ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ
Πληροφορίες: Ν. Μ̟αγκής, MSc Μ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Α. Καλλιονάκη

Προσβολή α̟ό µύγα Μεσογείου
σε µανταρίνι.

Χαρακτηριστικές οφιοειδείς
στοές α̟ό φυλλοκνίστη σε
νεαρά φύλλα.

2.

Προσβολή α̟ό διαλευρώδη στην
κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Μ Υ Γ Α Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ : Αυτή την ̟ερίοδο οι συλλήψεις στις φεροµονικές ̟αγίδες αυξάνονται σε
( Ceratitis capitata )

Οδηγίες :

όλο το δίκτυο ̟αγίδευσης, µε ιδιαίτερα υψηλούς ̟ληθυσµούς στο
ν. Χανίων. Ο κίνδυνος ̟ροσβολών
στα όψιµα ̟ορτοκάλια είναι
αυξηµένος.
Στόχος της κατα̟ολέµησης είναι η θανάτωση των ακµαίων ̟ριν
ωοτοκήσουν στους καρ̟ούς.
Να συνεχιστεί η κατα̟ολέµηση της µύγας στα όψιµα ̟ορτοκάλια
̟οικιλίας βαλέντσια, στα γκρέι̟ φρούτ και στα όψιµα µανταρίνια.

∆ΙΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ:
( Dialeurodes citri )
∆ια̟ιστώσεις:

Οδηγίες:

Οι ̟ροσβολές α̟ό τον διαλευρώδη ευνοούνται σε ̟εριοχές µε υψηλή
σχετική υγρασία, κυρίως στη βόρεια Κρήτη (̟.χ. Σίσες), καθώς και σε
ακλάδευτα δένδρα µε ̟υκνό φύλλωµα.
Στη νέα βλάστηση οι εκκολάψεις των αυγών του διαλευρώδη είναι σε
εξέλιξη και δια̟ιστώνονται τα ευαίσθητα στα εντοµοκτόνα ̟ρονυµφικά
στάδια.
• Καλλιεργητικά µέτρα: Α̟οµάκρυνση λαίµαργων βλαστών και
ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και αζωτούχες λι̟άνσεις ώστε να
εξασφαλίζεται καλός αερισµός των δέντρων και ̟εριορισµός της
υγρασίας και της ζωηρής βλάστησης.
• Ό̟ου υ̟άρχει ιστορικό ̟ροσβολών συνιστάται κατα̟ολέµηση στο
διάστηµα: 9 - 11 Ιουνίου.

Οι ̟ροσβολές στη νεαρή βλάστηση είναι ̟εριορισµένες.
( Aleurothrixus floccosus ) Συστήνονται τα καλλιεργητικά µέτρα ̟ου ̟εριγράφονται για τον
διαλευρώδη. Η αντιµετώ̟ιση του εριώδη να γίνεται µόνο όταν είναι
αναγκαία µε σκευάσµατα φιλικά ̟ρος το ̟αρασιτοειδές Cales noaki.
ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ:

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:

Προσβάλλει
την
τρυφερή
βλάστηση
ό̟ου
̟αρατηρούνται
( Phyllocnistis citrella ) χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές στα νεαρά φύλλα και τους βλαστούς.
Οδηγίες:

• Να ξεκινήσει άµεσα η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια
και νέες φυτείες.
• Στα δέντρα ̟αραγωγικής ηλικίας ο φυλλοκνίστης αντιµετω̟ίζεται
µε καλλιεργητικά µέτρα ό̟ως ̟εριγράφονται για τον διαλευρώδη.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ:
( Aonidiella aurantii )

& ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ:
ή Μαύρη ψώρα
(Parlatoria zizyphi )
Οδηγίες :

Στις ενδιάµεσες ̟εριοχές του ν. Χανίων (Αγιά, Σκηνές, Αλικιανός,
Βατόλακκος, κλ̟) ό̟ου ̟αρατηρούνται σοβαρές ̟ροσβολές συστήνεται
κατα̟ολέµηση άµεσα µε τη λήψη του δελτίου.
Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα
έντοµα. Οι θερινοί ̟ολτοί να χρησιµο̟οιούνται σε θερµοκρασίες κάτω των
32οC και σε δέντρα ̟οτισµένα ̟ου βρίσκονται σε καλή θρε̟τική
κατάσταση. Όταν ο θερινός ̟ολτός χρησιµο̟οιείται σε µείγµα µε άλλο
εγκεκριµένο σκεύασµα ̟ρέ̟ει να τηρείται το µεγαλύτερο διάστηµα
«αναµονής ̟ριν τη συγκοµιδή» µεταξύ των σκευασµάτων. Η δοσολογία
της ανάµειξης είναι: θερινός ̟ολτός 30-50% της αναγραφόµενης δόσης για
ψεκασµό κάλυψης και η ενδεδειγµένη δόση του εντοµοκτόνου.

Τα Τεχνικά ∆ελτία εσ̟εριδοειδών για το ν. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το Ι.ΕΛ.Υ.Α στα Χανιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών
δραστικών ουσιών ̟ου σας α̟οστέλλουµε. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των
σκευασµάτων.
Να ̟ροτιµηθούν σκευάσµατα µε ̟εριορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα (̟αρασιτοειδή και
αρ̟ακτικά) ̟ου βρίσκονται σε υψηλούς ̟ληθυσµούς αυτή την ε̟οχή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ
Η ασθένεια της Τριστέτσας οφείλεται στον ιό CTV και είναι η ̟ιο σοβαρή ασθένεια των
εσ̟εριδοειδών ̟αγκοσµίως. Η διασ̟ορά του ιού CTV γίνεται:
1. Με µολυσµένο ̟ολλα̟λασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εµβόλια).
2. Με έντοµα φορείς (αφίδες).
Ένα α̟ό τα ̟λέον σηµαντικά µέτρα αντιµετώ̟ισης είναι η χρήση ̟ιστο̟οιηµένου
̟ολλα̟λασιαστικού υλικού. Για το λόγο αυτό συστήνουµε στους καλλιεργητές εσ̟εριδοειδών:
1. Να µην ̟ροµηθεύονται δενδρύλλια εσ̟εριδοειδών α̟ό τυχαίους, ̟αράνοµους
«φυτωριούχους».
2. Να µην ̟ροµηθεύονται εµβόλια α̟ό αγνώστου φυτοϋγειονοµικής κατάστασης φυτείες.
3. Να ̟ροµηθεύονται δενδρύλλια και εµβόλια εσ̟εριδοειδών µόνο α̟ό νόµιµους
φυτωριούχους ̟ου διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής ε̟ιχείρησης και τα δενδρύλλια
να είναι εφοδιασµένα µε το σχετικό φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο (το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να
διατηρούν για τουλάχιστον ένα χρόνο) και την ετικέτα ̟ιστο̟οίησης.
Για την ̟ροστασία των καλλιεργειών α̟αγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρ̟ών
εσ̟εριδοειδών µε φύλλα και ̟οδίσκους.

Ηράκλειο 5 Ιουνίου 2015
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

