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ΥΗΜΙΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ- 

ΓΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ 

ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΦΔΚΑΜΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
Απξ. Μάτνο Ινπλ. Ινπι. Απγ. Σεπη. Tetranychus urticae (κίτρινος τετράνστος) (τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, κολοκύθι, 

πιπεριά, υασόλι, καρπούζι και  πεπόνι) 

Οη ηεηξάλπρνη ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ θαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ζηηιέησλ (ρειεθεξάησλ) πνπ δηαζέηνπλ, δηαηξππνχλ ηελ θπιιηθή επηδεξκίδα 

θαη απνκπδνχλ ηνπο θπηηθνχο ρπκνχο, πξνθαιψληαο θαθή ιεηηνπξγία ζηε θσηνζχλζεζε θαη 

ζηε δηαπλνή ηνπ θπηνχ. Τα πξνζβεβιεκέλα θχιια ράλνπλ κεγάιε πνζφηεηα λεξνχ κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ρισξσηηθέο θειίδεο, πξφσξε γήξαλζε θαη θπιιφπησζε. Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαηάιιειε επνρή είλαη ε άλνημε (απφ αξρέο Μαΐνπ ) θαη φινπο ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο. 

Aculops lycopersici (τομάτα, μελιτζάνα) 

Αλήθεη ζηηο ειεχζεξεο κνξθέο ησλ εηδψλ Eriophyidae. Πξνζβάιιεη θπξίσο ηελ ηνκάηα, ηελ 

κειηηδάλα θαη γεληθφηεξα ηα θπηά πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Solanaceae. Τα αθάξεα 

απηά πξνζβάιινπλ φια ηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηψλ, ηα άλζε θαη ηνπο λεαξνχο θαξπνχο. 

Τα πξνζβεβιεκέλα κέξε απνθηνχλ έλα γθξηδφκαπξν  ζηηιπλφ ρξψκα πνπ αλάινγα κε ηελ 

έληαζε ηεο πξνζβνιήο κπνξεί λα θαιχςεη νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ησλ ζηειερψλ, ησλ 

θχιισλ θαη ησλ θαξπψλ. Τα πξνζβεβιεκέλα θχιια ζπζηξέθνληαη (θαξνπιηάδνπλ), 

παξνπζηάδνπλ αξγπξή ζηηιπλφηεηα  θαη ην θπηφ απνθηά φςε καξαζκνχ (απφηηζηνπ θπηνχ). 

Οη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί ηδηαίηεξα γχξσ απφ ην κίζρν, εκθαλίδνπλ αξγπξφρξνεο θειίδεο, 

δελ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά θαη δελ σξηκάδνπλ. Η αληηκεηψπηζε γίλεηαη κε ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηεο πξνζβνιήο ζηα θχιια. 

Polyphagotarsonemus latus (πιπεριά, υασόλι μελιτζάνα, πατάτα) 

Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο ερζξνχο ηεο πηπεξηάο. Γλσζηφ σο άθαξη ηνπ 

θπθιάκηλνπ. Πξνζβάιιεη ηελ αθξαία βιάζηεζε, ηα θχιια, ηα άλζε θαη ηνπο θαξπνχο. 

Πξνθαιεί θαθή αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Τα πξνζβεβιεκέλα θπηά παξνπζηάδνπλ ηελ αθξαία 

βιάζηεζε ζπζαλσηή ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο απνθηνχλ λαληθή φςε θαη κηθξνθπιιία. Tα  

θχιια θέξνπλ ηξαρείο ηζηνχο πνπ ζην άγγηγκά ηνπο ζπάλε εχθνια. Τα πξνζβεβιεκέλα 

άλζε απνρξσκαηίδνληαη, θαη δελ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά ή δίλνπλ θαξπνχο αθαλφληζηνπο 

κε έληνλεο εζραξψζεηο θαη θαθήο πνηφηεηαο. 

Υημική Καταπολέμηση 

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 ελαιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο πεξηνξίδεη ηελ 

αλάπηπμε 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. 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, φπσο θαη νξηζκέλα ζθεπάζκαηα πνπ βνεζνχλ έκκεζα ηελ αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ 

ησλ ηεηξαλχρσλ. 

Βιολογική Καταπολέμηση 

Η Β. Κ. κε ηα αξπαθηηθά αθάξεα P. persimilis, N. californicus θαη M. occidentalis, ππφ 

κνξθή βηνινγηθνχ εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξνυπνζέηεη 

θαιέο γλψζεηο ηεο βηνινγίαο ηνπ θπηνθάγνπ, ησλ αξπαθηηθψλ ηνπ θαη ηνπ βαζκνχ 

πξνζβνιήο γηα ηελ θαηάιιειε ειεπζέξσζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αξπαθηηθψλ ζηα θπηά. Τα 

Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα έληνκα θαη αζζέλεηεο, φηαλ δελ 

ππάξρνπλ αληίζηνηρα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα κελ είλαη ηνμηθά γηα ηα 

αξπαθηηθά. Οη παξαγσγνί γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο Β.Κ. ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη 

ηνπο γεσπφλνπο πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία. 

      

 

ΔΙΓΗ ΑΚΑΡΔΧΝ 

 

      

 

Tetranychus urticae 

Tetranychus cinnabarinus 

 

 

etoxazole(+ αθκαηνθηφλν)1,  
 fenbutatin-oxide(VENDEX55SC)2,  

acrinathrin3, clofentezine4, 

bifenazate24%β/ν5, bifenazate48%β/ν6 
 fatty acid potassium salt 

 

      

 

Aculops lycopersici 

 

 

fenbutatin-oxide(VENDEX55 SC)2 , 

fatty acid potassium salt 

      

 

Polyphagotarsonemus 

latus 

Steneotarsonemus pallidus 
 

 

fenbutatin-oxide(VENDEX55SC)2,  
fatty acid potassium salt 

      

Phytoseiulus persimilis 

Neoseiulus californicus 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

      

 

 
1 
ηνκάηα θαη κειηηδάλα ζεξκνθεπίνπ θαη ππαίζξνπ 

2 
αγγνχξη, θνινθχζη, κειηηδάλα, πηπεξηά, ηνκάηα ππαίζξνπ 

3 
ηνκάηα ππαίζξνπ 

4 
αγγνχξη, θνινθχζη ππαίζξνπ θαη ζεξκνθεπίνπ 

5
 αγγνχξη, θνινθχζη, κειηηδάλα, πηπεξηά, ηνκάηα ζεξκνθεπίνπ 

6
 αγγνχξη, θνινθχζη, κειηηδάλα, πηπεξηά, θαξπνχδη, πεπφλη ππαίζξνπ θαη ζεξκνθεπίνπ θαη ηνκάηα ζεξκνθεπίνπ 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪      Πηζαλέο επεκβάζεηο 

                                     Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε 

    


