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Πηώζε
θύιισλ

Panonychus ulmi (Κόθθηλνο ηεηξάλπρνο ηεο κειηάο)
Tetranychus urticae (Κίηξηλνο ηεηξάλπρνο)
Tetranychus viennensis
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 εκθαλίδνπλ ππθλέο
ρισξσηηθέο θειίδεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ κεγάισλ πξνζβνιώλ
(θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο), απνθηνύλ ππόθαηα ζηηιπλή όςε πνπ
είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο πξνρσξεκέλεο πξνζβνιήο. Η
αληηκεηώπηζε ηνπ θόθθηλνπ ηεηξαλύρνπ ηεο κειηάο, μεθηλάεη από ηηο
αξρέο ηεο άλνημεο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη αξρέο Απγνύζηνπ θαη ηνπ
θίηξηλνπ ηεηξαλύρνπ από ηα κέζα Ματνπ- αξρέο Ινπλίνπ κέρξη ηέιε
Απγνύζηνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πξνζβνιήο.
Aculus fockeui = Aculus cornutus
Πξνζβάιιεη ηελ λέα βιάζηεζε (βιαζηνύο θαη λεαξά θύιια)
πξνθαιώληαο κηθξέο ρισξσηηθέο θειίδεο. Οη πξνζβεβιεκέλνη βιαζηνί
απνθηνύλ ξνδόρξoε όςε, ελώ ηα λεαξά θύιια παξνπζηάδνπλ θαθή
αλάπηπμε. Τελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο, ην A. fockeui απαληάηαη ζπλήζσο
ζηελ άλσ θαη θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ πξνθαιώληαο ηα ίδηα
ζπκπηώκαηα. Σπλήζσο δελ πξνθαιεί ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, γη’ απηό θαη νη επεκβάζεηο γίλνληαη κόλν όηαλ θξίλνληαη
αλαγθαίεο.

propargite 57%β/ν

Υημική Καταπολέμηση
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 ζπρλή αιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο
πεξηνξίδεη θαη επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε ηεο 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. 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.
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