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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 16/15-05-2017 

1ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για την κεραςιά  
Μύγα ηης κεραζιάς   

( Rhagoletis cerasi) 

                                                                         
                                                                         

1. Γενικά  

 Η  κύγα ηεο θεξαζηάο,  απνηειεί ην ζνβαξόηεξν ερζξό ησλ θεξαζηώλ. Η δεκηά πξνθαιείηαη από ηελ 

πξνλύκθε ηεο πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζηνλ θαξπό θαη ηνλ θάλεη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε.  

Η ζνβαξόηεηα ηεο πξνζβνιήο πνηθίιιεη πνιύ από πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη από ρξνληά ζε ρξνληά, 

θαζώο θαη κε ηελ πξσηκόηεηα ησλ δηαθόξσλ πνηθηιηώλ ηεο θεξαζηάο (θάπνηεο πξώηκεο πνηθηιίεο 

κπνξεί λα δηαθύγνπλ ηελ πξνζβνιή).  

3. σζηάζεις 

Υημική Καηαπολέμηζη 

 

 Γηα θεξάζηα πνπ ζα ζπγθνκηζζνύλ πνιύ ζύληνκα ( πξώηκεο πνηθηιίεο), κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  έλα βιολογικό ενηομοκηόνο επαθήο κε βάζε δσληαλά ζπόξηα ηνπ κύθεηα 

Beuveria bassiana με δξάζε κόλν ζηα ηέιεηα έληνκα. 

 Γηα θεξάζηα πνπ ζα ζπγθνκηζζνύλ ζε 2 εβδνκάδεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νξηζκέλα 

πσρεθρινοειδή εληνκνθηόλα όπσο ην (deltamethrin κε ππνιεηκκαηηθή δηάξθεηα 7 εκέξεο) θαη 

ην νπνίν είλαη απνηειεζκαηηθό κόλν ζηα ηέιεηα ηεο ξαγνιέηηδαο, θαζώο επίζεο θαη ην 

εληνκνθηόλν Thiamethoxam με σπολειμμαηική διάρκεια 7 ημέρες επίζης. 

 Γηα ηηο όςηκεο πνηθηιίεο πνπ  δελ πξόθεηηαη λα ζπγθνκηζζνύλ πξηλ πεξάζνπλ 4 εβδνκάδεο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εληνκνθηόλα,  

Tau-fluvalinate και Phosmet με σπολειμμαηική διάρκεια 10 και 14 ημέρες ανηίζηοιτα. 
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ΔΡΟΟΦΙΛΑ 
                                                      (Drosophila suzukii) 

                                                                           
                                             Πηγή :Σμήμα Ποιοηικού& Φσηοϋγειονομικού Ελέγτοσ ΔΑΟΚ Δράμας 

1. Γενικά 

 Η δξνζόθηια είλαη πνιπθάγν είδνο πνπ πξνζβάιεη ηνπο θαξπνύο κεγάινπ αξηζκνύ 

θαιιηεξγεηώλ. 

ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζόηεξα είδε δξνζόθηια ην είδνο Drosophila suzukii έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα ελαπνζέηεη απγά θαη λα αλαπηύζζεηαη ζε πγηείο θαξπνύο.  

2. σμπηώμαηα προζβολής 

 ηα αξρηθά ζηάδηα ε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο θαη ησλ ζρεηηθώλ ζπκπησκάησλ είλαη 

αξθεηά δύζθνιε. 

Σν λύγκα ηεο σνηνθίαο είλαη ηδηαίηεξα κηθξό θαη ζπλνδεύεηαη από έλα κεηαρξσκαηηζκό ή 

έλα κηθξό βαζνύισκα ηνπ θαξπνύ πνπ γίλεηαη εκθαλέο ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα. 

Η θαηαζηξνθή ησλ θαξπώλ πξνθαιείηαη από ηελ ηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πξνλύκθεο 

θαζώο θαη από ηε δεπηεξνγελή αλάπηπμε κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ πνπ επηηείλνπλ ηε δεκία. 

ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ πξνζβνιή παξαηεξείηαη θαηάξξεπζε ησλ θαξπώλ 

ζηα ζεκεία αλάπηπμεο ησλ εληόκσλ.  

3. Γιαπιζηώζεις 

ην δίθηπν ηξνθηθώλ παγίδσλ ηεο ΔΑΟΚ Δξάκαο δηαπηζηώζεθε ε πξώηε παξνπζία ηνπ 

εληόκνπ ζε θηήκαηα κε θαιιηέξγεηα θεξαζηάο, θαηά ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 
4. σζηάζεις 

Υημική καηαπολέμηζη  

 Γηα θεξάζηα πνπ ζα ζπγθνκηζζνύλ ζε 2 εβδνκάδεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην  

εληνκνθηόλν Spinosad με σπολειμμαηική διάρκεια 7 ημέρες. 

 Γηα ηηο όςηκεο πνηθηιίεο πνπ  δελ πξόθεηηαη λα ζπγθνκηζζνύλ πξηλ πεξάζνπλ 4 

εβδνκάδεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα εληνκνθηόλα, Phosmet και Thiacloprid 

με σπολειμμαηική διάρκεια 14 ημέρες. 

 

5. Καλλιεργηηικές πρακηικές για ηην προληπηική ανηιμεηώπιζη και ηων δύο ετθρών  

 

 Να κελ αθήλνληαη ζηα δέλδξα αζπγθόκηζηνη θαξπνί ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ θαη λα 

ελζσκαηώλνληαη ζην έδαθνο ππνιείκκαηα θαξπώλ πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

έπεζαλ ζην έδαθνο. 
 Καηάιιειν θιάδεκα ησλ δέλδξσλ ώζηε λα επηηξέπεηαη ν θαιόο αεξηζκόο ηνπο θαη ε 

έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θόκεο ζε κε επλντθέο γηα ην έληνκν ζεξκνθξαζίεο 

 

Γενική παραηήρηζη 

 

  Οι παραγωγοί θα πρέπει να ηηρούν ηα αναγραθόμενα ζηις εηικέηες έγκριζης ηων γ. 

θαρμάκων και ιδιαίηερα ηην ηελεσηαία επέμβαζη πριν ηη ζσγκομιδή 

 

 

                                                                                                                       Καβάια  15-05-2017 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

                                θ.α.α 
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