
 

 

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου                                               19 /25-4-16   
             
 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
1.ΚΟΚΚΟΣ    (Coccus hesperidum) 
 Mοιάζει με το Λεκάνιο είναι μικρότερο σε μέγεθος πιο πεπλατυσμένο και κιτρινοκάστανο. 
Προσβάλλει και άλλα οπωροφόρα και καλλωπιστικά. Έχει φυσικούς εχθρούς που βρίσκονται σε 
δραστηριότητα αυτή την εποχή. Στα μελιτώδη εκκρίματά του αναπτύσσεται καπνιά.  

Διαπιστώσεις: 

 

Υπάρχουν  σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες κάποιων περιοχών. Οι 
εκκολάψεις έχουν ξεκινήσει.  
 

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση από 
26 ως 30 Απρίλη στις πρώιμες περιοχές και 5 ως 9 Μάη στις όψιμες 
με την προϋπόθεση ότι τα δένδρα έχουν απανθίσει. 
Σε οπωρώνες με έντονες προσβολές και επειδή οι εκκολάψεις δεν 
είναι ταυτόχρονες, θα χρειαστεί επανάληψη της επέμβασης μετά από 
δύο εβδομάδες. 
Μπορείτε να προσκομίζετε για έλεγχο δείγματα στην υπηρεσία μας. 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ (από την καρπόδεση και μετά).                                                                                              

 
2.ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ  (Parlatoria ziziphi) 
 

  
 
Το ασπίδιο είναι επίμηκες, με χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Έχει φυσικούς εχθρούς που 
βρίσκονται σε δραστηριότητα αυτή την εποχή.  
 Διαπιστώσεις: Υπάρχουν  σοβαρές προσβολές σε οπωρώνες λεμονιάς και πορτοκαλιάς του 

Ν. Κορινθίας. Αναμένεται το μέγιστο της εξόδου των ερπουσών τις επόμενες 
ημέρες.  
 

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση από 
26 ως 30 Απρίλη  με την προϋπόθεση ότι τα δένδρα έχουν απανθίσει. 
Μπορείτε να προσκομίζετε για έλεγχο δείγματα στην υπηρεσία μας. 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ (από την καρπόδεση και μετά) ► 



 
 
3. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ  
Οδηγίες: Χρειάζονται συχνοί και προσεκτικοί έλεγχοι. Επέμβαση απαιτείται 

όπου υπάρχουν προσβολές δηλαδή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας 
βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.  

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

 
Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν,  Μπιφεναζέιτ, 
Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), Τεμπουφενπυράντ,  Θερινά 
λάδια. 
*Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Σπιροντικλοφέν χρήση μια φορά στην ίδια 
καλλιεργητική περίοδο. 
*Ασεκουινοσύλ χρήση από την έναρξη της καρπόδεσης. 

 
4. ΑΦΙΔΕΣ 

 

Διαπιστώσεις: 
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα).  
  

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση.  
 
 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, 
Λάμντα συαλοθρίν,  Ντιμεθοέιτ, Πιριμικάρμπ, Πυμετροζίν , Σπιροτετραμάτ(από 
την καρπόδεση και μετά),Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.  
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σ 
κευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που 
αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα. 
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που                  
αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr) 

   
                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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