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  ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ  ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ 

ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ  ΓΙΑ ΣΟ ΔΝΣΟΜΟ Diabrotica virgifera Le Conte 

1. τόσοι 

1.1 Απεπζύλεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο αξαβνζίηνπ  κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ Δηαβξώηηθα  . 

2. Γενικά  

2.1 Σηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζ. 5485/53985/18-05-2017 Υπ. Απόθαζεο, ε Υπεξεζία καο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Π.Ε ηεο πεξηθέξεηαο επζύλεο ηεο , εγθαηέζηεζε δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ 

ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πηήζεο ηνπ εληόκνπ Diabrotica virgifera 

Le Conte. Η εγθαηάζηαζε ησλ παγίδσλ άξρηζε από ηηο 31-05-2017 θαη νινθιεξώζεθε ζηα  κέζα 

Θνπλίνπ.  

 Η παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πηήζεο ηνπ εληόκνπ γίλεηαη από ηνπο γεσπόλνπο ησλ 

Δ.Α.Ο.Κ. ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ αλά   δεθαπελζήκεξν .  

3. Γενικά για το έντομο 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

Εημιέρ πος πποκαλεί: 

 Τν έληνκν πξνζβάιεη θπξίσο  ηνλ αξαβόζηην. Έρεη κία γεληά /έηνο.  Η δεκηά πνπ πξνθαιεί ζηε 

ξίδα έρεη σο απνηέιεζκα ηα θπηά λα κελ κπνξνύλ λα ζηεξηρηνύλ θαιά θαη πιαγηάδνπλ.( εηθόλα 1) 

 

                                             
                     Δικόνα 1. Σνβαξή πξνζβνιή θπηώλ από πξνλύκθεο Diabrotica  (πεγή: EPPO) 

Με ηελ εθθόιαςε ησλ απγώλ ζην έδαθνο ( Απξίιην-Μάην ), νη λεαξέο πξνλύκθεο πξνζειθύνληαη 

από ηηο ξίδεο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ αξαβόζηηνπ θαη ηηο πξνζβάιινπλ. 

Τα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα πξνζβνιήο εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ν αξαβόζηηνο 

θαιιηεξγείηαη εληαηηθά σο κνλνθαιιηέξγεηα .  

Δξάπλυση τος εντόμος: 

Οη πξνλύκθεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ζην έδαθνο. Τα ελήιηθα όκσο πεηνύλ 

πξνο εύξεζε θαηάιιειεο θαιιηέξγεηαο θαη κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

4. Γιαπιστώσειρ 

Από ηηο επηηόπηεο παξαηεξήζεηο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, 

δηαπηζηώλνπκε όηη νη πιεζπζκνί ησλ ελήιηθσλ εληόκσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο είλαη πςεινί θαη 

ν αξηζκόο ησλ εληόκσλ πνπ ηξέθνληαη από ηε θηιηθή επηθάλεηα ησλ θπηώλ είλαη πνιύ πςειόο 
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όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 2 & 3. 

 

 

                        
                                Δικόνερ 2,3 . Πεξηνρή ηελαγώλ Φηιίππσλ (λ. Καβάιαο) 

Ιδιαίηερα ζηο ν. ερρών εμθανίζηεκαν αγροί αραβοζίηοσ με ένηονο πρόβλεμα πηώζες θσηών 

ποσ έγινε ανηιλεπηό κσρίως καηά ηο ασλάκωμα ή με ηεν εθαρμογή ηοσ πρώηοσ ποηίζμαηος. 

 Καηά ηε θεηινή καλλιεργεηική περίοδο οι παραπάνω προζβολές είναι πιο ένηονες και ζε 

μεγαλύηερε έκηαζε. 

Να ζεκεησζεί όηη ηόζν ζην λνκό Σεξξώλ όζν θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Τελαγώλ Φηιίππσλ ηνπ λ. 

Καβάιαο ην θαιακπόθη απνηειεί ζρεδόλ κνλνθαιιηέξγεηα θαη  θαιιηεξγείηαη δηαξθώο γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ρξόληα. Επηπιένλ θαηά ηελ ζπνξά δελ εθαξκόζηεθε θαζόινπ ή 

εθαξκόζηεθε πιεκκειώο ελζσκάησζε κε θάπνηα εγθεθξηκέλε δξαζηηθή νπζία, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληόκνπ. Η ηξνθηθή  δξαζηεξηόηεηα ζηα θύιια πνπ 

παξαηεξείηαη απηό ην δηάζηεκα ζα νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα ζε  πξνζβνιή ζηα  κεηάμηλα λεκάηηα 

ησλ ζπαδίθσλ θαηά ηελ άλζεζε γεγνλόο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλα πνζνζηά 

γνληκνπνίεζεο. 

Από απηό ην ρξνληθό ζεκείν θαη κεηά κεηώλνληαη νη δπλαηόηεηεο ησλ παξαγσγώλ λα   

αληηκεησπίζνπλ  απνηειεζκαηηθά ηε δξάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληόκνπ γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη 

ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο ακεηςηζπνξάο ζηελ κόληκε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπ. 

Έηζι  οι παραγωγοί δεν πρέπει να  εθεζστάδοσν και να παραηερούν με προζοτή ηις 

καλλιέργειές ηοσς  για ύποπηα ζσμπηώμαηα.  

5. ςστάσειρ  

Υημική καταπολέμηση 

Σηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξνύληαη έληνλα ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο από ηνλ ερζξό, ηδηαίηεξα ηελ 

πεξίνδν απηή θαη εθόζνλ είλαη εθηθηό, ζπληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα ςεθάζνπλ άκεζα κε έλα 

εγθεθξηκέλν εληνκνθηόλν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ερζξνύ όπσο: 

 

chlorantraniliprole ( με την εμυάνιση τυν ππώτυν σςμπτυμάτυν- επανάλητη σε 7 ημέπερ) 

indoxacarb (με την εμυάνιση τηρ πποσβολήρ- επανάλητη σε 10-14 ημέπερ) 

deltametrhin(με την εμυάνιση τηρ πποσβολήρ- επανάλητη σε 7-14 ημέπερ) 

l-cychalothrin(με την εμυάνιση τηρ πποσβολήρ) 

 
Τν παξόλ Δειηίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ παξαθάησ  ειεθηξνληθή Δ/λζε ηνπ Υπ.Α.Α.Τ.: 

www.minagric.gr- Αγξόηεο-Επηρεηξεκαηίαο-Γεσξγία-Γεσξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Καβάιαο 

         

                                 Καβάια  19-06-2017 

                      Η  Πξντζηακέλε  Τκήκαηνο 

                                                   θ.α.α 
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