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ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΔΚΑΜΧΝ
Απξίι.

Μάτνο

Ινύληνο

Ινύιηνο

Απγ.

Οη ηεηξάλπρνη ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα
ησλ θύιισλ θαηά απνηθίεο 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 παξνπζηάδνπλ αηκαηόρξνεο θειίδεο θαη
πξόσξε γήξαλζε. Οη πξώηκεο πξνζβνιέο αλαραηηίδνπλ ηελ
αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ κεγάισλ πξνζβνιώλ
(θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο) ηα θύιια απνθηνύλ έλα
ξόδηλν ρξώκα, πνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο
πξνζβνιήο. Η έγθαηξε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ (κέζα θαη έμσ
από ηε θαιιηέξγεηα), επηβξαδύλεη ηε πξνζβνιή ησλ λεαξώλ θπηώλ
θαη ηελ επέθηαζε ηεο ζην εζσηεξηθό ηεο βακβαθνθπηείαο. Γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ αθάξεσλ θαηάιιειε επνρή είλαη λσξίο ην ζέξνο
κε ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεο πξνζβνιήο ζηα θύιια θαη κέρξη ην
πξώην δεθαήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ.

ΔΗΓΖ ΑΚΑΡΔΧΝ

Tetranychus urticae

Tetranychus tumidellus
Tetranychus turkestani

propargite (κεηά ηα 15-20 εθ.ύςνο),
fenbutatin-oxide, hexythiazox(κεηά
ηα 40 εθ. ύςνο), etoxazole (+
αθκαηνθηόλν), bifenthrin 8% β/ν,
acrinathrin,
clofentezine (+αθκαηνθηόλν), taufluvalinate

Πηζαλέο επεκβάζεηο
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Οθη.

Tetranychus urticae
Tetranychus tumidus
Tetranychus tumidellus
Tetranychus turkestani

ΥΖΜΗΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑΓΡΑΣΗΚΖ ΟΤΗΑ

Tetranychus tumidus

Σεπ.

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 ελαιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο
πεξηνξίδεη θαη επηβξαδύλεη ηελ αλάπηπμε 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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