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Μσγάκια υρεατίων  (Psychoda alternata, Psychoda spp.) 

Τα μσγάκια υρεατίων ή απνρέηεπζεο δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηα καύξα κπγάθηα πνπ εκθαλίδνληαη ηελ 

άλνημε ή ην θζηλόπσξν ζην κπάλην ή ηελ θνπδίλα, είλαη δηαθνξεηηθά εηδή (βλζπε μαφρα μυγάκια ). Τα κπγάθηα 

θξεαηίσλ ηα βξίζθνπκε ζηα θξεάηηα απνρέηεπζεο θπξίσο ζηα ππόγεηα ησλ θηηξίσλ κπνξεί όκσο λα αλεβνύλ 

κέρξη ην ηέηαξην όξνθν. Πνιιαπιαζηάδνληαη πνιύ γξήγνξα. Ζ θαηαπνιέκεζε γίλεηε κε ηαπηόρξνλε 

επαλαιακβαλόκελε εθαξκνγή Βιοκτόνοσ θαη Βιοενδσματικού προϊόντος γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.Ο ζπλδπαζκόο ησλ πξντόλησλ απηώλ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνκαθξύλεη ηα θηεξσηά κπγάθηα, 

ηαπηόρξνλα εμαιείθνληαο ηηο παζνγελείο αηηίεο αλάπηπμεο, κε ηδηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα  (απνιίπαλζε, απόζκεζε) ησλ ζσιελώζεσλ θαη απνρεηεύζεσλ  ή ησλ επηθαλεηλώλ όπνπ 

βξίζθνληαη ηα θηεξσηά κπγάθηα. Με ηελ ηερληθή απηή απνκαθξύλνπκε ηελ νξγαληθή ηξνθή θαη ηα 

πξνζθνιιεκέλα ππνιείκκαηα νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ κε ηελ ρξήζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί, έηζη ώζηε λα έρνπκε 

άκεζα απνηειέζκαηα θαη καθξνρξόληα δηάξθεηα.  

 

Όροι στε καταπολέμεσε για τα μσγάκια υρεατίων 

Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπλδπαζηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζηόρν έρεη ηελ εμάιεηςε από κπγάθηα θξεαηίσλ 

κέζα ζην ζπίηη ή ζε επαγγεικαηηθό ρώξν.  

Ζ ρξήζε ησλ πξντόλησλ απηώλ γηα ηα κπγάθηα θξεαηίσλ γίλεηαη κε εθαξκνγή ζηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία. 

Απαξαίηεηε κεηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε επαλαιακβαλόκελε εθαξκνγή αλά δίκελν  

ώζηε λα κελ ππάξρεη ελδερόκελν επαλεκθάληζεο.  

 

https://www.netprofessional.gr/e-shop/parasitoktona/katapolemisi-vadistikon-entomon/%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF-rexit-acacor-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
https://www.netprofessional.gr/e-shop/parasitoktona/katapolemisi-vadistikon-entomon.html
https://www.netprofessional.gr/e-shop/aporipantika/viologikes-liseis-katharismou.html
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Φσσικά ταρακτεριστικά μσγών υρεατίων 
Τα ελήιηθα έληνκα  είλαη ζθνύξν γθξη ρξώκα. Τν ζώκα θαη ηα θηεξά θαιύπηεηαη κε έλα ππθλό ζηξώκα από 

καθξηέο ηξίρεο. 

 Μέγεζνο 3 έσο 5 mm. 

 Τα θηεξά ζηξνγγπιό ζρήκαηνο κε θαθέ θειίδεο ζηα άθξα ησλ λεπξώζεσλ. 

 Κεξαίεο καθξηέο κε 15 αξζξώζεηο (ε ππ ‘αξηζ. 13 θαη 14 ζπγρσλεύνληαη, ελώ 15 είλαη δηαρσξηζκέλν). 

 Τν ζειπθό έρεη θεξαίεο από 0,8 έσο 1,2 mm κήθνο (1-1,2 αξζεληθά ) θαη ηα θηεξά 1,4 έσο 3 mm ζε 

κήθνο (1,2 έσο 2,3 ζε πεξίπησζε ηνπ αξζεληθνύ) 

 

Αναπαραγωγή 

Τα κπγάθηα θξεαηίσλ, (βλέπε και Μύγες) ην ζειπθό ελήιηθν γελλά απγά (30 έσο 100) ζε αθαλόληζηεο κάδεο 

ζηελ επηθάλεηα ησλ πεηξώλ. 

 

Τα απγά έρνπλ δειαηηλώδε επηθάιπςε θίιηξν κε ζσιήλεο εγθαηεζηεκέλεο γηα εηζαγσγή λεξνύ. 

Σηνπο 21 ° C απγά εθθνιάπηνληαη ζε 32-48 ώξεο.  Τν ζηάδην ηεο πξνλύκθεο είλαη δηάξθεηαο 8 εκεξώλ θαη νη 

ρξπζαιιίδεο 20 έσο 40 ώξεο. Χξόλνο αλάπηπμεο κεηαμύ ησλ απγώλ θαη ησλ ελειίθσλ είλαη 7 έσο 28 εκέξεο, 

αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Τα ελήιηθα δνπλ πεξίπνπ δύν εβδνκάδεο. 

 

Με τι τρέυονται τα μσγάκια υρεατίων 

Ζ κύγα θξεαηίσλ ή πξνλύκθε ηξέθεηαη κε νξγαληθή ύιε ζε απνζύλζεζε θαη κηθξνζθνπηθή ρισξίδα θαη 

παλίδα ( άιγε , βαθηήξηα , κύθεηεο , κηθξνζθνπηθά δώα, θιπ.) ζηα θίιηξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή δηόηη νη πξνλύκθεο βνεζνύλ λα ζπάζεη ε ζάπηα νξγαληθή ύιε. 
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Σσιήλεο κε λεθξά θύηηαξα, ιύπε θαη νξγαληθέο ύιεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ζηθόλ θαη ζηνπο λεξνρύηεο  

 

                       

Ποσ βρίσκοσμε τε μύγά υρεατίων 

Οη πξνλύκθεο ηεο κύγαο θξεαηίσλ δνπλ ζε έλα επξύ θάζκα ησλ ελδηαηηεκάησλ, όπσο ην δειαηηλώδεο πιηθό 

πνπ θαιύπηεη ην εξγνζηάζην. 

Οη πξνλύκθεο ηεο κύγαο θξεαηίσλ δνπλ ζε πέηξεο ή θίιηξν γηα ιπκάησλ , εληόο ησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο, 

ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά πνπ κεηαθέξνληαη επί ησλ πινίσλ, θ.ι.π. 

Οη ελήιηθεο βξίζθνληαη ζπρλά λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζηνπο ηνίρνπο (εηδηθά ηα κπάληα θαη ληνπο). Δπηπιένλ, νη 

πξνλύκθεο έρνπλ αξθεηά αλεθηηθή κόιπλζε , κε PΖ ρακειό ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε έιιεηςε 

νμπγόλνπ . 

       

Γεωγραυική Κατανομή 

 
Τα κπγάθηα θξεαηίσλ είλαη θνζκνπνιίηηθα, δνπλ ζε πεξηνρέο ηξνπηθέο θαη εύθξαηεο ζε όιν ηνλ θόζκν. 
Πηζηεύνπκε όηη ζε παγθόζκην επίπεδν ε θαηαλνκή ηνπο, κε κηθξή γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε νθείιεηαη ζην 

παγθόζκην εκπόξην: Διιάδα. Δπξώπε, Βόξεηα Ακεξηθή. 

Βξίζθνληαη ζε Καηαινλία, Τζερηθή Γεκνθξαηία , νη Βξεηαληθέο Νήζνπο θαη ε Ννξβεγία ζηελ Ηαπσλία (ηα 

λεζηά Ogasawara θαη ηα Νεζηά Ryukyu ), ε Ηλδία , Μαιαηζία , Νέα Γνπηλέα ,  νη Φηιηππίλεο, Βόξλεν, ε 

Πνιπλεζία, Απζηξαιία ( Νέα Οπαιία Νόηηα θαη Ταζκαλία ), ηεο Νέαο Εειαλδίαο , Φίηδη , Σακόα , ηα λεζηά 

ηεο Χαβάεο , νη Caroline λεζηά θαη νη Νήζνη Μαξηάλεο 
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Τρόποσ αντιμετϊπιςθ,  Χαρακτθριςτικά προϊόντων & Διαδικαςία  λφςεισ του προβλιματοσ  

 

Βαςικό είναι να εντοπίςουμε την αιτία που μασ προκάλεςε το πρόβλημα, αυτό θα μασ βοηθήςει να 

μπορζςουμε να καταλάβουμε τι διαφορετικό προζκυψε και εμφανιςτήκαν οι φτερωτοί επιςκζπτεσ . 

Παράδειγμα εάν πετάμε  οργανικζσ ουςίεσ ςτο νεροχφτη ;  Υπάρχει υγραςία ςτο χϊρο  που δημιουργείτε το 

πρόβλημα ; ( Η υγραςία αρκετζσ  φορζσ επιδεινϊνει το πρόβλημα ). Ακόμα και αν δεν μποροφμε να βροφμε  

τι φταίει ακριβϊσ, βαςικό είναι να χρηςιμοποιήςουμε με επαναςτατικότητα τα προϊόντα και το πρόβλημα 

θα ςταματήςει άμεςα. 

 

Δείτε εδϊ τα προϊόντα: 

             REXIT                               ENZYMA                         BIOPLUS                                     FLYOUT 

          (ΒΘΟΚΣΌΝΟ)                   (ΒΘΟΕΝΖΤΜΑΣΘΚΑ ΤΓΡΑ  -  ΑΠΟΜΗΗ)                (ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΕΝΣΟΜΩΝ)  

                                                                                 

                                                                                                                              

 

 

Δείτε τα προϊόντα  ςτο website μασ και ςυμβουλευτείτε μασ ϊςτε να προςφζρουμε την εξειδικευμζνη 

εμπειρία μασ  ωσ προσ την εφαρμογή των προϊόντων μασ ςτο χϊρο ςασ για την λφςη του προβλήματοσ. 

NetProfessional  

Εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

Τθλ: (+30) 2310685661) 

www.netprofessional.gr 
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