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ΙΥΤΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΠΕΡΙΟΥΕ
Κ Ο Κ Κ Θ Ν Ο  ΣΕ ΣΡ Α Ν Τ Υ Ο  Μ ΗΛ Θ Α 
(Panonychus ulmi Koch, Acari: Tetranychidae)


Από ηα αθάξεα πνπ πξνζβάιινπλ ηελ κειηά, ν θόθθηλνο ηεηξάλπρνο απνηειεί ην πεξηζζόηεξν δεκηνγόλν
είδνο. Τν άθαξη δεη θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο ησλ θύιισλ πξνθαιώληαο κε ηελ ηξνθηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα
κείσζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ θύιισλ θαη κείσζε ηεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ησλ
παξαγόκελσλ θαξπώλ.



Να γίλεη δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ 30 νθζαικώλ ή 10 βιαζηώλ θαξπνθόξνπ μύινπ ελόο
κέηξνπ. Εληνπίζηε θαη θαηακεηξήζηε ηα απγά ηνπ ηεηξάλπρνπ (ηα δηαπαύνληα απγά απνηίζεληαη ζηε βάζε
ησλ νθζαικώλ).



Εάλ θαηακεηξεζνύλ πεξηζζόηεξα από 10 απγά ζε θάζε αλζνθόξν νθζαικό ή 1000 απγά ζε βιαζηό
θαξπνθόξνπ μύινπ ελόο κέηξνπ λα γίλεη άμεζα επέκβαζε κε εγθεθξηκέλα αθαξενθηόλα ζθεπάζκαηα
σνθηόλνπ - πξνλπκθνθηόλνπ δξάζεο.



Εγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ (κέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ αλά
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν): Abamectin (2, ότι ζηην άνθηζη), Abamectin + chlorantraniliprole (2, μεηά
ηην άνθηζη), Acequinocyl (1), Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (5), Bifenazate (1),
Clofentezine (1, ότι ζηην άνθηζη), Cyflumetofen (2), Etoxazole (1), Fatty acid potassium salt (4),
Fenpyroximate (1), Fenpyroximate + Hexythiazox (1, από ηην πλήρη άνθηζη), Hexythiazox (1),
Milbemectin (2, μεηά ηην πηώζη ηων πεηάλων) Paraffin oil (4), Tebufenpyrad (1).



Καηά ηην επιλογή ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος, να δοθεί ιδιαίηερη προζοτή ζηον ηρόπο και
τρόνο εθαρμογής.



Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΑΑΤ ζην αθόινπζν link, επηιέγνληαο θαιιηέξγεηα (ΜΗΛΟΕΙΔΗ / ΜΗΛΙΑ) θαη έληνκν
(ερζξό) (Metatetranychus ulmi / Κόθθηλνο Τεηξάλπρνο):
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx
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Κόθθηλνο Τεηξάλπρνο

Φ Ο Τ ΖΘ Κ Λ Α ΔΘ Ο Μ Η Λ Θ Α 
(Venturia inaequalis Cooke Wint.)


Σε πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο αλακέλεηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πςειά πνζνζηά πγξαζίαο. Έπεηηα
αλακέλνληαη μαλά βξνρνπηώζεηο (θπξίσο από ηελ Τξίηε, 6/4), ζε ζπλδπαζκό κε ζεξκνθξαζίεο πνπ
επλννύλ ηελ αλάπηπμε πξνζβνιώλ. Επίζεο, νη πεξηζζόηεξεο πνηθηιίεο βξίζθνληαη ζηα πιένλ εππαζή
ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ δέληξνπ.



Σπληζηάηαη επέκβαζε κε πξνζηαηεπηηθά κπθεηνθηόλα πξηλ ηηο επόκελεο βξνρνπηώζεηο ή επέκβαζε κε
ζεξαπεπηηθά κπθεηνθηόλα έσο θαη 96 ώξεο κεηά ηελ πεξίνδν πξνζβνιήο.

ΩΘ ΔΘ Ο Μ Η Λ Θ Α 
(Podosphaera leucotricha Ell. and Ev. Salm.)


Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ σηδίνπ.



Οη λεαξνί ηξπθεξνί ηζηνί είλαη εππαζείο ζηηο κνιύλζεηο. Η πξνζηαζία ηεο λέαο βιάζηεζεο από ηηο αξρηθέο
κνιύλζεηο, νη νπνίεο μεθηλνύλ από ηνπο νθζαικνύο πνπ είραλ κνιπλζεί ην πξνεγνύκελν έηνο, θξίλεηαη
απαξαίηεηε.



Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκέλεο θαηαπνιέκεζεο κε ην Φνπδηθιάδην.

C πξάζηλε θνξπθή



C3 "απηηά πνληηθνύ"

E ξόδηλε θνξπθή

E2 Σηάδην
"κπαινληνύ"
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τρόνο εθαρμογής.
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Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΑΑΤ ζην αθόινπζν link, επηιέγνληαο θαιιηέξγεηα (ΜΗΛΟΕΙΔΗ / ΜΗΛΙΑ) θαη
παζνγόλν (Venturia inaequalis/ Φνπδηθιάδην Μειηάο, Podosphaera leucotricha / Ωίδην Μειηάο):
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx



Υξεζηκνπνηείηε εγθεθξηκέλα Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξνϊόληα, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί
θπθινθνξίαο από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ.



Να ηεξείηε πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο ηωλ Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη λα ιακβάλεηαη ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε.



Σα θελά κέζα ζπζθεπαζίαο (ζαθίδηα, ζαθνύιεο) καδί κε ηα θνπηηά, αθνύ θαηαζηξαθνύλ
πξνεγνπκέλωο κε ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξω ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη όια ζε ζεκεία
ζπιινγήο γηα αλαθύθιωζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.

άδεηα

Ο Πξντζηάκελνο
ηνπ Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεζζαινλίθεο

Υθνύιεο Αληώλε;
Γεσπόλνο
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