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ΥΗΜΙΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ-

ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚΑΜΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
Ιαλ Φεβ Μαξ Απξ Μαη Ινπλ Ινπι. Απγ Σεπ Οθ Ν Δ Panonychus ulmi (Κόθθηλνο ηεηξάλπρνο ηεο κειηάο) 

Tetranychus urticae (Κίηξηλνο ηεηξάλπρνο) 

     Οη ηεηξάλπρνη ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα 

ησλ θύιισλ θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζηηιέησλ (ρειεθεξάησλ) πνπ 

δηαζέηνπλ, δηαηξππνύλ ηελ θπιιηθή επηδεξκίδα θαη απνκπδνύλ 

ηνπο θπηηθνύο ρπκνύο, πξνθαιώληαο θαθή ιεηηνπξγία ζηε 

θσηνζύλζεζε θαη ζηε δηαπλνή ηνπ θπηνύ. Τα πξνζβεβιεκέλα 

θύιια ράλνπλ ηελ ζηηιπλόηεηα , ζηαρηηάδνπλ  θαη παξνπζηάδνπλ 

πξόσξε γήξαλζε. Τα ζπκπηώκαηα είλαη πεξηζζόηεξν έληνλα ηε 

πεξίνδν ηνπ ζέξνπο. Η αληηκεηώπηζε αξρίδεη ηελ άλνημε (κέζα 

Μαΐνπ) θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηα ηέιε Ινπιίνπ αλάινγα κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ θαη  ηελ έληαζε ηεο 

πξνζβνιήο. 

 

Bryobia rubrioculus 

     Σηα δέληξα εκθαλίδεηαη λσξίο ηελ άλνημε. Πξνζβάιιεη όια ηα 

πξάζηλα κέξε ηνπ δέληξνπ θαη πξνθαιεί ζηα θύιια 

γθξηδνπξάζηλεο θειίδεο, δελ θάλεη ηζηνύο θαη ζπάληα πξνθαιεί 

πηώζε ησλ θύιισλ. Σηε ρώξα καο δελ απνηειεί ηδηαίηεξν 

νηθνλνκηθό πξόβιεκα. 

 

Aculus fockeui = Aculus cornutus 

     Τα πξνζβεβιεκέλα λεαξά θύιια ηελ άλνημε θαξνπιηάδνπλ. Τν 

ζέξνο απηά απνθηνύλ κία αξγπξόρξνε όςε πνπ κπνξεί λα θαιύςεη 

θαη όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ θπιιηθνύ ειάζκαηνο, γεγνλόο πνπ 

πξνδίδεη από καθξηά ηελ παξνπζία ηνπ A. cornutus ζηνλ νπσξώλα. 

Tα πξνζβεβιεκέλα δέληξα ράλνπλ ηελ δσηηθόηεηά ηνπο θαη ηα 

πξνζβεβιεκέλα θύιια πέθηνπλ πξόσξα. Η αληηκεηώπηζε μεθηλάεη 

αξγά ηελ άλνημε θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηα κέζα Απγνύζηνπ 

αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

 

Υημική Καταπολέμηση 

     Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη:  ε 

έγθαηξε δηάγλσζε ηεο πξνζβνιήο θαη ε άκεζε επέκβαζε κε έλα 

από ηα εγθεθξηκέλα αθαξενθηόλα πξηλ ηα αθάξεα αλαπηπρζνύλ ζε 

κεγάινπο πιεζπζκνύο. Η ζπρλή ελαιιαγή ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ 

πεξηνξίδεη θαη επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθόηεηαο. Ο 

ξπζκόο ησλ επεκβάζεσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην αθαξενθηόλν. Οη 

νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηώλ νίθσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη 

πηζηά πξνο απνθπγή θπηνηνμηθώλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ ζηα  

θπηά θαη ζηνλ άλζξσπν. Τα δηαζπζηεκαηηθά ζθεπάζκαηα πνπ 

έρνπλ αθαξενθηόλν δξάζε δελ ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηελ 

πεξίνδν πνπ ηα θύιια είλαη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο δηόηη δελ 

απνξξνθνύληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 
 

 

ΕΙΔΗ ΑΚΑΡΕΧΝ 
      Αλζνθνξία Μεηά ηελ 

άλζεζε 

Θέξνο-Τέινο επνρήο Πηώζε 

θύιισλ 

Panonychus ulmi 

Bryobia rubrioculus 
(ρεηκεξηλά σά & 
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Propargite 57%β/ν, fatty 

acid potassium salt1 
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Aculus cornutus  

 
 

 

Propargite 57%β/ν 

    

 

1 μπορεί να χρηςιμοποιηθεί μέχρι και πριν τη ςυγκομιδή 

 
 

                                  Σπληζηώκελεο επεκβάζεηο όηαλ θξίλνληαη αλαγθαίεο 
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