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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ  

(Panonychus ulmi Koch, Acari: Tetranychidae) 

• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον 30 οφθαλμών ή 10 βλαστών καρποφόρου ξύλου ενός 
μέτρου. Εντοπίστε και καταμετρήστε τα αυγά του τετράνυχου (τα διαπαύοντα αυγά αποτίθενται στη βάση 
των οφθαλμών). 

• Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό 
καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα ωοκτόνου - 
προνυμφοκτόνου δράσης. 

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο): Abamectin (2, όχι στην άνθηση), Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (5), 
Bifenazate (1), Etoxazole (1), Fatty acid potassium salt (4), Hexythiazox (1), Paraffin oil (4), Tebufenpyrad 
(1). 
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ΑΦΙΔΕΣ ΜΗΛΙΑΣ  
(Aphis pomi πράσινη αφίδα μηλιάς, Dysaphis plantaginea ρόδινη αφίδα μηλιάς) 

• Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση. 
• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος 10 βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα από 10 τυχαία δένδρα. 
• Εάν βρεθούν πάνω από 15 άτομα Aphis pomi ή πάνω από 2 άτομα Dysaphis plantaginea να γίνει επέμβαση 

με αφιδοκτόνο σκεύασμα.  
• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο): Acetamiprid (2), Chlorpyrifos (1-2, πριν την άνθηση), Chlorpyrifos-methyl (1), 
Deltamethrin (2), Fatty acid potassium salt (4), Flonicamid (3), Paraffin oil (4), Pirimicarb (2), tau-
Fluvalinate (2), Thiacloprid (2). 

 
 

 
  

αφίδες στην κάτω επιφάνεια φύλλου περίπου 15 άτομα πράσινης αφίδας Dysaphis plantaginea  
ρόδινη αφίδα μηλιάς Aphis pomi πράσινη αφίδα μηλιάς 

 
 
 

ΩΙΔΙΟ  ΜΗΛΙΑΣ  
(Podosphaera leucotricha Ell. and Ev. Salm.) 

• Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου.  
• Οι νεαροί τρυφεροί ιστοί είναι ευπαθείς στις μολύνσεις. Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές 

μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται 
απαραίτητη. 

• Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το Φουζικλάδιο. Προτείνεται η επιλογή ενός 
εγκεκριμένου ωιδιοκτόνου με ταυτόχρονη δράση κατά του Φουζικλάδιου.  

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του ωιδίου (μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bupirimate (3),  Cyflufenamid (2), Triadimenol (4). 

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων με ταυτόχρονη δράση σε  Ωίδιο-
Φουζικλάδιο (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Boscalid + Pyraclostrobin (3), 
Captan + Trifloxystrobin (3), Dithianon + Pyraclostrobin (3), Fluopyram + Tebuconazole (2), 
Fluquinconazole + Pyrimethanil (2), Folpet + Triadimenol (3), Kresoxim-methyl (3), Myclobutanil (4), 
Penthiopyrad (2), Sulphur (8, όχι στην άνθηση), Trifloxystrobin (3). 

 
 
 
 H Προϊσταμένη Τμήματος 
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