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1ο  ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ  ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis) 
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ                                                              Το παρόν δεληίο εκδίδεηαι μόνο ηλεκηρονικά 

Νο 11/02-05-2017 

4ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για τα Πυρηνόκαρπα  
(Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά)  

 Καρπόκαυα  

( Grapholitha molesta) 

 
1. Γενικά  

 Ζ θαξπόθαςα  είλαη έλα ιεπηδόπηεξν πνπ πξνζβάιιεη ηνπο βιαζηνύο θαη ηνπο θαξπνύο ησλ 

ππξελνθάξπσλ, θπξίσο ηεο ξνδαθηληάο θαη δεπηεξεπόλησο ηεο βεξηθνθηάο, δακαζθεληάο θαη ακπγδαιηάο 

αιιά θαη ησλ γηγαξηνθάξπσλ (θπδσληάο, αριαδηάο, κειηάο) ειαθξόηεξα. Γηαρεηκάδεη σο αλεπηπγκέλε 

πξνλύκθε ζηα ξπηηδώκαηα ηνπ θνξκνύ, θάησ από ηνπο μεξνύο θινηνύο θαζώο θαη ζε άιια 

πξνζηαηεπόκελα κέξε. 

Ζ Τπεξεζία καο ζε  ζπλεξγαζία ησλ  Γ.Α.Ο.Κ. Γξάκαο ,εξξώλ,  Ξάλζεο θαη ηδησηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Υξπζνύπνιεο, ηνπνζέηεζε έλα δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ παξαπάλσ 

εληόκνπ ζηηο 07/03,13/03,20/03 & 10/03/2017 αληίζηνηρα. 

 

2. Γιαπιζηώζεις 

 Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ ζε όιεο 

ηηο πεξηνρέο μεθίλεζε από ηηο 22/03 έφς και ηις 06-04-2017. 

 Ζ έλαξμε ησλ εθθνιάςεσλ παξαηεξείηαη ζπλήζσο από 8– 10 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο πηήζεο θαη νη 

λεαξέο πξνλύκθεο εηζέξρνληαη ζηνπο αθξαίνπο, λεαξνύο βιαζηνύο θαη αλνίγνπλ  ζηνά ζην θέληξν ηνπο.  

Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ ππνινγηζκνύ 

ησλ εκεξνβαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΑΟΚ Γξάκαο, δηαπηζηώλνπκε όηη ην κέγηζην ησλ ζπιιήςεσλ 

ηνπ εληόκνπ, παξαηεξήζεθε γύρφ ζηις 21-04-2017 θαη απηέο ηηο εκέξεο αλακέλεηαη ε εθθόιαςε ησλ 

απγώλ ηεο 1
εο

 γεληάο ηνπ εληόκνπ. 

 Οη πξνλύκθεο ηεο 1εο γεληάο ιεηηνπξγνύλ σο βλαζηορύκηες.  Ζ δηαδξνκή ηεο πξνλύκθεο ζηε ζηνά, 

κήθνπο 4–6 εθ. είλαη θαζνδηθή  θαη πξνθαιεί ηελ μήξαλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδίζθσλ. 

Σν βιαζηηθό ζηάδην ησλ νπσξώλσλ ξνδαθηληάο θαη βεξηθνθηάο αλάινγα κε ηηο πνηθηιίεο  είλαη ζην  ζηάδην 

ηνπ γιηζηξήκαηνο ηνπ θάιπθα-αλάπηπμε θαξπνύ.  

 

              
        Ρνδαθηληά                                                Νεθηαξηληά                                                          Βεξηθνθηά 

                                                                             Δηθ.1-3 Πεξηνρή Γξάκαο 21-04-2017   
 

                                                         

ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΩΝ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ- Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (Ν.ΔΡΡΩΝ) 

Εκδίδεηαι ζε ζσνεργαζία με ηις ΔΑΟΚ Δράμας-Ξάνθης & Σερρών  

 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

Γ/ΝΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΑΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΑΚ. –ΘΡΑΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ &  

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

Σ. Γ/ΝΖ : ΣΔΡΜΑ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ Α. ΛΟΤΚΑ 

Σ.Κ.: 651 10 Σ.Θ.: 1235 

ΣΖΛ. 2510600423 

FAX: 2510600430 

e-mail: pkpfpeka@otenet.gr 
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3. σζηάζεις 

  Υημική Καηαπολέμηζη 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  νπσξώλσλ ζπληζηάηαη απηή ελ πεξίνδν  λα γίλεη  έλαο ςεθαζκόο κε 

θαηάιιειν εγθεθξηκέλν  εληνκνθηόλν.( Δλδεηθηηθόο πίλαθαο Η επηζπλάπηεηαη) 

 

      
 

 

ΑΝΑΡΣΙΑ  

( Anarsia Lineatella)  

 

1. Γενικά  

  

Ζ αλάξζηα είλαη έλα ιεπηδόπηεξν πνπ πξνζβάιιεη  θπξίσο ηε ξνδαθηληά, ηε βεξηθνθηά θαη ηελ ακπγδαιηά 

θαη δεπηεξεπόλησο ηε δακαζθεληά, ηελ θεξαζηά, ηε κειηά θαη ηελ αριαδηά. Δίλαη ζνβαξόηεξνο ερζξόο γηα 

ηε ξνδαθηληά από ηελ θαξπόθαςα.  

Ζ Τπεξεζία καο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Γ.Α.Ο.Κ. Γξάκαο ,εξξώλ,  Ξάλζεο θαη ηδησηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Υξπζνύπνιεο, ηνπνζέηεζε έλα δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ παξαπάλσ 

εληόκνπ ζηηο 07/03,13/03,20/03 & 10/03/2017 αληίζηνηρα. 

2. Γιαπιζηώζεις 

Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ   

μεθίλεζε από ηις 26-04-2017. 

 Σα ελήιηθα ηεο γεληάο απηήο ζπλήζσο σνηνθνύλ ζηνπο βιαζηνύο ή ζηνπο θαξπνύο θαη θαηά πξνηίκεζε 

ζηνλ πνδίζθν. 

Οη πξνλύκθεο απηήο ηεο γεληάο είλαη ελ κέξεη βιαζηνξξύθηεο θαη ελ κέξεη θαξπνθάγεο. Ζ πξνζβνιή ησλ 

θαξπώλ είλαη επηθαλεηαθή θνληά ζηνλ πνδίζθν ή όπνπ ν θαξπόο αθνπκπά ζε θύιια, άιιν θαξπό ή 

βιαζηό. Αξγόηεξα όηαλ νη θαξπνί καιαθώζνπλ, 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.   

  

Οι εγκεκριμένες δραζηικές οσζίες αναθέρονηαι ζηον ζσνημμένο πίνακα Η. 

 

σνδσαζμός καλλιεργηηικών μέηρφν και τημικής καηαπολέμηζης όποσ απαιηείηαι δίνει ηα 

καλύηερα αποηελέζμαηα. 

πλεκκέλα: Πίλαθαο Η (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ)                                                     Καβάια  02-05-2017 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

                                θ.α.α 

                

 

 

 

 

                       

 

 

                          Αδακίδνπ Εσή              
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