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ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis) 
 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ-ΗΜΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ                 Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 

Νο 13/03-05-2017 

Ενημερωτικό  Δελτίο για τον επιβλαβή οργανιςμό 
Λυμάντρια 

 (Lymantria dispar) 
 

          
Δικ.1,2,3 πηγή  ΓΑΟΚ Γράμας  

1. Γενικά  
 Σν πνπξλάξη είλαη ν πην ζεκαληηθφο μεληζηήο ηνπ εληφκνπ, σζηφζν πξφθεηηαη γηα είδνο 

εμαηξεηηθά πνιπθάγν. 

 Έρεη παγθφζκηα εμάπισζε θαη ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη πξνζβάιιεη 

πεξηζζφηεξα απφ 600 είδε θπηψλ.  

Σν έληνκν έρεη κία γελεά αλά έηνο. Οη πξνλχκθεο ηνπ εθθνιάπηνληαη ηελ άλνημε θαη ε 

παξνπζία ηνπο είλαη εκθαλήο ζπλήζσο έσο ηνλ Θνχλην. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο κεηαβαίλνπλ ζε πξνζηαηεπκέλα ζεκεία 

πξνθεηκέλνπ λα λπκθσζνχλ.  

Η έμνδνο ησλ ελειίθσλ ζπκβαίλεη απφ ηνλ Θνχλην-Θνχιην έσο ηνλ επηέκβξην. Σα αβγά 

πνπ ηνπνζεηνχλ ζηνπο μεληζηέο ηνπο παξακέλνπλ ζηα ζεκεία απφζεζεο ρσξίο λα 

εθθνιαθζνχλ κέρξη ηελ επφκελε άλνημε. 

2. Γιαπιστώσεις 
Ύζηεξα απφ επηηφπηεο παξαηεξήζεηο ησλ γεσπφλσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνχ θαη 

Φπηνυγεηνλνκηθνχ Ειέγρνπ ηεο ΔΑΟΚ Δξάκαο, ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ Κπξγίσλ 

έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία ρακειψλ πιεζπζκψλ πξνλπκθψλ 2νπ θαη 3νπ ζηαδίνπ ηνπ 

ιεπηδνπηέξνπ L. dispar ζε θηήκαηα πνπ γεηηληάδνπλ ζε δαζηθή βιάζηεζε θπξίσο κε 

πνπξλάξη.  

Έρνπλ δηαπηζησζεί κέηξηαο έθηαζεο πξνζβνιέο ζε ακπέιη, ακπγδαιηέο θιπ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο σζηφζν πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ δελ παξαηεξνχληαη πξνζβνιέο ζε 

θαιιηέξγεηεο.  
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 Τπελζπκίδεηαη φηη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Π.Ε. Δξάκαο, θαζψο θαη ζε άιιεο, 

αθφκε θαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ ζε δαζηθέο πεξηνρέο φπνπ 

θπξηαξρεί ην πνπξλάξη, είραλ παξαηεξεζεί εθηεηακέλεο πξνζβνιέο απφ ην ελ ιφγσ 

ιεπηδφπηεξν θαηά ηελ πξνεγνχκελε άλνημε (2016).  

 

3. σστάσεις 

 Καινχληαη νη θαιιηεξγεηέο ζε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ πξνο δαζηθή 

βιάζηεζε, ηδίσο κε πνπξλάξη, λα ειέγρνπλ ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηέο ηνπο 

(ακπγδαιηέο, κειηέο, ξνδαθηληέο, δακαζθεληέο θιπ.). 

 ε πεξίπησζε πνπ εληνπίζνπλ χπνπηα ζπκπηψκαηα, λα απεπζπλζνχλ ζην 

Σκήκα Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Ειέγρνπ ηεο ΔΑΟΚ Δξάκαο ή 

ζηνπο ηδηψηεο Γεσπφλνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε. 

 Σν έληνκν αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά, εθφζνλ απαηηείηαη, κε 

ςεθαζκνχο θπιιψκαηνο ζθεπαζκάησλ ηνπ Bacillus thuringiensis. ε θάζε 

πεξίπησζε φηαλ αθνινπζείηαη πξφγξακκα θπηνπξνζηαζίαο γηα άιινπο 

ερζξνχο (π.ρ. ξνδαθηληάο, κειηάο, ακπγδαιηάο θιπ.) θαιχπηεη θαη ηελ 

Λπκάληξηα. 

 ηηο πεξηπηψζεηο έμαξζεο πιεζπζκψλ φπνπ ε παξνπζία ησλ πξνλπκθψλ ζηηο 

νηθίεο πξνθαιεί ηδηαίηεξε φριεζε κε ηελ παξνπζία ηνπο, ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ ζε επαίζζεηα άηνκα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έληνκν πγεηνλνκηθήο 

ζεκαζίαο θαη λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο εγθεθξηκέλσλ 

βηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ (εληνκνθηφλσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο) (π.ρ. α-

cypermethrin, ι-cyhalothrin θιπ.) κε ςεθαζκφ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

ησλ νηθηψλ (αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο).  

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα βηνθηφλσλ 

είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ (wwww.minagric.gr/syspest). 
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