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ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 

 

 

Μανταρίνια ̟ροσβεβληµένα α̟ό 

τη µύγα Μεσογείου. 

Κορυφοξήρα: Ξήρανση κλαδιών α̟ό την κορυφή 

̟ρος τα κάτω και εγκάρσια τοµή κλάδου µε τον 

χαρακτηριστικό καστανέρυθρο µεταχρωµατισµό της 

ασθένειας. 

Σκάσιµο φλοιού και σάρκας 

σε καρ̟ό. 

         

 

     Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη –MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη                             6. 

 

 

Μ ΥΓΑ Ι  

Μ ΕΣΟΓ ΕΙΟ Υ : 

  (Ceratitis capitata ) 
 

Ο δ η γ ί ε ς : 
 

 
 
 
 
 

Παρατηρείται αύξηση των συλλήψεων στο δίκτυο ̟αγίδευσης. Oι 

κλιµατικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για ̟ροσβολές στις ̟ρώιµες 

̟οικιλίες.  

- Συστήνεται άµεση έναρξη δολωµατικών ψεκασµών. Το δόλωµα 
α̟οτελείται α̟ό νερό, ελκυστική ουσία 2% και ένα εγκεκριµένο για την 
κατα̟ολέµηση του εντόµου σκεύασµα. Το ψεκαστικό υγρό,  µε µορφή 
χονδρών σταγονιδίων, κατευθύνεται σε κλαδιά χωρίς καρπούς και  
̟εριµετρικά σε θάµνους και φράκτες. Οι δολωµατικοί ψεκασµοί 
ε̟αναλαµβάνονται κάθε 7-10 ηµέρες.   

 

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαµβάνουν δελτία 

µπορούν να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική µας δ/νση 

ή στο παραπάνω τηλέφωνο/φαξ.Τα δελτία διανέµονται  

δωρεάν και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr 

Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον. 



 

 

Ο δ η γ ί ε ς : 
 
 

 

 
 
 

Σύσταση:  

 
 
 

- Α̟οτελεσµατικότερη ̟ροστασία ε̟ιτυγχάνεται µε το συνδυασµό 
δολωµατικών ψεκασµών µε µαζική ̟αγίδευση, ̟ροστατεύοντας έτσι 
τα ωφέλιµα έντοµα και οι καρ̟οί ̟ου συγκοµίζονται είναι 
α̟αλλαγµένοι α̟ό υ̟ολείµµατα φυτο̟ροστατευτικών ουσιών. 

- Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκινούν στην ωρίµανση των καρ̟ών και 
ε̟αναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσµατος. 

Η συλλογή και καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών 

εσ̟εριδοειδών και άλλων καρ̟οφόρων δένδρων ξενιστών της µύγας  

συµβάλλουν στη µείωση των ̟ροσβολών.  

 

Κ Ο Ρ Υ Φ Ο Ξ Η Ρ Α :  

( Deuterphoma 
tracheiphila ) 

 

      Σ υ µ ̟ τ ώ µ α τ α :  

 

 
Ο δ η γ ί ε ς : 

 

Ασθένεια του ξύλου ̟ου ̟ροσβάλει κυρίως λεµονιές, κιτριές και 

νεραντζιές. Αρχικά εκδηλώνεται µε α̟ότοµο µαρασµό και ξήρανση των 

φύλλων σε µερικούς βλαστούς και στη συνέχεια µε α̟οξήρανση α̟ό την 

κορυφή ̟ρος τη βάση κλάδων και βραχιόνων του δένδρου. Τα δένδρα 

είναι ευ̟αθή το φθινό̟ωρο και το χειµώνα.  

Οι µολύνσεις εννοούνται α̟ό την ύ̟αρξη ̟ληγών και υγρασίας. 

Τα µέτρα αντιµετώ̟ισης είναι κυρίως ̟ρολη̟τικά : 

- Τα δέντρα ̟ου ξηραίνονται α̟ό την ασθένεια ̟ρέ̟ει να εκριζώνονται 

και να καταστρέφονται.  

- Η εξυγίανση µε αφαίρεση και καταστροφή των ξηρών 

̟ροσβεβληµένων κλάδων µαζί µε υγιές τµήµα 15-20 εκατ. ̟ρέ̟ει να 

γίνεται το φθινό̟ωρο ̟ριν την έναρξη των βροχών.  

- Α̟οφυγή κλαδεµάτων και οργωµάτων α̟ό το φθινό̟ωρο έως αργά 

την άνοιξη. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγονται οι τραυµατισµοί των 

κλάδων, του κορµού και των ριζών. Τυχόν ̟ληγές να ̟ροστατεύονται 

µε εγκεκριµένα σκευάσµατα. 

- Η χρήση υγιούς ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και ανθεκτικών 

̟οικιλιών, είναι ο α̟οτελεσµατικότερος τρό̟ος αντιµετώ̟ισης της 

ασθένειας. 

Συστήνονται 2 - 3 ̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα 
κατά τη διάρκεια της βροχερής ̟εριόδου. Ο ̟ρώτος ψεκασµός γίνεται 
το φθινό̟ωρο µε την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να 
γίνονται αµέσως µετά α̟ό χαλαζό̟τωση ή ̟αγετό. 

 

Σ Κ Α Σ Ι Μ Ο  

   Κ Α Ρ Π Ω Ν :  

 

∆ ι α ̟ ι σ τ ώ σ ε ι ς :  
 
 

Το φθινό̟ωρο ̟αρατηρούνται σε µερικές ̟οικιλίες, κυρίως µε λε̟τό 

φλοιό (̟ορτοκαλιών και µανταρινιών), σκίσιµο του φλοιού και συχνά 

σκάσιµο της σάρκας. 
 

Είναι µια ανωµαλία ̟ου οφείλεται σε α̟ότοµες µεταβολές ̟αραγόντων 

του ̟εριβάλλοντος, ό̟ως της υγρασίας του εδάφους και του αέρα ή της 

θερµοκρασίας κατά την ̟ερίοδο της ωρίµανσης.  Η σωστή διαχείριση 

των αρδεύσεων ̟εριορίζει την εµφάνιση  του φαινοµένου. 

Τα Τεχνικά ∆ελτία εσ̟εριδοειδών για το ν. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το  Τ.Α.Α. & το Ι.ΕΛ.Υ.Α 
Χανίων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα κατάλληλα φάρµακα α̟ό τις λίστες των φυτο̟ροστατευτικών 
δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι ̟ου 
αναγράφονται στις συσκευασίες, µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής.  

 
    Ηράκλειο  15  Οκτωβρίου 2015 

                        Η  Προϊστάµενη  Τµήµατος 

                                           Κληρονόµου Ευφροσύνη 

 


