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ΥΗΜΘΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ- 

ΔΡΑΣΘΚΗ ΟΤΘΑ 

ΠΕΡΘΟΔΟΘ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚΑΜΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 
Mάξηηνο Απξίιηνο Μάτνο Ινύληνο -

Αύγνπζηνο 

 

Σεπη.  

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, παξνπζηάδνπλ ππθλέο ρισξσηηθέο θειίδεο θαη πξόσξε γήξαλζε. Σηηο 
πεξηπηώζεηο ησλ κεγάισλ πξνζβνιώλ (θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο), απηά 

απνθηνύλ  ππόθαηα ζηηιπλή όςε θαη ζπζηξέθνληαη (θαξνπιηάδνπλ). Η 

αληηκεηώπηζε ηνπ θόθθηλνπ ηεηξαλύρνπ ηεο κειηάο, μεθηλάεη από ηηο αξρέο ηεο 
άλνημεο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη αξρέο Απγνύζηνπ θαη ηνπ θίηξηλνπ ηεηξαλύρνπ από 

ηα κέζα Ματνπ- αξρέο Ινπλίνπ κέρξη ηέιε Απγνύζηνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

πξνζβνιήο. 

 

Epitrimerus  pyri 

     Τν είδνο απηό αλήθεη ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ησλ Eriophyidae. Μεγάιε 
επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο ηνπ E. pyri παξνπζηάδνπλ νη πνηθηιίεο "Κνληνύια" 

θαη "Κξπζηάιιη". Πξνζβάιιεη θπξίσο ηελ λέα βιάζηεζε (θύιια θαη βιαζηνύο) 

θαη ηνπο λεαξνύο θαξπνύο. Τα ζπκπηώκαηα ηεο πξνζβνιήο εθδειώλνληαη κε 
ππόθαηα αιώληα, ηα νπνία κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα 

ηνπ θπιιηθνύ ειάζκαηνο όπσο θαη ηνπο θαξπνύο. Τα πξνζβεβιεκέλα θύιια 

απνθηνύλ ππόθαην ρξώκα θαη ειαθξώο ζπζηξέθνληαη ελώ νη θαξπνί ηδηαίηεξα 
όηαλ πξνζβιεζνύλ ζε λεαξά ειηθία θαθεηηάδνπλ, δελ αλαπηύζζνληαη θαλνληθά 

θαη ππνβαζκίδνληαη πνηνηηθά. Η αληηκεηώπηζε γίλεηαη λσξίο ηελ άλνημε θαη κέρξη 

αξρέο ηνπ ζέξνπο. 
 

Phytoptus  pyri  

     Τν είδνο απηό δεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κέζα ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο 
θιπθηαηλώδεηο θεθίδεο πνπ ζρεκαηίδεη ηελ άλνημε ζηα λεαξά θύιια ηεο λέαο 

βιάζηεζεο θαηαζηξέθνληαο ην κεζόθπιιν. Αξρηθά νη θιύθηαηλεο θέξνπλ ρξώκα 

αλνηθηό πξάζηλν, αξγόηεξα κε ηελ είζνδν ηνπ αέξα θαθεηηάδνπλ θαη καπξίδνπλ. 
Σηνπο θαξπνύο ε πξνζβνιή εθδειώλεηαη κε θαζηαλόκαπξεο θειίδεο. Σηηο 

πεξηπηώζεηο κεγάισλ πξνζβνιώλ νη θεθίδεο ζρεκαηίδνπλ κεγάιεο απνηθίεο πνπ 

κπνξνύλ λα θαιύςνπλ νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ ή ηνπ θαξπνύ 
ππνβαζκίδνληάο ηνλ πνηνηηθά. Η αληηκεηώπηζε αξρίδεη λσξίο ηελ άλνημε κέρξη 

αξρέο Ινπλίνπ κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ ζηα θύιια. 

 

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 ηεο δξαζηηθήο νπζίαο πεξηνξίδεη 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. 
 

 
 

ΕΘΔΗ ΑΚΑΡΕΧΝ 
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Φνύ-

ζθσκα 

Πξηλ ηελ 

άλζεζε 

Αλζν-

θνξία 

Μεηά ηελ άλζεζε Θέξνο-Τέ- 

ινο επνρήο 

 

 

Tetranychus urticae 

Panonychus ulmi 
 

 

clofentezine (+αθκαηνθηόλν), 

bifenthrin,, fenbutatin-oxide, 

fenazaquin, etoxazole 

(+αθκαηνθηόλν), hexythiazox 

(+ζεξηλό ιάδη ή αθκαηνθηόλν), 

tebufenpyrad, spirodiclofen, fatty 

acid potassium salt
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Epitrimerus pyri 

Phytoptus pyri 

 

 

fenbutatin- oxide 

 

 

 

      

1 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη θαη πξηλ ηε ζπγθνκηδή 

 

                            Σπληζηώκελεο επεκβάζεηο όηαλ θξίλνληαη αλαγθαίεο 
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