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Η αλόγιςτη χρήςη φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρφνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόςτοσ παραγωγήσ
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ΚΑΡΤΔΙΑ
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
(Cydia pomonella)
Είναι ο ςθμαντικότεροσ εντομολογικόσ εχκρόσ τθσ καρυδιάσ και ςυναντάται ςε
μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ ςτισ ηεςτζσ πεδινζσ περιοχζσ.
Έχει 2-3 γενεζσ το χρόνο. Τα ακμαία (εικόνα 1) τθσ πρϊτθσ γενεάσ εμφανίηονται κλιμακωτά
από τα μζςα Απριλίου ςτισ πιο κερμζσ περιοχζσ και από τισ αρχζσ Ιουνίου ςτισ ορεινζσ. Η
δεφτερθ μαηικι ζξοδοσ εκδθλϊνεται από τα μζςα Ιουλίου και θ τρίτθ (όπου υπάρχει) από
τα μζςα Αυγοφςτου.
Οι προνφμφεσ (εικόνα 2) τθσ πρϊτθσ γενεάσ είναι οι πιο καταςτρεπτικζσ, γιατί μπαίνουν
εφκολα ςτα νεαρά καρφδια, από το ςτάδιο που αυτά ζχουν διάμετρο μόλισ 1 εκατοςτό.
Προςβάλλουν περιςςότερα του ενόσ για να μπορζςουν να τραφοφν και οι προςβεβλθμζνοι
καρποί πζφτουν.

Εικ. 1. Ακμαίο καρπόκαψασ

Εικ. 2. Ζθμιά ςε καρφδι από προνφμφθ
καρπόκαψασ (πθγι: www.ipm.ucdavis.edu)

(πθγι: www.ipm.ucdavis.edu)
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Αντιμετώπιςη
Μπορεί τα ακμαία τθσ πρϊτθσ γενεάσ να κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ από τα μζςα Απριλίου
ςτισ νοτιότερεσ περιοχζσ, ωςτόςο οι ηθμιζσ ςτουσ καρυδεϊνεσ ξεκινοφν όταν οι καρποί
αποκτιςουν διάμετρο 1 εκατοςτοφ.
Γι’ αυτό μετά τθν καρπόδεςθ και πριν οι καρποί αποκτιςουν το ςφνθκεσ μζγεκοσ ζναρξθσ
προςβολισ (διάμετροσ 1 εκατοςτοφ), καλό είναι οι παραγωγοί να τοποκετιςουν ςτα
κτιματά τουσ φερομονικζσ παγίδεσ, για τθν παρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ του εντόμου.
Με τον τρόπο αυτό αποφεφγονται οι άκαιροι και άςκοποι ψεκαςμοί, κακϊσ θ
καταπολζμθςθ αποβλζπει ςτθ κανάτωςθ των εντόμων, πριν οι νεαρζσ προνφμφεσ
ειςχωριςουν ςτουσ νεαροφσ καρποφσ.

Εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ: Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54),
chlorantraniliprole, Cydia pomonella granulosis virus, deltamethrin, dodecanol-1-ol, (E,E)8,10-dodecadien-1-ol, E8,E10-dodecadienol, fatty acid potassium salt, phosmet,
tetradecanol-1-ol

Ακολουθείτε πιςτά τισ οδηγίεσ χρήςεωσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μασ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Τροφίμων ςτο διαδίκτυο www.minagric.gr
Οι παραγωγοί που ενδιαφζρονται να λαμβάνουν τισ γεωργικζσ προειδοποιήςεισ για
τα ακρόδρυα, παρακαλοφνται να το δηλώςουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσ την
Τπηρεςία μασ, ςτη διεφθυνςη: fyto12@otenet.gr

Ο Προϊστάμενος τοσ Τμήματος

Δρ. Λύκας Δημήτριος
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