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ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis)

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ

ΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ

Το παρόν δεληίο εκδίδεηαι μόνο ηλεκηρονικά
Νο 24/11-07-2017

6ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για τα Πυρηνόκαρπα
(Ροδακινιά-Νεκταρινιά)
Καππόκατα
( Grapholitha molesta)

1.

Γιαπιζηώζειρ
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηνπ
εληόκνπ ζπλερίδεηαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο .
Οη πξνλύκθεο ηεο γεληάο απηήο δελ ηξέθνληαη από ην θινηό ηνπ θαξπνύ, αιιά εηζέξρνληαη
ηαρύηαηα ζην εζσηεξηθό θαηαηξώγνληαο ηε ζάξθα ηνπο. Οη πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ είλαη
ζπλήζσο απμεκέλνη από ηνλ Θνύιην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην.
Οη όςηκεο πνηθηιίεο πξνζβάιινληαη πεξηζζόηεξν. Οη θαξπνί είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη θαηά ηελ
πεξίνδν αιιαγήο ρξώκαηνο νπόηε θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία.
Σν βιαζηηθό ζηάδην ησλ νπσξώλσλ ξνδαθηληάο είλαη ζην ζηάδην ηεο θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο
ηνπ θαξπνύ, ηδηαίηεξα ησλ όςηκσλ πνηθηιηώλ θαη ηεο ζπγθνκηδήο ησλ κεζνπξώτκσλ, όπσο
θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

Φςζιολογική υπίμανζη
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθώλ κνληέισλ
ππνινγηζκνύ ησλ εκεξνβαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΔΑΟΚ Δξάκαο, ην δηάζηεκα απηό
αλακέλνληαη νη εθθνιάςεηο ησλ απγώλ ηνπ εληόκνπ.
3.

ςζηάζειρ
Υημική Καηαπολέμηζη
πληζηάηαη λα γίλεη ςεθαζκόο άκεζα ηδηαίηεξα ζηηο όςηκεο πνηθηιίεο θαη ζηνπο νπσξώλεο
εθείλνπο πνπ νη θαξπνί βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αιιαγήο ηνπ ρξώκαηνο, 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.
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Ιδιαίηερη προζοτή πρέπει να δοθεί ζηη τρήζη ηφν θ.προχωνηφν ηα οποία θα πρέπει να έτοσν
ωζο ηο δσναηων λιγωηερες ημέρες σπολειμμαηικής διάρκειας ηελεσηαίας επέμβαζης πριν ηη
ζσγκομιδή
ΑΝΑΡΙΑ
( Anarsia lineatella)

1.

Γιαπιζηώζειρ
Γιαπιζηώζειρ
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.
Σελ πεξίνδν απηή πνπ ν θαξπόο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο, ε πξνζβνιή γίλεηαη θαηά
θαλόλα ζην εζσηεξηθό ηνπ θαξπνύ.

2.

ςζηάζειρ
Υημική Καηαπολέμηζη
Οη επεκβάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαξπόθαςαο απηή ηελ πεξίνδν θαηαπνιεκνύλ
απνηειεζκαηηθά θαη ηηο ηπρόλ πξνζβνιέο από ηελ αλάξζηα.
ΦΤΛΛΟΔΕΣΗ ΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
( Adoxophyes orana)

1.

2.

Γιαπιζηώζειρ
Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΝέζηνπΧξπζνύπνιεο ηνπ λ. Καβάιαο θαη ζην λ. Ξάλζεο όπνπ δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία ηνπ εληόκνπ,
ο απιθμόρ ηυν ζςλλήτευν ηην πεπίοδο αςηή είναι απκεηά αςξημένορ.
Οι ηλικιυμένερ ππονύμθερ ηος ενηόμος πποζβάλλοςν ηοςρ καππούρ ηπώγονηαρ ηην
επιθάνειά ηοςρ με διακεκομμένα δαγκώμαηα κονηά ζε μίζσο ή ζε ζημεία πος εθάπηονηαι
ζε θύλλο ή ζε κλάδο.
Να ηονίζοσμε ωηι ζηοσς νομοϊς Δράμας- και ερρϋν δεν καηαγράθηκαν ζσλλήυεις ηοσ
ενηωμοσ ζηις θερομονικές παγίδες.
ςζηάζειρ
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.προχωνηφν ηα οποία θα πρέπει να έτοσν
ωζο ηο δσναηων λιγωηερες ημέρες σπολειμμαηικής διάρκειας ηελεσηαίας επέμβαζης πριν ηη
ζσγκομιδή.
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ΔΡΟΟΦΙΛΑ
(Drosophila suzukii)

Πηγή :Σμήμα Ποιοηικοϊ& Φσηοψγειονομικοϊ Ελέγτοσ ΔΑΟΚ Δράμας

1.

Γενικά

2.

Η δξνζόθηια είλαη πνιπθάγν είδνο πνπ πξνζβάιεη ηνπο θαξπνύο κεγάινπ αξηζκνύ
θαιιηεξγεηώλ.
ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζόηεξα είδε δξνζόθηια ην είδνο Drosophila suzukii έρεη ηελ
ηθαλόηεηα λα ελαπνζέηεη απγά θαη λα αλαπηύζζεηαη ζε πγηείο θαξπνύο.
ςμπηώμαηα πποζβολήρ

3.

ηα αξρηθά ζηάδηα ε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο θαη ησλ ζρεηηθώλ ζπκπησκάησλ είλαη
αξθεηά δύζθνιε.
Σν λύγκα ηεο σνηνθίαο είλαη ηδηαίηεξα κηθξό θαη ζπλνδεύεηαη από έλα κεηαρξσκαηηζκό ή
έλα κηθξό βαζνύισκα ηνπ θαξπνύ πνπ γίλεηαη εκθαλέο ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα.
Η θαηαζηξνθή ησλ θαξπώλ πξνθαιείηαη από ηελ ηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πξνλύκθεο
θαζώο θαη από ηε δεπηεξνγελή αλάπηπμε κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ πνπ επηηείλνπλ ηε δεκία.
ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ πξνζβνιή παξαηεξείηαη θαηάξξεπζε ησλ θαξπώλ
ζηα ζεκεία αλάπηπμεο ησλ εληόκσλ.
Γιαπιζηώζειρ
ην δίθηπν παγίδσλ ηεο ΔΑΟΚ Δξάκαο δεν διαπιζηώνονηαι ζςλλήτειρ ηος Drosophila
suzukii.θαη κεηά από καθξνζθνπηθό έιεγρν, ζε νπσξώλεο ηνπ λ. Δξάκαο, δεν
παπαηηπήθηκαν ζςμπηώμαηα πποζβολήρ ζηοςρ καππούρ από ηη δποζόθιλα και υρ εκ
ηολύηος δεν απαιηείηαι καμία επέμβαζη.

Το παρόν Δεληίο είναι αναρηημένο ζηην παρακάηω ηλεκηρονική Δ/νζη ηοσ Υπ.Α.Α.Τ.:
www.minagric.gr- Αγρόηης-Επιτειρημαηίας-Γεωργία-Γεωργικές Προειδοποιήζεις-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Καβάλας
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