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Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
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4.

∆ιαλευρώδης: Κα̟νιά καλύ̟τει
φύλλα και βλαστούς.
∆ιαλευρώδης: Αυγά και ̟ρονύµφες 1ου
και 2ου σταδίου ευαίσθητες στη χηµική
κατα̟ολέµηση.

∆ιαλευρώδης: Ανήλικα
̟ρονυµφικά στάδια
στην κάτω ε̟ιφάνεια
του φύλλου.

Aνθοτρήτης: Προνύµφη ̟ροσβάλλει νεαρό λεµόνι.

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

∆ΙΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ
(Dialeurodes citri )

Παρατηρούνται νέες ̟ροσβολές σε δέντρα µε ̟λούσια τρυφερή
βλάστηση, ̟υκνό φύλλωµα ̟ου βρίσκονται σε ̟εριβάλλον µε µεγάλη
σχετική υγρασία.
Τα µελιτώδη εκκρίµατα των αλευρωδών ευνοούν την ανά̟τυξη µυκήτων
της κα̟νιάς και ρυ̟αίνουν τα δέντρα υ̟οβαθµίζοντας εµ̟ορικά τους
καρ̟ούς.

Οδηγίες:

− Οι ̟ροσβολές ̟εριορίζονται σηµαντικά µε καλλιεργητικούς
χειρισµούς ό̟ως αφαίρεση και άµεση α̟οµάκρυνση των λαίµαργων
βλαστών, ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και ̟εριορισµένες αζωτούχες
λι̟άνσεις.
− Στα ̟ροσβεβληµένα δέντρα συστήνεται ε̟έµβαση µε εγκεκριµένα
σκευάσµατα στο διάστηµα: 12-15 Σε̟τεµβρίου. Για να είναι
α̟οτελεσµατική η κατα̟ολέµηση ̟ρέ̟ει να γίνεται καλή διαβροχή
του εσωτερικού των δέντρων διότι µεγάλοι ̟ληθυσµοί
ανα̟τύσσονται στα σκιερά µέρη και στην κάτω ε̟ιφάνεια των
φύλλων.

Α ΝΘΟΤΡΗΤΗΣ :
(Prays citri )
Λεµονιές

Προσβάλλει κατά ̟ροτίµηση τις λεµονιές σε ̟εριοχές µε µεγάλη σχετική
υγρασία. Οι λεµονιές ανθίζουν ε̟ανειληµµένα διευκολύνοντας την
ανά̟τυξη και τη διαβίωση του εντόµου. Οι ̟ρονύµφες ̟ροκαλούν
ζηµιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρ̟ούς. Ανοίγουν ο̟ές και
στοές και καταστρέφουν το εσωτερικό συνδέοντας µε νηµάτια τα
̟ροσβεβληµένα µέρη.

∆ια̟ιστώσεις :

Παρατηρήσεις φεροµονικής ̟αγίδευσης ακµαίων α̟ό την ∆ΑΟΚ
Χανίων δείχνουν αύξηση του ̟ληθυσµού στην Π.Ε. Χανίων.

Οδηγίες:

− Ελέγχετε τα άνθη και τους νεαρούς καρ̟ούς στις δίφορες λεµονιές
̟ου έχουν ικανο̟οιητική για την ε̟οχή ανθοφορία. Συστήνεται αυτή
την ̟ερίοδο χηµική κατα̟ολέµηση εάν τα ̟ροσβεβληµένα άνθη είναι
σε ̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό 50% ή τα ̟ροσβεβληµένα καρ̟ίδια
̟άνω α̟ό 3%.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια.
Στην ιστοσελίδα: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx βρίσκεται κατάλογος
εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων των εσ̟εριδοειδών ο ο̟οίος δέχεται
τρο̟ο̟οιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ∆ιαβάζετε και ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας
κατά την εφαρµογή των σκευασµάτων. Τηρείτε αυστηρά τον χρόνο µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και
συγκοµιδής.
− Μια ε̟έµβαση ̟ραγµατο̟οιείται µόνο όταν ο ε̟ιβλαβής οργανισµός ̟ροκαλεί οικονοµική ζηµιά στην
καλλιέργεια. Οι αλόγιστοι ψεκασµοί εξοντώνουν τα ωφέλιµα και δηµιουργούν αντίστοιχα εξάρσεις
βλαβερών εντόµων.
− Εφαρµόζετε την ̟ρακτική των αψέκαστων ζωνών για τη διατήρηση των ωφέλιµων εντόµων. Οι ζώνες
αυτές α̟οτελούν το 15-20 % του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται µέσα στον
ο̟ωρώνα α̟ό χρονιά σε χρονιά.
− Για την ̟ροστασία των υδρόβιων οργανισµών αφήνετε µια αψέκαστη ζώνη ̟ροστασίας 21 µέτρων α̟ό

τα ε̟ιφανειακά ύδατα.

Ηράκλειο 9 Σε̟τεµβρίου 2019
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

