
 
 

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ  

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

 
 

 
Αλλαγή χρώµατος καρ̟ού : 
Ένδειξη έναρξης ωρίµανσης. 

 

Μύγα Μεσογείου: Προσβολή σε  
̟ορτοκάλι. 

Σκάσιµο καρ̟ού. 

 

∆ιαλευρώδης: Προσβολή στην 
κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων. 

∆ιαλευρώδης: Αυγά, ανήλικα 
στάδια και έξοδοι ενηλίκων. 

Paraleyrodes minei: Λευκές 
χαρακτηριστικά κυκλικές 
κηλίδες στην κάτω ε̟ιφάνεια 
των φύλλων και κα̟νιά. 



 

 
 
 Πληροφορίες:  MSc  Μ. Ζ. Ροδιτάκη                                                                                             5. 
 Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου, Μ. Ροδιτάκη    

 

        ΜΥ ΓΑ Ι  

Μ ΕΣΟΓ ΕΙΟ Υ : 

  (Ceratitis capitata) 

 

Ο δ η γ ί ε ς : 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης σηµειώνονται µέτριοι ̟ληθυσµοί. Oι καιρικές 

συνθήκες ευνοούν την ̟ροσβολή ̟ρώιµων ̟οικιλιών µε την αλλαγή του 

χρώµατος των καρ̟ών. 

- Συστήνεται άµεση έναρξη δολωµατικών ψεκασµών. Το δόλωµα 
α̟οτελείται α̟ό νερό, ελκυστική ουσία 2% και ένα εγκεκριµένο 
εντοµοκτόνο. Ψεκάζετε σειρά ̟αρά σειρά, ̟ροσέχοντας το ψεκαστικό 
υγρό να κατευθύνεται µε µορφή χονδρών σταγονιδίων σε κλαδιά 

χωρίς καρπούς και  ̟εριµετρικά του αγρού σε θάµνους και φράκτες. 
Οι δολωµατικοί ψεκασµοί ε̟αναλαµβάνονται ανά 7-10 ηµέρες.  

- Ο συνδυασµός δολωµατικών ψεκασµών και µαζικής ̟αγίδευσης 
εξασφαλίζει µεγαλύτερη ̟ροστασία ενώ ̟αράλληλα συγκοµίζονται οι 
καρ̟οί  χωρίς υ̟ολείµµατα φυτο̟ροστατευτικών και ε̟ιβαρύνονται 
λιγότερο τα φυσικά ̟αρασιτοειδή (ωφέλιµα έντοµα).   

- Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκινούν µε την ωρίµανση των καρ̟ών και 
ε̟αναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσµατος. 

Η α̟οµάκρυνση των ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών βοηθάει στον 
̟εριορισµό των ̟ροσβολών.  

     ΑΛΕΥΡΩ∆ΕΙΣ : 

 ∆ ι α λ ε υ ρ ώ δ η ς  

(Dialeurodes citri)  

& 

 (Paraleyrodes minei) 

Ο δ η γ ί ε ς : 
 

Στις δειγµατοληψίες ̟αρατηρούνται τα ευαίσθητα στάδια των 
αλευρωδών για την εφαρµογή χηµικής κατα̟ολέµησης.  

− Στα ̟ροσβεβληµένα δέντρα συστήνεται ψεκασµός κατά κηλίδες στα 
σηµεία ̟ου εστιάζεται η ̟ροσβολή στο διάστηµα:  14 - 16 Οκτωβρίου. 

Οι αλευρώδεις ανα̟τύσσονται στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων,  
ιδιαίτερα στα σκιαζόµενα µέρη των δέντρων ό̟ου η ατµοσφαιρική 
υγρασία είναι αυξηµένη. Φροντίζετε το ψεκαστικό υγρό να φτάνει σε 
αυτά τα σηµεία µέχρι α̟ορροής.  

Κ Ο Ρ Υ Φ Ο Ξ Η Ρ Α :  

(Deuterphoma 
tracheiphila) 

 

      

 
Ο δ η γ ί ε ς : 

 

Είναι ασθένεια του ξύλου ̟ου ̟ροσβάλει κυρίως λεµονιές, κιτριές και 

νεραντζιές. Αρχικά εκδηλώνεται µε α̟ότοµο µαρασµό και ξήρανση των 

φύλλων σε µερικούς βλαστούς και στη συνέχεια µε ξήρανση α̟ό την 

κορυφή ̟ρος τη βάση κλάδων και βραχιόνων του δένδρου.  

Νέες µολύνσεις εννοούνται µε την ύ̟αρξη ̟ληγών και υγρασίας στο 
διάστηµα Οκτωβρίου – Α̟ριλίου. 

Τα µέτρα αντιµετώ̟ισης είναι κυρίως ̟ρολη̟τικά: 

- ∆έντρα ̟ου ξηραίνονται α̟ό την ασθένεια ̟ρέ̟ει να εκριζώνονται, 

να α̟οµακρύνονται και να καταστρέφονται.  

- Εξυγίανση των ̟ροσβεβληµένων δέντρων γίνεται το φθινό̟ωρο ̟ριν 

την έναρξη των βροχών µε αφαίρεση και καταστροφή των ξηρών 

κλάδων µαζί µε υγιές τµήµα 15-20 εκατ. Τα εργαλεία κλαδέµατος 

̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται. 

- Α̟οφεύγετε κλαδέµατα και οργώµατα α̟ό το φθινό̟ωρο έως αργά 
την άνοιξη. Ε̟ίσης α̟οφεύγετε τραυµατισµούς των κλάδων, του 
κορµού και των ριζών. Τυχόν ̟ληγές να ̟ροστατεύονται µε 

εγκεκριµένα σκευάσµατα. 

- Η χρήση υγιούς ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και ανεκτικών ή 
ανθεκτικών ̟οικιλιών λεµονιάς (Αδαµο̟ούλου, Καρυστινή, Ερµιόνη, 
Monachello,  Santa Teresa, Interdonato) κάνει α̟οτελεσµατικότερη 
την αντιµετώ̟ιση της ασθένειας.  

 

 



 

 

  

Ο δ η γ ί ε ς : 
 
 

- Συστήνονται 2-3 ̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα 

κατά τη διάρκεια της βροχερής ̟εριόδου. Ο ̟ρώτος ψεκασµός 

γίνεται το φθινό̟ωρο µε την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι 

ψεκασµοί γίνονται αµέσως µετά α̟ό χαλαζό̟τωση ή ̟αγετό. 

 

 Σ Κ Α Σ Ι Μ Ο  

   Κ Α Ρ Π Ω Ν :  
 

∆ ι α ̟ ι σ τ ώ σ ε ι ς :  
 
 

Σε ορισµένες ̟οικιλίες ̟ορτοκαλιών και µανταρινιών, κυρίως 

λε̟τόφλουδες, ̟αρατηρείται κατά το φθινό̟ωρο σκίσιµο του φλοιού 

και συχνά σκάσιµο της σάρκας. 

Το φαινόµενο εντείνεται µε ̟αρατεταµένη καλοκαιρία και οφείλεται 

σε α̟ότοµες µεταβολές υγρασίας και θερµοκρασίας αέρα και εδάφους 

στην ̟ερίοδο της ωρίµανσης. Με τη σωστή διαχείριση των αρδεύσεων 

̟εριορίζεται η εµφάνιση  του φαινοµένου. 

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

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

Ηράκλειο 12 Οκτωβρίου 2016   

 Η  Προϊστάµενη Τµήµατος 

                                      Κληρονόµου Ευφροσύνη  

 

 

 


