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5ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιήςεων
για την αντιμετϊπιςη των ςημαντικότερων εχθρϊν και αςθενειϊν των πυρηνοκάρπων

Καρπόκαψα ροδακινιάσ (Grapholitha molesta)
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ διαπιςτϊνουμε ότι θ πτιςθ του
εντόμου
ςυνεχίηεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ με μικρό αρικμό ςυλλιψεων, εκτόσ από τθν περιοχι του Νζςτου –
Χρυςοφπολθσ του Ν. Καβάλασ όπου ο αρικμόσ των εντόμων είναι αυξθμζνοσ.
ε οριςμζνεσ περιοχζσ (ν. Δράμα) παρατθρικθκαν προνφμφεσ να τρζφονται κυρίωσ ςτουσ βλαςτοφσ
χωρίσ πρόκλθςθ ηθμιάσ ςτουσ καρποφσ.
Ωςτόςο επειδι οι καρποί είναι ευαίςκθτοι κατά τθν περίοδο αλλαγισ του χρϊματοσ κα πρζπει οι
καλλιεργθτζσ να είναι ςε επιφυλακι και να παρακολουκοφν τισ καλλιζργειεσ τουσ για τυχόν προςβολζσ.
ε αυτιν τθν περίπτωςθ μποροφν να επζμβουν με τα κατάλλθλα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα
λαμβάνοντασ υπόψθ και το χρόνο ςυγκομιδισ από τθν τελευταία επζμβαςθ ιδιαίτερα ςτισ όψιμεσ ποικιλίεσ.

Ανάρςια (Anarsia lineatella)
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ διαπιςτϊνουμε ότι θ πτιςθ του εντόμου
βρίςκεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, οπότε δεν ςυντρζχει λόγοσ ανθςυχίασ.

Φυλλοδζτησ τησ ροδακινιάσ (Adoxophyes orana)
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ διαπιςτϊκθκε αυξθμζνοσ αρικμόσ ςυλλιψεων
μόνο ςτθν περιοχι του Νζςτου – Χρυςοφπολθσ.
Οι επεμβάςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ καρπόκαψασ τθσ ροδακινιάσ καταπολεμοφν αποτελεςματικά
και τυχόν προςβολζσ από φυλλοδζτθ.

Δροςόφιλα (Drosophila suzukii)
Διαπιςτϊκθκε ςχετικά αυξθμζνοσ αρικμόσ ςυλλιψεων του Drosophila suzukii ςτο δίκτυο των παγίδων
του ν. Δράμασ. Οι καλλιεργθτζσ κα πρζπει να παρακολουκοφν τισ καλλιζργειεσ τουσ για τυχόν παρουςία
φποπτων προςβολϊν και να επζμβουν ανάλογα, κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ δροςόφιλα αναπτφςςεται και ςε
ακζραιουσ καρποφσ.

Μονίλια
Μετά τισ ςυνεχείσ βροχοπτϊςεισ των τελευταίων θμερϊν οι
ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ για τθν ανάπτυξθ μυκθτολογικϊν αςκενειϊν και
ςυγκεκριμζνα τθσ μονίλιασ. Οι καλλιζργειεσ κα πρζπει να προςτατευτοφν
με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων,
δίνοντασ προςοχι ςτθν υπολειμματικι διάρκεια, ιδιαίτερα ςτισ όψιμεσ
καλλιζργειεσ.

Αποςτολι του δελτίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ των ενδιαφερομζνων μπορεί να γίνει μετά
από
αίτθμα
τουσ
ςτισ
θλεκτρονικζσ
διευκφνςεισ
miliadou@minagric.gr,
dsyropoulos@minagric.gr, sspyroglou@minagric.gr.
Οι καλλιεργθτζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα ανά καλλιζργεια και πακογόνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπ.Α.Α.Σ.
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx
το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
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