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ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Panonychus ulmi (Kόκκινος ηεηράνστος ηης μηλιάς) 

Tetranychus urticae (Kίηρινος ηεηράνστος) 
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 κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ππόθαηεο θειίδεο θαη πξόσξε γήξαλζε. Σηηο  πεξηπηώζεηο ησλ 

κεγάισλ πξνζβνιώλ (θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο) ηα θύιια απνθηνύλ έλα θαθεηί  

ζηηιπλό ρξώκα, πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πξνζβνιήο. Η αληηκεηώπηζε 

γίλεηαη θπξίσο ηελ άλνημε (Μάην) θαη λσξίο ην ζέξνο. 

Εriophyes tristriatus  

Τν είδνο απηό αλήθεη ζηα ζθσιεθόκνξθα αθάξεα. Πξνζβάιιεη ηα θύιια θαη ηνπο 

λεαξνύο θαξπνύο θαη πξνθαιεί πξαζηλσπέο θεθίδεο κέζα ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαληαη θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Οη θεθίδεο αξρηθά παξνπζηάδνπλ ρξώκα αλνηθηό πξάζηλν, ζηε ζπλέρεηα 

γίλνληαη θαζηαλέο θαη αξγόηεξα καπξίδνπλ. Όηαλ ε πξνζβνιή είλαη κεγάιε, νη θεθίδεο 

ζρεκαηίδνπλ απνηθίεο πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ κεγάιε επηθάλεηα ησλ θύιισλ θαη ησλ 

πξάζηλσλ θαξπώλ. Η αληηκεηώπηζε γίλεηαη λσξίο ηελ άλνημε.  

Εriophyes erineus   

Αλήθεη ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ησλ ζθσιεθόκνξθσλ αθάξεσλ. Πξνζβάιιεη κόλν ηα 

θύιια θαη πξνθαιεί ηελ εξίλσζε ηεο θαξπδηάο. Ζεη ειεύζεξν ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ 

θύιισλ θαηά απνηθίεο πξνθαιώληαο ππεξηξνθηθέο ηξίρεο ζηηο ζέζεηο πξνζβνιήο (ιεπθό 

ρλνύδη), ζρεκαηίδνληαο θνηιώκαηα πνπ ζηελ άλσ επηθάλεηα αληηζηνηρνύλ κε θιπθηαηλώδε 

ειαηνπξάζηλα εμνγθώκαηα πνπ αξγόηεξα γίλνληαη θαζηαλά. Η αληηκεηώπηζε γίλεηαη λσξίο 

ηελ άλνημε. Σπλήζσο δελ πξνθαιεί νηθνλνκηθή δεκηά. 

Phytocoptella avellanae (Φοσνηοσκιά) 

Τν είδνο απηό αλήθεη ζηα ζθσιεθόκνξθα είδε αθάξεσλ θαη ζεσξείηαη έλαο από ηνπο πην 

ζνβαξνύο ερζξνύο ηεο θνπληνπθηάο. Πξνζβάιιεη ηνπο νθζαικνύο ηνπο νπνίνπο θαζηζηά 

αδύλακνπο ή ηνπο λεθξώλεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πξνζβνιήο, ηελ ζξεπηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ θπηνύ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο άλνημεο. Η κεγάιε πξνζβνιή επηθέξεη θαθή 

αλάπηπμε ησλ βιαζηώλ θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο. Τελ άλνημε (Απξίιην-Μάην) νη 

πξνζβεβιεκέλνη νθζαικνί δηαθξίλνληαη εύθνια γηαηί ηα ιέπηα ηνπο θαιύπηνληαη από κία 

ρλνπδσηή ζηεθάλε (κνξθή κπνπθέηνπ). Οη θνπληνπθηέο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε 

πςειέο πγξαζίεο είλαη πεξηζζόηεξν επάισηεο ζηηο πξνζβνιέο ηνπ αθάξεσο απηνύ. Οι 

επεμβάζεις γίνονηαι μόνο ηην περίοδο ηης μεηανάζηεσζής ηοσ προς ζηοσς νέοσς 

οθθαλμούς και όηαν οι βλαζηοί έτοσν μήκος 3-8 εκ. Η μεηανάζηεσζη διαρκεί από 30-50 

ημέρες περίποσ. 

Υημική Καηαπολέμηζη 

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 ελαιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο πεξηνξίδεη ηελ 

αλάπηπμε 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. 
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1
 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη θαη πξηλ ηε ζπγθνκηδή  
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