
ΟΔΗΓΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΧΝ ΦΤΣΟΦΑΓΧΝ ΑΚΑΡΕΧΝ ΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΥΗΜΘΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ- 

ΔΡΑΣΘΚΗ ΟΤΘΑ 

ΠΕΡΘΟΔΟΘ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕΚΑΜΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 
Μ Απξ. Μάτνο Ινπλ. Ινπι. Απγ. 

Panonychus ulmi (κόκκινος τετράνστος της μηλιάς) 

Tetranychus urticae (κίτρινος τετράνστος) 

     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. Σα πξνζβεβιεκέλα θχιια παξνπζηάδνπλ ππθλέο ρισξσηηθέο 

θειίδεο θαη πξφσξε γήξαλζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεγάισλ πξνζβνιψλ (θπξίσο ηελ 

πεξίνδν ηνπ ζέξνπο) ηα θχιια ηδηαίηεξα εθείλα ηεο αθξαίαο βιάζηεζεο, απνθηνχλ κία 
ππφθαηα ζθνληζκέλε φςε,  πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξνζβνιήο. 

Colomerus (Eriophyes) vitis 

     Πξνζβάιιεη ηα θχιια θαη ηνπο νθζαικνχο. ηα θχιια πξνθαιεί ηελ" εξίλσζε" ηεο 
ακπέινπ, δει. ζηελ θάησ επηθάλεηα ζηηο ζέζεηο πξνζβνιήο ζρεκαηίδνληαη θνηιψκαηα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ππθλέο θπηηθέο ηξίρεο, ελψ αληίζηνηρα ζηελ άλσ ζρεκαηίδνληαη 

θιπθηαηλψδε ειαηνπξάζηλα εμνγθψκαηα πνπ αξγφηεξα γίλνληαη ζθνηεηλφθαηα. ηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ νθζαικψλ, απηνί ηελ άλνημε ή δελ εθπηχζζνληαη θαζφινπ 

ή δίλνπλ βιαζηνχο παξακνξθσκέλνπο ππφ κνξθή "δηγθ-δαγθ", κε βξαρπγνλαηψζεηο θαη 

κηθξνθπιιία. 

Calepitrimerus (Phytoptus) vitis 

     Σελ άλνημε νη πξνζβεβιεκέλνη νθζαικνί κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ ηειείσο ή λα 

δψζνπλ βιαζηνχο κε βξαρπγνλαηψζεηο θαη κηθξνθπιιία., αξρέο ηνπ ζέξνπο ηα 
πξνζβεβιεκέλα θχιια απνθηνχλ έλα κνιπβή ρξψκα ζηε θάησ επηθάλεηα θαη ην θαινθαίξη ε 

πξνζβνιή εθδειψλεηαη κε κηθξέο ππθλέο ρισξσηηθέο θειίδεο φκνηεο κε εθείλεο ηνπ ζξίπα. 

Hystripalpus  (Brevipalpus) lewisi 

     ην ακπέιη πξνθαιεί δεκηά ζηε παξαγσγή. Η πξνζβνιή αξρίδεη απφ ηε βάζε ησλ 

βιαζηψλ κε έληνλν γθξηδφκαπξν απνρξσκαηηζκφ πνπ θαηαιήγεη ζε εζράξσζε κε ηελ 

εμέιημε ηεο βιάζηεζεο. ηα θχιια  πξνθαιεί ζρηζκέο ζην θπιιηθφ έιαζκα, ζηηο  αλζνηαμίεο 

ηα άλζε μεξαίλνληαη ελψ ζηα ζηαθχιηα ε ξάρε θαη νη ξάγεο παξνπζηάδνπλ εζραξψζεηο 

ππνβαζκίδνληαο ηα  πνηνηηθά. Μεγάιε επαηζζεζία ζηηο πξνζβνιέο ηνπ H. lewisi εκθαλίδνπλ 

νη πνηθηιίεο Ρνδίηεο, Ρνδαθί θαη Cardinal. 

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 ζπρλή ελαιιαγή ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πεξηνξίδεη 

θαη επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο 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 θαη ζηνλ 

άλζξσπν. Σα 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. 

Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση 

     Η Ο. Κ. ζπλδπάδεη ηηο αγξνηερληθέο θξνληίδεο κε ηα βηνηερληθά κέζα (σθέιηκα, παγίδεο, 

θεξνκφλεο, κηθξνβηαθά θαη άιια ζθεπάζκαηα), ελψ ην εγθεθξηκέλν θπηνπξνζηαηεπηηθφ 

πξντφλ εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Σν "θαηψθιη νηθνλνκηθήο 
δεκηάο", δειψλεη ην φξην αλάπηπμεο ηεο πξνζβνιήο πάλσ απφ ην νπνίν δηθαηνινγείηαη ε 

επέκβαζε. Tα αξπαθηηθά αθάξεα θαη ηδηαίηεξα ην αξπαθηηθφ Phytoseius finitimus παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ ησλ ηεηξαλχρσλ P. ulmi θαη T. urticae. Η 
εθαξκνγή ηεο  Ο.Κ. θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο πξνυπνζέηεη θαηάιιειε ηερλνγλσζία. 

 

 

 

ΕΘΔΗ ΑΚΑΡΕΧΝ 

 

 B    C          D     E     F        G       H             I         J        K       L    M 

Φνχζθσ-

κα 

Βιαζηηθή 

αλάπηπμε 

Πξηλ ηελ 

άλζεζε 

Αλζν-

θνξία 

Μεηά ηελ άλζεζε-

Θέξνο 

 

Panonychus ulmi 

Tetranychus urticae 

Eotetranychus carpini vitis 
 

 

fenbutatin-oxide, propargite, 

bifenthrin,, spirodicloden, 

etoxazole, hexythiazox , tau-

fluvalinate
1
 paraffin oil, fatty 

acid potassium salt
2 
 

 

 

  

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

Hystripalpus (Brevipalpus) 

lewisi 
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Colomerus (Eriophyes) 

vitis 

 

Calepitrimerus (Phytoptus) 

vitis 
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ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 

 

     

 

1 κφλν ζε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο 
2 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη θαη πξηλ ηε ζπγθνκηδή  

                                 Πηζαλέο επεκβάζεηο 

                                 Ολοκληρωμένη καταπολέμηση 
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