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Πλθροφορίεσ : Στζλλα Σπφρογλου, Δθμιτρθσ Συρόπουλοσ, Μαρία Ηλιάδου
3ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων αςκενειϊν των
πυρθνόκαρπων.
Καρπόκαψα (Grapholita molesta)
Η καρπόκαψα είναι λεπιδόπτερο (μεγζκουσ άνοιγμα πτερϊν 13 mm) που αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ
εχκροφσ των πυρθνόκαρπων προςβάλλοντασ τουσ βλαςτοφσ και τουσ καρποφσ κυρίωσ τθσ ροδακινιάσ και
δευτερευόντωσ τθσ βερικοκιάσ, δαμαςκθνιάσ και αμυγδαλιάσ.
υμπλθρϊνει τζςςερισ γενεζσ το χρόνο. Η πρϊτθ γενεά εμφανίηεται περίπου ςτα τζλθ Απριλίου με μζςα Μαΐου από τισ
ανεπτυγμζνεσ προνφμφεσ που διαχείμαςαν, προςβάλλοντασ τουσ νεαροφσ βλαςτοφσ. Η δεφτερθ γενεά εμφανίηεται
κατά το φαινολογικό ςτάδιο τθσ αφξθςθσ των καρπϊν (Ιοφνιο – Ιοφλιο), όπου παρατθροφνται φαγϊματα καρπϊν και
προςβολζσ ςτουσ βλαςτοφσ. Η τρίτθ γενεά εμφανίηεται κατά τθν ωρίμανςθ των καρπϊν ( Ιοφλιο – Αφγουςτο), όπου τα
ςυμπτϊματα αφοροφν πάλι ςε προςβολι καρπϊν και βλαςτϊν, ενϊ θ τζταρτθ γενεά εμφανίηεται 15 – 20 θμζρεσ
αργότερα.
Η εγκατάςταςθ των φερομονικϊν παγίδων ςτθν περιοχι τθσ Χρυςοφπολθσ ζγινε από γεωπόνουσ Ομάδων Παραγωγϊν
ςτισ 11-04-2018 και ςτθν περιοχι Δράμασ από τθν ΔΑΟΚ Δράμασ ςτισ 12-03-2018. Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ
φερομονικζσ παγίδεσ διαπιςτϊνουμε ότι θ πτιςθ τθσ πρϊτθσ γενιάσ του εντόμου ξεκίνθςε ςτισ 03-04-2018 με
καταγραφι ςθμαντικοφ αρικμοφ ςυλλιψεων.
Η ζναρξθ των εκκολάψεων παρατθρείται ςυνικωσ 8 – 10 θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ πτιςθσ και οι νεαρζσ προνφμφεσ
ειςζρχονται ςτουσ ακραίουσ νεαροφσ βλαςτοφσ και ανοίγουν ςτοά ςτο κζντρο τουσ.
Οι ψεκαςμοί πρζπει να πραγματοποιοφνται με ωοκτόνα ςκευάςματα κατά τθν ζναρξθ των εκκολάψεων (μζγιςτο
ςυλλιψεων) ι με προνυμφοκτόνα 3-4 θμζρεσ αργότερα. υνιςτάται θ χριςθ φυτοφαρμάκων μειωμζνθσ τοξικότθτασ
λόγω του μεγάλου πλθκυςμοφ ωφζλιμων εντόμων αυτι τθν εποχι.

http://crescatscientia.com/population_structure_lab

http://Lepidoptera. Butterflyhouse.com.au

Ανάρςια (Anarsia Lineatella)
Η ανάρςια είναι λεπιδόπτερο (μεγζκουσ-άνοιγμα πτερϊν 11-14 mm) Η ροδακινιά αποτελεί τον κυριότερο ξενιςτι τθσ
ανάρςια, θ οποία προςβάλει επίςθσ τθν βερικοκιά, τθ ροδακινιά, και τθν αμυγδαλιά.
τθ ροδακινιά ηθμιϊνει τουσ νεαροφσ βλαςτοφσ όπου ορφςςει ςτοζσ. Οι βλαςτικζσ κορυφζσ λυγίηουν και
καταςτρζφονται. τουσ νεαροφσ καρποφσ προκαλεί επιφανειακά φαγϊματα, ενϊ ςτουσ αναπτυγμζνουσ κοντά ςτθν
ωρίμανςθ ειςζρχεται ςτο εςωτερικό και τρζφεται από τθ ςάρκα.
Διαχειμάηει ωσ προνφμφθ δεφτερθσ γενεάσ ςε κατάλλθλεσ κρφπτεσ που ςκάβει μζςα ςτο φλοιό ι καταςκευάηει ςτουσ
νεαροφσ βλαςτοφσ. το τζλοσ του χειμϊνα ξεκινάει τθ διατροφικι τθσ δραςτθριότθτα εισ βάροσ των οφκαλμϊν, ανκζων
και ςτθ ςυνζχεια των βλαςτϊν και καρπϊν.
Μζχρι ςιμερα καταγράφθκε πολφ μικρόσ αρικμόσ ςποραδικϊν ςυλλιψεων. Σα φυτοφάρμακα που χρθςιμοποιοφνται
για τθν καταπολζμθςθ τθσ καρπόκαψασ μασ καλφπτουν και για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάρςιασ.

http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Anarsia_Lineatella

http://www.aomidoribiocontrol.com/

Οι παραγωγοί κα πρζπει να γνωρίηουν ότι δεν υπάρχει απόλυτθ ςυςχζτιςθ του αρικμοφ ςυλλιψεων ςτισ παγίδεσ
με τθν ζνταςθ των προςβολϊν. Οι φερομονικζσ παγίδεσ μασ παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ του κφκλου
ηωισ των εντόμων εχκρϊν. Για τθ λιψθ απόφαςθσ για ψεκαςμό κα πρζπει επιπλζον να λαμβάνεται υπόψθ θ
επιτόπια παρατιρθςθ για φπαρξθ αυγϊν και προνυμφϊν κακϊσ και θ εμπειρία προθγοφμενων ετϊν.
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 Υπ.Α.Α.Τ.
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx
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