
 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΚΡΙΔΩΝ 

  
Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο εντοπισμός των  
«κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν τις πρώτες πτήσεις του εντόμου.  
Οι ακρίδες εναποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος (υπό μορφή στηλών – ωοσωλήνων) σε γυμνές 
ακαλλιέργητες, αμμοχαλικώδεις και ξηρές θέσεις.  
Όταν ζεστάνει ο καιρός (νωρίς την άνοιξη) τα αυγά αρχίζουν να εκκολάπτονται διαδοχικά, όπου πρώτα 
βγαίνουν τα έντομα που είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και ακολουθούν τα υπόλοιπα.  
Αυτό έχει σημασία γιατί όταν το συνεργείο επισημάνει την κηλίδα και την καταπολεμήσει είναι 
απαραίτητο σε λίγες μέρες να επανέλθει για να καταπολεμήσει και τις νέες ακρίδες που θα έχουν 
εκκολαφθεί.  
Οι εκκολάψεις συνεχίζονται μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ακρίδες καταλαγιάζουν 
σε σκιερά και δροσερά μέρη απ’ όπου θα πετάξουν ξανά με την άνοδο της θερμοκρασίας για αναζήτηση 
πράσινης τροφής.  
Ο ψεκασμός γίνεται πρώτα γύρω από την κηλίδα, για να τις εμποδίσουμε να φύγουν και μετά στο κέντρο 

ενώ κατάλληλο γεωργικό φάρμακο – φυτοπροστατευτικό προϊόν για την καταπολέμηση των ακριδών είναι 

τα εντομοκτόνα: 

- ΚΑRATE with Zeon technology 10 CS 
- SELANOX with Zeon technology 10 CS I 
- MATEUS 10 CS with Zeon technology  
- LAMBADA 10 CS with Zeon technology  
- FOSZA 10 CS with Zeon technology  
- PREMIUS 10 CS with Zeon technology  
- VOLUR 10 CS with Zeon technology  
- KOMODO 10 EC 

 
H δραστική ουσία των ανωτέρω σκευασμάτων είναι η lamda-cyhalothrin.  

 
 Σημειώνεται ότι πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των ετικετών χωρίς καμία απόκλιση από 
αυτές.  
Ακόμα ιδιαίτερα επισημαίνονται:  

• ότι η επιτυχία της καταπολέμησης των ακρίδων εξαρτάται από τον εντοπισμό των 
νεοεμφανιζόμενων εντόμων – «κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν αρχίσουν να 
πετούν.  

• καθυστέρηση στον εντοπισμό τόσο των κηλίδων όσο και στον ψεκασμό τους καθιστά δυσχερή 
και αναποτελεσματική την καταπολέμηση.  

• επιβάλλεται να γίνεται έρευνα για «κηλίδες» σε περιοχές που είχαν εντοπιστεί ακρίδες τα 
προηγούμενα χρόνια.  

 
Τονίζεται ότι η παρασκευή και χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων συνιστά παράβαση του ποινικού 
κώδικα και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την 8179.90920 – 
22/7/2013 ΚΥΑ & την υπ’αρίθμ. 2967/33905 – 13/3/2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ. 
Τέλος θα πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση στις θέσεις που έγινε ακριδοκτνία και να τοποθετείται 
σχετική σήμανση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Κορινθίας (τηλ. επικοινωνίας 2741363337) 
 
 
 
 


