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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Σεπη.
Tetranychus urticae (θίηξηλνο ηεηξάλπρνο)

Tetranychus cinnabarinus,
Tetranychus turkestani

ΔΗΓΖ ΑΚΑΡΔΧΝ

Tetranychus urticae
Τetranychus cinnabarinus
Tetranychus turkestani

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 παξνπζηάδνπλ ρισξσηηθέο θειίδεο θαη πξφσξε
γήξαλζε. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεγάισλ πξνζβνιψλ ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν
ηνπ ζέξνπο ηα θχιια θαθεηηάδνπλ, μεξαίλνληαη θαη πέθηνπλ. Η αληηκεηψπηζε
αξρίδεη κε ηελ εθδήισζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ ζηα θχιια.

ΥΖΜΗΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑΓΡΑΣΗΚΖ ΟΤΗΑ

beauveria bassiana1,
spiromesifen2 , bifenazate2

Steneotarsonemus pallidus

Steneotarsonemus pallidus

Γλσζηφ σο άθαξη ηνπ θπθιακίλνπ. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο
ερζξνχο ηεο θξάνπιαο φπσο θαη πνιιψλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. 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, ελψ ηα
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. Η
αληηκεηψπηζε αξρίδεη κε ηελ εθδήισζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ ζηα θχιια.

spiromesifen2 , bifenazate2

Phytoseiulus
persimilis

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Πηζαλέο επεκβάζεηο

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 θαη επηβξαδχλεη 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 θαη ζηνλ άλζξσπν.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Βιολογική καταπολέμηση

Βιολογική Καταπολέμηση

Neoseiulus californicus
Metaseiulus occidentalis
1
2

θξάνπια ππαίζξνπ
θξάνπια ζεξκνθεπίνπ

Η Β. Κ. κε ηα αξπαθηηθά αθάξεα Ph. persimilis, N. californicus θαη M.
occidentalis, ππφ κνξθή βηνινγηθνχ εκπνξηθνχ ζθεπάζκαηνο γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή πξνυπνζέηεη, θαιέο γλψζεηο ηεο βηνινγίαο ηνπ θπηνθάγνπ
θαη 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.
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