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ΥΗΜΙΚΑ 

ΚΕΤΑΜΑΣΑ- 

ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚΑΜΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
Mάξη. Απξίιηνο Μάϊνο Θνύληνο Θνύιηνο Panonychus ulmi (Κόθθηλνο ηεηξάλπρνο ηεο κειηάο) 

Tetranychus urticae (Κίηξηλνο ηεηξάλπρνο)  

     Οη ηεηξάλπρνη ζπλήζωο εγθαζίζηαληαη ζηελ θάηω επηθάλεηα 

ηωλ θύιιωλ θαη κε ηελ βνήζεηα ηωλ ζηηιέηωλ (ρειεθεξάηωλ) πνπ 

δηαζέηνπλ, δηαηξππνύλ ηελ θπιιηθή επηδεξκίδα θαη απνκπδνύλ 

ηνπο θπηηθνύο ρπκνύο, πξνθαιώληαο θαθή ιεηηνπξγία ζηε 

θωηνζύλζεζε θαη ζηε δηαπλνή ηνπ θπηνύ. Τα πξνζβεβιεκέλα 

θύιια παξνπζηάδνπλ ριωξωηηθέο θειίδεο θαη  πξόωξε γήξαλζε. 

Σηηο  πεξηπηώζεηο ηωλ κεγάιωλ πξνζβνιώλ ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 

ηνπ ζέξνπο, ηα πξνζβεβιεκέλα θύιια θηηξηλίδνπλ ζηε ζπλέρεηα 

θαθεηηάδνπλ θαη πέθηνπλ κε ειαθξύ άλεκν. Η αληηκεηώπηζε 

ζπλήζωο αξρίδεη κεηά ηελ άλζηζε θαη κέρξη αξρέο Απγνύζηνπ. 

 

Acalitus phloeocoptes 

     Πξνζβάιεη ηνπο θπιινθόξνπο θαη θαξπνθόξνπο νθζαικνύο θαη 

πξνθαιεί ξνδόρξνεο θεθίδεο ζηηο βάζεηο ηωλ θιαδίζθωλ. 

Δηαρεηκάδεη κέζα ζηηο μπινπνηεκέλεο θεθίδεο. Τελ άλνημε κε ηελ 

άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο νη θεθίδεο ζρίδνληαη θαη ηα αθάξεα 

κεηαλαζηεύνπλ πξνο ηνπο λένπο νθζαικνύο, θαη εηζρωξνύλ ζηηο 

νπιέο ηωλ ιεπηώλ ηωλ λέωλ νθζαικώλ. Ζνπλ θαη αλαπηύζζνληαη 

κέζα ζε απηνύο ζρεκαηίδνληαο ζηγά-ζηγά λέεο ξνδόρξνεο θεθίδεο. 

Οη κεγάιεο πξνζβνιέο πξνθαινύλ ζηα δέληξα αλώκαιε αλάπηπμε 

ηωλ βιαζηώλ, πεξηνξηζκέλε βιάζηεζε (κηθξνθπιιία) θαη 

κεηωκέλε παξαγωγή. Η αληηκεηώπηζε γίλεηαη κόλν ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ηωλ αθάξεωλ δειαδή ηελ άλνημε κέρξη ηα κέζα 

Μαϊνπ.  

 

Aculus fockeui, Diptacus giganthorhynchus 

     Αλήθνπλ ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ηωλ Eriophyidae. Σηηο κεγάιεο 

πξνζβνιέο ηα θύιια θαθεηηάδνπλ (άλω θαη θάηω επηθάλεηα). Σηε 

δακαζθεληά δελ πξνθαινύλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 

 

Υημική Καταπολέμηση 

       Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη:  ε 

έγθαηξε δηάγλωζε ηεο πξνζβνιήο θαη ε άκεζε επέκβαζε κε έλα 

από ηα εγθεθξηκέλα  αθαξενθηόλα πξηλ ηα αθάξεα αλαπηπρζνύλ ζε 

κεγάινπο πιεζπζκνύο. Η ζπρλή ελαιιαγή ηωλ δξαζηηθώλ νπζηώλ 

πεξηνξίδεη θαη επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθόηεηαο. Ο 

ξπζκόο ηωλ επεκβάζεωλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην αθαξενθηόλν. Οη 

νδεγίεο ηωλ παξαζθεπαζηώλ νίθωλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη 

πηζηά πξνο απνθπγή θπηνηνμηθώλ θαη άιιωλ θαηλνκέλωλ ζηα  

θπηά. Τα δηαζπζηεκαηηθά ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ αθαξενθηόλν 

δξάζε δελ ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ ηα θύιια 

είλαη πξνρωξεκέλεο ειηθίαο δηόηη δελ απνξξνθνύληαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. 
 

 

 
 

ΕΙΔΗ ΑΚΑΡΕΧΝ 
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Θέξνο- 

Τέινο επνρήο 

Panonychus ulmi 

 (χειμερινά ωά & προνύμυες) 

 

Tetranychus urticae 

 

 

clofentezine 

(+αθκαηνθηόλν) 
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                            Σπληζηώκελεο επεκβάζεηο όηαλ θξίλνληαη αλαγθαίεο 
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