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               1ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιήςεων για την μηλιά  
 

    Καρπόκαψα Μηλιάσ (Cydia pomonella)   

 

     Σο ζντομο Cydia pomonella αποτελεί τον πιο διαδεδομζνο 

καρποφάγο εχκρό των μθλοειδϊν. Διαχειμάηει ωσ αναπτυγμζνθ 

προνφμφθ μζςα ςε βομβφκιο, ςε ρωγμζσ του φλοιοφ των δζνδρων 

ι ςε προφυλαγμζνεσ κζςεισ ςτο ζδαφοσ. 

    υμπλθρϊνει 3 – 4 γενεζσ το ζτοσ. Η 1θ πτιςθ των ενθλίκων 

ξεκινάει γφρω ςτα μζςα Απριλίου. Οι νεαρζσ προνφμφεσ περιφζρονται οριςμζνεσ θμζρεσ 

ζξω από τουσ καρποφσ πριν ειςχωριςουν ςε αυτοφσ. Σα ωά των επόμενων γενεϊν 

τοποκετοφνται επάνω ςτουσ καρποφσ, μζςα ςτουσ οποίουσ ειςχωροφν οι προνφμφεσ, ςε 

μικρό χρονικό διάςτθμα, μετά τθν εκκόλαψθ. Η δεφτερθ πτιςθ τθσ χρονιάσ εκδθλϊνεται 

τον Ιοφλιο, ενϊ θ τρίτθ ςτα μζςα Αυγοφςτου περίπου. Εάν υπάρξει 4θ γενεά ξεκινά τον  

επτζμβριο. 

    Σο ζντομο αναπτφςςεται ςε κερμοκραςίεσ 10 - 34 οC. Οι πτιςεισ των ενθλίκων 

ευνοοφνται από κερμοκραςίεσ μεγαλφτερεσ των 13 οC και θ ωοτοκία από κερμοκραςίεσ 12 - 

27 οC. 

    Σο δίκτυο των φερομονικϊν παγίδων τθσ υπθρεςίασ μασ βρίςκεται ςτουσ νομοφσ Δράμασ 

και ερρϊν και με βάςθ τα ςτοιχεία των μετριςεων θ πτιςθ του εντόμου ζχει ξεκινιςει. 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΦΤΣΩΝ  ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 

ΚΑΙ 
ΦΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ

Σο παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

θλεκτρονικά ςε ςυνεργαςία με τισ  

ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τθ ΔΑΟΚ ερρϊν. 

mailto:miliadou@minagric.gr


Σο καρπίδιο είναι ευαίςκθτο ςε προςβολζσ όταν ζχει διάμετρο περίπου δφο εκατοςτά και 

αρχίηει να χάνει το χνοφδι του. 

         ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και το ιςτορικό 

του αγροτεμαχίου. 

     ϊ Οι ψεκαςμοί με ωοκτόνα κα πρζπει να γίνουν άμεςα, με 

προνυμφοκτόνα μετά από μία εβδομάδα το αργότερο και 

επανάλθψθ μετά από δζκα θμζρεσ, με τα κατάλλθλα 

φυτοπροςτατευτικά προϊόντα.  

Οι ψεκαςμοί πρζπει να είναι επιμελθμζνοι με διαβροχι 
όλθσ τθσ φυλλικισ επιφάνειασ και ςτα ψθλά τμιματα 
των δζνδρων.  

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 

www.minagric.gr  

                  Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 

   

  

                                                                                        
Μαρία Ηλιάδου  
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