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Aκαρεοκηόνα1
fenbutatin-oxide, acrinathrin2,
bifenazate, fatty acid potassium salt

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 ρισξσηηθέο θειίδεο, πξόσξε γήξαλζε θαη θπιιόπησζε. Οη
πξώηκεο πξνζβνιέο επηθέξνπλ κία εμαζζέλεζε θαη θαθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Σηηο
πεξηπηώζεηο ησλ κεγάισλ πξνζβνιώλ (θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο) ηα θύιια
απνθηνύλ έλα θαθεηί ρξώκα πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πξνζβνιήο.

Ενηομοκηόνα με ακαρεοκηόνο δράζη3

Steneotarsonemus pallidus, Polyphagotarsonemus latus

ΥΗΜΘΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑΔΡΑΣΘΚΗ ΟΤΘΑ
ΕΘΔΗ ΑΚΑΡΕΧΝ

Tetranychus urticae
Tetranychus cinnabarinus

abamectin4, bifenthrin, flufenoxuron5
paraffin oi6, spiromesifen7,, taufluvalinate, propargite(OMITE 30WP)
Steneotarsonemus pallidus
Polyphagotarsonemus
latus

Δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα
αθαξενθηόλα ζθεπάζκαηα

Rhizoglyphus echinopus
Rhizoglyphus callae

Δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα
αθαξενθηόλα ζθεπάζκαηα

Eriophyes dianthi

Όπσο γηα ηνπο ηεηξαλύρνπο

Cosetacus camelliae

Όπσο γηα ηνπο ηεηξαλύρνπο

Θεσξνύληαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ερζξνύο ησλ αλζνθνκηθώλ θαη θαιισπηζηηθώλ
θπηώλ όπσο ην θπθιάκηλν, ε κπηγόληα, ν θηζζόο, ε δέξκπεξα, ε αθξηθαληθή βηνιέηηα, ε
ζεθιέξα, ην ρξπζάλζεκν, ε δίληα, θ.ά. Πξνζβάιινπλ ζπλήζσο ηελ αθξαία βιάζηεζε, ηα
θύιια θαη ηα άλζε. Πξνθαινύλ θαθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ (λαληθή όςε), ηα θύιια
ζπζηξέθνληαη θαη παξνπζηάδνπλ κία ηξαρηά επηθάλεηα, ηα πξνζβεβιεκέλα ζηειέρε
εκθαλίδνπλ κία ππόθαηα δεξκάησζε, ηα άλζε απνρξσκαηίδνληαη θαη δελ αλαπηύζζνληαη
θαλνληθά.

Eriophyes dianthi

1

Επεηδή πνιιέο πνηθηιίεο θαη είδε αλζνθνκηθώλ θαη θαιισπηζηηθώλ θπηώλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε επαηζζεζία
ζηα αθαξενθηόλα θαη εληνκνθηόλα ζθεπάζκαηα, ε δνθηκή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνθπγή θπηνηνμηθώλ
θαηλνκέλσλ.
2&5

Tetranychus urticae (Κίηρινος ηεηράνστος)
Tetranychus cinnabarinus

Μόλν ηξηαληαθπιιηά

3

Η ρξήζε ηνπο ζπληζηάηαη γηα ηελ ζπλδπαζκέλε αληηκεηώπηζε εληόκσλ θαη αθάξεσλ, ηδηαίηεξα όηαλ νη
πιεζπζκνί ησλ ηεηξαλύρσλ είλαη ζε ρακειά επίπεδα.
4

Μόλν ηξηαληαθπιιηά, ληάιηα, δέξκπεξα
Μόλν ζε θαιισπηζηηθά δέληξα θεπνηερλίαο
7
Μόλν ζε θαιισπηζηηθά ζεξκνθεπίνπ
6

Cosetacus camelliae
Aλήθεη ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ησλ εηδώλ Eriophyidae θαη απαληάηαη κόλν ζηελ
θακέιηα. Πξνζβάιιεη ηα θύιια θαη ηα κπνπκπνύθηα θαη πξνθαιεί έληνλεο θαθεηί
θειηδώζεηο.

Rhizoglyphus echinopus, Rhizoglyphus callae
Τα είδε απηά πξνθαινύλ δεκηέο ζηνπο βνιβνύο θαη ηνπο θνλδύινπο ησλ θπηώλ ηεο
ηνπιίπαο, ηνπ παθίλζνπ, ηνπ λάξθηζζνπ, ηεο ληάιηαο, ηνπ γιαδίνινπ, ηεο ίξηο, εηδώλ
νξρηδέαο θ.ά. Οη πιεζπζκνί ηνπο όηαλ είλαη κεγάινη πξνθαινύλ πνιηνπνίεζε ησλ βνιβώλ
θαη ησλ θνλδύισλ, ηόζν ζηελ εγθαηεζηεκέλε θαιιηέξγεηα όζν θαη ζηνπο ρώξνπο
δηαηήξεζεο απηώλ.

Υημική Καηαπολέμηζη

Πηζαλέο επεκβάζεηο, αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ ρώξν αλάπηπμεο (ζεξκνθήπην ή ύπαηζξνο)

Μ.Φ.Θ. ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΑΚΑΡΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΓΕΧΡΓΘΚΗ ΖΧΟΛΟΓΘΑ

Aλήθεη ζηηο ειεύζεξεο κνξθέο ησλ εηδώλ Eriophyidae θαη πξνζβάιιεη κόλν ηελ
γαξπθαιιηά. Ζεη θαη αλαπηύζζεηαη πάλσ ζηα θύιια (άλσ θαη θάησ επηθάλεηα), θπξίσο
θαηά κήθνο ηεο θεληξηθήο λεύξσζεο απ’ όπνπ μεθηλνύλ θαη ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο
πξνζβνιήο (κηθξέο απνρξσκαηηθέο θειίδεο). Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο νη
θειίδεο απηέο κπνξνύλ λα θαιύςνπλ νιόθιεξε ηε θπιιηθή επηθάλεηα. Σηα άλζε πξνθαιεί
απνρξσκαηηζκό θαη θαθή αλάπηπμε.
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Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ζεκαζία έρεη: ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο
πξνζβνιήο θαη ε άκεζε επέκβαζε κε έλα εθιεθηηθό αθαξενθηόλν πξηλ ηα αθάξεα
αλαπηπρζνύλ ζε κεγάινπο πιεζπζκνύο. Η ελαιιαγή ζθεπαζκάησλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν
δξάζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε, γηα ηελ απνθπγή ηεο αλάπηπμεο
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. 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, όπσο θαη
νξηζκέλα ζθεπάζκαηα πνπ βνεζνύλ έκκεζα ηελ αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ηεηξαλύρσλ.

