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ΥΗΜΙΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ- 

ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚΑΜΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Panonychus citri (κόκκινος ηεηράνστος ηων εζπεριδοειδών)  

 

Τα είδε απηά  πξνζβάιινπλ θπξίσο ηελ λέα βιάζηεζε, ηα θχιια θαη ηνπο θαξπνχο. Η 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηα βιαζηηθά ζηάδηα ησλ 

μηλψλ, γη’ απηφ θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο ν πιεζπζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. 
Σπλήζσο εγθαζίζηαληαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ησλ θχιισλ. Οη πνιπάξηζκεο ρισξσηηθέο 

θειίδεο πξνζδίδνπλ κία ραξαθηεξηζηηθή αξγπξφρξνε απφρξσζε ζηα θχιια. Σηνπο 

θαξπνχο πξνθαιεί ρισξσηηθνχο απνρξσκαηηζκνχο. Η θαηάιιειε επνρή επέκβαζεο 
είλαη  ηελ άλνημε θαη λσξίο ην θζηλφπσξν. 

 
Tetranychus urticae (κίηρινος ηεηράνστος) 

Τν είδνο απηφ δεη θαη αλαπηχζζεηαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ θαηά απνηθίεο. Τα 

πξνζβεβιεκέλα θχιια εκθαλίδνπλ θαηά ζέζεηο ειαηνθπηηαξψζεηο ζηελ άλσ επηθάλεηα 

θαη ππφθαηεο θειηδψζεηο ζηελ θάησ. Οη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί εκθαλίδνπλ 

ζπκπηψκαηα φκνηα κε εθείλα ηνπ P. citri. Mεγάιε επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο ηνπ T. 

urticae εκθαλίδεη θπξίσο ε ιεκνληά. 

Αculops pelekassi 
To είδνο απηφ αλήθεη ζηηο ειεχζεξεο κνξθέο ησλ Eriophyidae. Πξνζβάιιεη ηελ λέα 

βιάζηεζε, ηα θχιια (άλσ θαη θάησ επηθάλεηα ) θαη ηνπο θαξπνχο. Τα πξνζβεβιεκέλα 

θχιια απνθηνχλ κία ππφθαηα φςε θαη κία ειαθξά ζπζηξνθή. Οη πξνζβεβιεκέλνη 
θαξπνί φηαλ είλαη πξάζηλνη απνθηνχλ έλα ζακπφ κνιπβδφρξνν ρξψκα, ελψ νη ψξηκνη 

εκθαλίδνπλ ζθνπξηφρξνεο (πνξηνθαιηά, καληαξηληά) ή αξγπξφρξνεο (ιεκνληά) θειίδεο. 

Eriophyes sheldoni 
Πξνζβάιιεη ηνπο θπιινθφξνπο θαη αλζνθφξνπο νθζαικνχο. Οη πξνζβεβιεκέλνη 

νθζαικνί φηαλ εθπηπρζνχλ δίλνπλ αλψκαιε αλάπηπμε, ελψ ηα θχιια παξνπζηάδνπλ 

αθαλφληζηα ζρήκαηα. Οη πξνζβεβιεκέλνη αλζνθφξνη νθζαικνί δίλνπλ θαξπνχο κε 

αθαλφληζηα ζρήκαηα (ηεξαηνκνξθίεο). Η ιεκνληά εκθαλίδεη κεγάιε επαηζζεζία ζην 

άθαξη απηφ. 

Υημική Καηαπολέμηζη 

Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη:  ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο 

πξνζβνιήο θαη ε άκεζε επέκβαζε κε έλα απφ ηα εγθεθξηκέλα αθαξενθηφλα πξηλ ηα 

αθάξεα αλαπηπρζνχλ ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο. Η ζπρλή ελαιιαγή ησλ δξαζηηθψλ 
νπζηψλ πεξηνξίδεη θαη επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Ο ξπζκφο ησλ 

επεκβάζεσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην αθαξενθηφλν. Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηψλ 

νίθσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πηζηά πξνο απνθπγή θπηνηνμηθψλ θαη άιισλ 
θαηλνκέλσλ ζηα  θπηά θαη ζηνλ άλζξσπν. Τα δηαζπζηεκαηηθά ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ 

αθαξενθηφλν δξάζε δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ ηα θχιια είλαη 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο δηφηη δελ απνξξνθνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Ολοκληρωμένη Καηαπολέμηζη 

Η Ο. Κ. ζπλδπάδεη ηηο αγξνηερληθέο θξνληίδεο κε ηα βηνηερληθά κέζα (σθέιηκα, παγίδεο, 

θεξνκφλεο, κηθξνβηαθά θαη άιια ζθεπάζκαηα), ελψ ην εγθεθξηκέλν θπηνπξνζηαηεπηηθφ 
πξντφλ εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Τν "θαηψθιη νηθνλνκηθήο 

δεκηάο", δειψλεη ην φξην αλάπηπμεο ηεο πξνζβνιήο πάλσ απφ ην νπνίν δηθαηνινγείηαη ε 

επέκβαζε. Tα αξπαθηηθά αθάξεα θαη ηδηαίηεξα ην Euseius stipulatus παίδνπλ ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ ησλ ηεηξαλχρσν. Η εθαξκνγή ηεο Ο.Κ. θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο πξνυπνζέηεη θαηάιιειε ηερλνγλσζία. 

 

EΙΔΗ ΑΚΑΡΕΧΝ 
 

 

 

 

Panonychus citri 

Tetranychus sp. 

 

 

acrinathrin, clofentezine 

(+αθκαηνθηφλν), pyridaben
1
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tebufenpyrad, fenpyroximate, 

fenbutatin-oxide, fenazaquin
4
,  

spirodiclofen
2
, etoxazole 

(+αθκαηνθηφλν), acequinocyl
5
, 

milbemectin
6
, fatty acid 

potassium salt 
 

            

 

 

 
 

Tetranychus urticae 

 
 

 

acrinathrin, clofentezine 

(+αθκαηνθηφλν), pyridaben
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tebufenpyrad, fenpyroximate, 

fenbutatin-oxide, fenazaquin,  

spirodiclofen
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, etoxazole 

(+αθκαηνθηφλν), acequinocyl
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milbemectin
6
, fatty acid 
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Aculops pelekassi 

 

fenbutatin-oxide, parafin oil
3
 

            

 

Eriophyes sheldoni 

 

fenbutatin-oxide,  parafin oil
3
 

            

 

Panonychus citri 

Tetranychus urticae  

 

OΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 

 

            

 
1 κφλν ζηελ πνξηνθαιηά, ε ρξήζε ηνπ λα πεξηνξίδεηαη ζε κία θαη κφλε εθαξκνγή αλά θαιιιηεξγεηηθή πεξίνδν 
2, ιεκνληά, πνξηνθαιηά 
3 ζπλδπάδνληαη κε φια ηα αθαξενθηφλα ηελ άλνημε θαη λσξίο ην ζέξνο  
4 ε ρξήζε ηνπ λα πεξηνξίδεηαη ζε κία θαη κφλε εθαξκνγή αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν    
5πνξηνθαιηά, καληαξηληά, κία εθαξκνγή αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 
6 κία εθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

                                 Σπληζηψκελεο επεκβάζεηο φηαλ θξίλνληαη αλαγθαίεο 

                                Πηζαλέο επεκβάζεηο 

                               Ολοκληρωμένη καηαπολέμηζη 



 

 

 

 


