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paraffin oil1

Ινύιηνο

Εriophyes oleae, A. olearius, O. maxwelli, T. hassani
Τα αθάξεα απηά δνπλ ειεύζεξα θαηά κήθνο ηωλ λεαξώλ βιαζηώλ,
ζηα θύιια (θάηω επηθάλεηα), ζηα άλζε θαη ζηνπο λεαξνύο θαξπνύο
(γύξω θαη θάηω από ηα ζέπαια) ηεο ειηάο. Οη πξνζβεβιεκέλνη βιαζηνί
θαη θπξίωο ηα θύιια παξακνξθώλνληαη ελώ ζην θπιιηθό έιαζκα
(θάηω επηθάλεηα), εθδειώλνληαη κηθξέο ππόθαηεο θειηδώζεηο (ζέζεηο
πξνζβνιώλ) κε αληίζηνηρεο ειαηνθπηηαξηθέο ζηελ άλω. Οη κεγάιεο
πξνζβνιέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θπιιόπηωζε ηδηαίηεξα ζηα
εμαζζελεκέλα θαη λεαξά δέλδξα θαη ζηα θπηώξηα. Η αληηκεηώπηζε
ηωλ αθάξεωλ απηώλ γίλεηαη θπξίωο λωξίο ηελ άλνημε θαη κεηά ηελ
θαξπόδεζε κέρξη ηα κέζα Ινπλίνπ.
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 ζηα θαηλόκελα ηεο
θωηνζύλζεζεο θαη ηεο δηαπλνήο ηνπ θπηνύ. Τα ζπκπηώκαηα
εθδειώλνληαη ζηα θύιια κε ριωξωηηθέο θειίδεο πνπ αξγόηεξα
θαθεηηάδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ πξόωξε γήξαλζε. Η αληηκεηώπηζε
γίλεηαη θπξίωο ηελ άλνημε (Μάϊν) θαη ην ζέξνο (Ινύλην-Ινύιην).
Eriophyes (Aceria) ficus
Αλήθεη ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ηωλ εηδώλ Eriophyidae. Θεωξείηαη
έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο θνξείο ηνπ «ηνύ ηνπ κωζαϊθνύ ηεο
ζπθηάο». Δελ πξνθαιεί νηθνλνκηθό πξόβιεκα ζηε ζπθηά θαη ε
αληηκεηώπηζε ηνπ αθάξενο απηνύ γίλεηαη λωξίο ηελ άλνημε, γηα ηελ
απνθπγή κεηαθνξάο ηνπ ηνύ ζηε λέα βιάζηεζε ηωλ δέλδξωλ.
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αθαξενθηόλα

Eriophyes ficus

Δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα
αθαξενθηόλα

Πιθανές επεμβάσεις
1

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη λωξίο ηνλ Ινύλην θαη πάληα αλάινγα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο

Μ.Φ.Θ. ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΚΑΡΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΓΕΧΡΓΘΚΗ ΖΧΟΛΟΓΘΑ ΣΗΛ. 2108180217-250

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 ελαιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο πεξηνξίδεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ 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 θαη ζην άλζξωπν. 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.

