̟ρολη̟τικό µέτρο.  

 Μετά την καρ̟όδεση συστήνεται κατα̟ολέµηση στα δέντρα µε  
ιστορικό ̟ροσβολής καρ̟ών µεγαλύτερο α̟ό 15%.  

 Ο έλεγχος ̟ροσβολών γίνεται µε δειγµατοληψίες καρ̟ών ανά 3 
εβδοµάδες µέχρι τη συγκοµιδή. Λαµβάνονται 10 καρ̟οί ανά δέντρο 
στο 20% των δέντρων του ο̟ωρώνα. Όριο κατα̟ολέµησης είναι 
̟οσοστό ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών µεγαλύτερο α̟ό 15%. 

 Η κυκλοφορία µυρµηγκιών ̟άνω στα δένδρα είναι ένδειξη 
κοκκοειδών ή άλλων εντόµων ̟ου εκκρίνουν µελιτώµατα. 

Ε̟ιλέγετε σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα. Όταν  
χρησιµο̟οιείτε ̟αραφινικά λάδια οι θερµοκρασίες δεν ̟ρέ̟ει να 
ξε̟ερνούν τους 30οC τουλάχιστον ένα διήµερο µετά τον ψεκασµό και τα  
δέντρα ̟ρέ̟ει να είναι ̟οτισµένα και σε καλή θρε̟τική κατάσταση.  

   ΚΟΚΚ ΙΝΗ  ΨΩ ΡΑ  
     (Aonidiella aurantii ) 

 

    ΠΑ ΡΛΑ ΤΟΡ ΙΑ                

Μ αύ ρη  ψ ώρ α  

(Parlatoria zizyphi) 

    Μ Υ Τ ΙΛΟΜΟ ΡΦΗ 
Ψ Ω ΡΑ  

     (Lepidosaphes beckii)  
 

∆ια̟ιστώνονται τα νεαρά στάδια των κοκκοειδών ̟ου είναι ευαίσθητα 
στη χηµική κατα̟ολέµηση.  

 Σοβαρές ̟ροσβολές ανα̟τύσσονται σε δέντρα ̟αραµεληµένα, µε 
̟υκνή βλάστηση. Κλάδεµα και καθάρισµα των δέντρων ̟εριορίζουν 
την ανά̟τυξη των κοκκοειδών. 

 Σε δέντρα ̟ροσβεβληµένα συστήνεται ψεκασµός στο διάστηµα: 8 – 12 
Ιουνίου. Ό̟ου συνυ̟άρχουν τα κοκκοειδή µε τον ψευδόκκοκο να 
γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση. 

 

             ΘΡΙΠEΣ: 

             (Thrips sp.) 

Οδηγίες:  

 

 

Προκαλούν ε̟ιδερµικές αλλοιώσεις στους καρ̟ούς (ξηράνσεις, εσχαρώσεις 

ή στίγματα) υ̟οβαθµίζοντας την εµ̟ορική τους αξία.  

  Συστήνεται κατα̟ολέµηση όταν οι νεαροί καρ̟οί ̟ου εµφανίζουν 
συµ̟τώµατα ̟ροσβολής ξε̟ερνούν σε ̟οσοστό το 10%.  Με ε̟ιλογή 
κατάλληλου εγκεκριµένου σκευάσµατος  µ̟ορεί να γίνει συνδυασµένη 
αντιµετώ̟ιση µε τον ψευδόκοκκο. 



       
∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ  

      (Dialeurodes citri) 

  & 

    ΕΡΙΩ∆ΗΣ     

ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ 

(Aleurothrixus floccosus) 

Οδηγίες:  

 

 

Οι αλευρώδεις ανα̟τύσσονται στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων, σε 
σηµεία υψηλής υγρασίας. Η ζηµιά ̟ου ̟ροκαλούν οφείλεται στις 
α̟οµυζήσεις των χυµών και στα άφθονα µελιτώµατα ̟ου ευνοούν την 
ανά̟τυξη των µυκήτων της κα̟νιάς. 

Η αντιµετώ̟ιση βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικούς χειρισµούς  ό̟ως 
κατάλληλο κλάδεµα για καλό αερισµό και µείωση της υγρασίας, 
αφαίρεση και  α̟οµάκρυνση των τρυφερών λαίµαργων βλαστών, 
ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και ̟εριορισµός των όψιµων αζωτούχων 
καλοκαιρινών λι̟άνσεων. Να α̟οφεύγονται  οι γενικευµένοι 
ψεκασµοί. Ε̟ιζήµιοι ̟ληθυσµοί ανα̟τύσσονται α̟ουσία φυσικών 
εχθρών λόγω χρήσης φυτο̟ροστατευτικών ευρέως φάσµατος.  

 ∆ιαλευρώδης: Σε δέντρα ̟ου είχαν έντονη ̟ροσβολή την ̟ερασµένη 
χρονιά συστήνεται αντιµετώ̟ιση στο διάστηµα: 8 – 10 Ιουνίου.   

  Ο εριώδης αλευρώδης ανα̟τύσσει σταδιακά ̟υκνούς ̟ληθυσµούς 
µέσα στο καλοκαίρι. Α̟οφεύγετε τις άσκο̟ες χηµικές ε̟εµβάσεις 
̟ροκειµένου να ανα̟τυχθεί το α̟οκλειστικό ̟αρασιτοειδές  Cales noaki 
̟ου ασκεί ικανο̟οιητικό φυσικό έλεγχο. Συµβουλεύεστε τις αρµόδιες 
υ̟ηρεσίες και τους το̟ικούς γεω̟όνους για το φυσικό ̟αρασιτισµό 
̟ροσκοµίζοντας δείγµατα. Ό̟ου χρήζει αντιµετώ̟ισης χρησιµο̟οιείστε 
εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας. 

 

Τα δεδοµένα συλλήψεων και οι ̟αρατηρήσεις της Π.Ε. Χανίων εκδίδονται µε τη συνεργασία της ∆ΑΟΚ Χανίων και 
του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ. 

 Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα µε έγκριση στην καλλιέργεια των 

εσ̟εριδοειδών. Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops. 

aspx και http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx  ε̟ιλέγοντας την καλλιέργεια 

µ̟ορείτε να ενηµερώνεστε για τα ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α  ε ν τ ο µ ο κ τ ό ν α  και µ υ κ η τ ο κ τ ό ν α  

αντίστοιχα των ε̟εριδοειδών, σύµφωνα µε τις τελευταίες τρο̟ο̟οιήσεις των εγκρίσεων. 

 Εφαρµόζετε τις οδηγίες ̟ου αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και τηρείτε αυστηρά το  

χρόνο  ̟ου αναγράφεται µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής. 

 Προτιµάτε φυτο̟ροστατευτικά µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (αρ̟ακτικά, 

̟αρασιτοειδή). Για τη διατήρηση των ωφέλιµων εντόµων εφαρµόζετε την ̟ρακτική των αψέκαστων 

ζωνών ̟ου α̟οτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται α̟ό 

χρονιά σε χρονιά µέσα στον αγρό.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl δεν 

είναι ̟λέον εγκεκριµένες για χρήση ως φυτο̟ροστατευτικά ̟ροϊόντα σύµφωνα µε την κοινοτική 
νοµοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις των φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων ̟ου ̟εριείχαν τις ανωτέρω 
δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ηµεροµηνία χρήσης α̟οθεµάτων α̟ό τον 
τελικό χρήστη έληξε στις 16 Α̟ριλίου 2020. Λόγω των α̟οφάσεων µη έγκρισης των δραστικών 
ουσιών, σας γνωρίζουµε ότι τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε Κανονισµός µείωσης όλων των 
ανωτάτων ορίων υ̟ολειµµάτων των chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού 
̟ροσδιορισµού. Τα νέα όρια αναµένεται να δηµοσιευτούν στην ε̟ίσηµη εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης και να ισχύσουν το φθινό̟ωρο του 2020. 

 Ηράκλειο 05 Ιουνίου 2020 

   Η Προϊσταµένη Τµήµατος         

   Κληρονόµου Ευφροσύνη 


