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❖ Αντιμετώπιση Ψύλλας (Cacopsylla pyri) σε αχλαδιές 

 
➢ Διαπιστώσεις: 

 
1. Οι συνθήκες που επικράτησαν (μέγιστη θερμοκρασία 

ημέρας >10 οC, Πίνακας 1) το τριήμερο 3, 4 και 5 

Φεβρουαρίου στις πεδινές περιοχές των ΠΕ Ημαθίας και 

Πέλλας, ήταν ευνοϊκές, για την έξοδο των ενηλίκων 

ατόμων της ψύλλας (Εικόνα 1) από τα καταφύγια του 

οπωρώνα όπου διαχείμαζαν, καθώς και για την 

σύζευξή (ζευγάρωμά) τους.  

 
Πίνακας 1. Μέγιστη Θερμοκρασία ημέρας,  όπως καταγράφηκε από το Αγρομετεωρολογικό Δίκτυο της 3Δ α.ε., σε πεδινές 

περιοχές των ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας – Φεβρουάριος 2017 

Ημερομηνία 
Περιοχές (ΑΜΣ*) 

Επισκοπή 

Νάουσας 

Σταυροδρόμι Γιαννιτσά Αλεξάνδρεια Αγ. Τριάδα 

Μελίκης 

Αγάθη- 

Αριδαία 

3/2/2017 11,3 οC 11,1 οC 12,2 οC 12 οC 11,8 οC 11 οC 

4/2/2017 14 οC 12,9 οC 14,3 οC 13,9 οC 13,1 οC 12,4 οC 

5/2/2017 19,7 οC 19,9 οC 20,3 οC 20,5 οC 20,2 οC 18,9 οC 

*Αγρομετεωρολογικοί Σταθμοί 3Δ α.ε. 

 

2. Από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω περιοχές και από εργαστηριακούς ελέγχους για 

το βαθμό ωρίμασης - γονιμότητας των θηλυκών ατόμων, διαπιστώθηκε ότι  πάνω από το 10% των αυγών 

έχουν αναπτυχθεί πλήρως και αναμένονται οι πρώτες ωοτοκίες (Εικόνα 2). 

 

3. Τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με το Γραφείο Αγρομετεωρολογικών Προγνώσεων της 3Δ α.ε., προβλέπονται 

ευνοϊκές συνθήκες (θερμοκρασία, άνεμος) τόσο για τη δραστηριότητα του εντόμου (πτήση-ωοτοκία), όσο και 

για τη διενέργεια ψεκασμών. 

 

➢ Οδηγίες: 

 
 
  

      
 

 

 

 

 

 

 

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα (επίπεδο Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας). 

Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί  ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο.  Δεν ενέχει την έννοια 

της συνταγής και οι καλλιεργητές οφείλουν, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, να ενσωματώνουν στο δελτίο αυτό τις δικές τους 

παρατηρήσεις και τις οδηγίες του Γεωργικού τους Συμβούλου. 

 

   

 

Συνιστάται να γίνει ψεκασμός από 16/2 έως 18/2, ιδιαίτερα σε οπωρώνες, οι οποίοι παρουσίασαν 

προσβολές από το έντομο την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. 

 

Ο ψεκασμός να γίνει κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών ωρών, κατά προτίμηση με πυρεθρίνες 

(εναντίον των ενηλίκων), πριν αρχίσει η εναπόθεση των αυγών. 
 

Εικόνα 1. Ενήλικο άτομο ψύλλας Εικόνα 2. Αυγά 

ψύλλας 
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