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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ

ΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά
Νο 19/09-06-2017

5ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για τα Πυρηνόκαρπα
(Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά)
Καρπόκαυα
( Grapholitha molesta)

1.

Γιαπιζηώζεις
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηεο 2εο γεληάο ηνπ
εληόκνπ μεθίλεζε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο .
Οη πξνλύκθεο ηεο 2εο γεληάο πξνζβάιινπλ ηνπο βιαζηνύο πνπ είλαη αθόκε ηξπθεξνί θαη αθνινύζσο ηνπο
λεαξνύο θαξπνύο. Ο θαξπόο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζε πξνζβνιέο από ην δηάζηεκα πνπ αξρίδεη ε
αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ( έλαξμε σξίκαλζεο)
Σν βιαζηηθό ζηάδην ησλ νπσξώλσλ ξνδαθηληάο γηα ηηο πνηθηιίεο πνπ σξηκάδνπλ ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ
Θνπιίνπ είλαη ζην ζηάδην ηεο δηόγθσζεο ηνπ θαξπνύ θαη ησλ κεζνπξώηκσλ πνηθηιηώλ ζην ζηάδην ηεο
θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

Γιόγκφζη καρπών
Φσζιολογική φρίμανζη
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθώλ κνληέισλ ππνινγηζκνύ
ησλ εκεξνβαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΔΑΟΚ Δξάκαο, ην επόκελν δηάζηεκα αλακέλνληαη νη πξώηεο
εθθνιάςεηο ησλ απγώλ ηεο 2εο γεληάο ηνπ εληόκνπ.
3.

σζηάζεις
Υημική Καηαπολέμηζη
πληζηάηαη λα γίλεη ςεθαζκόο ηηο επόκελεο εκέξεο, κε ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ .πξντόλησλ πνπ
είραλ δνζεί κε ην ππ’ άξηζ. Νν 11/02-05-2017 Σερληθό Δειηίν.
Οη επεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαξπόθαςαο απηή ηελ πεξίνδν θαηαπνιεκνύλ απνηειεζκαηηθά
θαη ηηο πξνζβνιέο από ηελ αλάξζηα.
Ιδιαίηερη προζοτή πρέπει να δοθεί ζηη τρήζη ηφν θ.προχόνηφν ηα οποία θα πρέπει να έτοσν όζο ηο
δσναηόν λιγόηερες ημέρες σπολειμμαηικής διάρκειας ηελεσηαίας επέμβαζης πριν ηη ζσγκομιδή.
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ΑΝΑΡΣΙΑ
( Anarsia lineatella)

2.

Γιαπιζηώζεις
Γιαπιζηώζεις
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ
ζπλερίδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο.
ηηο πνηθηιίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο θαη νη θαξπνί καιαθώλνπλ, νη πξνλύκθεο
εηζέξρνληαη θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θαξπνύ θαη ηξώλε ην εζσηεξηθό ζηξώκα ηνπ κεζνθαξπίνπ, θνληά ζην
ελδνθάξπην.

3.

σζηάζεις
Υημική Καηαπολέμηζη
Οη επεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαξπόθαςαο απηή ηελ πεξίνδν θαηαπνιεκνύλ απνηειεζκαηηθά
θαη ηηο ηπρόλ πξνζβνιέο από ηελ αλάξζηα.
ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
( Adoxophyes orana)

1.

Γιαπιζηώζεις
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Νέζηοσ-Υρσζούπολης
και Ξάνθης όποσ διαπιζηώθηκε η παροσζία ηοσ ενηόμοσ, ο αριθμός ηφν ζσλλήυεφν είναι πολύ
μικρός και δεν εμπνέει ανηζστία.
Οη λεαξέο πξνλύκθεο ηξέθνληαη κεηαμύ ησλ λεύξσλ ησλ θύιισλ θαη ζηηο θνξπθέο ησλ βιαζηώλ.
Υαρακηηριζηικό ζύμπηφμα ηης προζβολής ζε ασηό ηο ζηάδιο είναι η ζσζηροθή ηφν θύλλφν.
Να ηονίζοσμε όηι ζηοσς νομούς Δράμας- και Σερρών δεν καηαγράθηκαν ζσλλήυεις ηοσ ενηόμοσ ζηις
θερομονικές παγίδες.

2.

σζηάζεις
Υημική Καηαπολέμηζη.
Οη επεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαξπόθαςαο θαη ηεο αλάξζηαο θαηαπνιεκνύλ απνηειεζκαηηθά
θαη ηπρόλ πξνζβνιέο από θπιινδέηε.
Ιδιαίηερη προζοτή πρέπει να δοθεί ζηη τρήζη ηφν θ.προχόνηφν ηα οποία θα πρέπει να έτοσν όζο ηο
δσναηόν λιγόηερες ημέρες σπολειμμαηικής διάρκειας ηελεσηαίας επέμβαζης πριν ηη ζσγκομιδή.
σνδσαζμός καλλιεργηηικών μέηρφν και τημικής καηαπολέμηζης όποσ απαιηείηαι δίνει ηα
καλύηερα αποηελέζμαηα.
Καβάια 09-06-2017
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
θ.α.α
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ZOI ADAMIDOU
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