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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 12/03-05-2017 

1ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για τη μηλιά  
Καρπόκαψα μηλιάς   

( Cydia pomonella) 

                                                                         
Δικ.1-2  πηγή  ΓΑΟΚ Γράμας  

1. Γενικά  
 Η θαξπόθαςα απνηειεί ην ζνβαξόηεξν ερζξό ησλ κεινεηδώλ ζηε ρώξα καο. 

 Πξνζβάιιεη πάξα πνιιά είδε δέληξσλ κε θύξηνπο μεληζηέο ηε κειηά, ηελ αριαδηά θαη ηελ 

θπδσληά. 
 Έρεη  ζπλήζσο 3-4 γεληέο ην έηνο. Δηαρεηκάδεη σο αλαπηπγκέλε πξνλύκθε ζε βνκβύθην 

πξνθπιαγκέλν ζην έδαθνο ή ζην δέληξν. 
 Η Τπεξεζία καο ζε  ζπλεξγαζία ησλ  Δ.Α.Ο.Κ. Δξάκαο  θαη εξξώλ, ηνπνζέηεζε έλα δίθηπν 

θεξνκνληθώλ παγίδσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ παξαπάλσ εληόκνπ ζηηο 31-03 & 06/04/2017 

αληίζηνηρα. 
 

2. Γιαπιστώσεις 
Από ηελ θαηαγξαθή  ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηνπ 

εληόκνπ μεθίλεζε από ηηο 11-04-2017. 
 Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ 

ππνινγηζκνύ ησλ εκεξνβαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΔΑΟΚ Δξάκαο, δηαπηζηώλνπκε όηη έρεη  

ζπκπιεξσζεί ην άζξνηζκα ησλ εκεξνβαζκώλ πνπ απαηηείηαη  γηα ηελ έλαξμε ησλ  εθθνιάςεσλ  

ησλ πξνλπκθώλ ηεο 1
εο

 γεληάο ηνπ εληόκνπ. 
 Η 1ε πηήζε δηαξθεί ζπλήζσο 40 εκέξεο θαη ε σνηνθία γίλεηαη ζε  κεγάιν πνζνζηό ζην 

θύιισκα. 
 Οη  πξνλύκθεο ηεο 1εο γεληάο πξνζβάιινπλ ηνλ θαξπό κεηά από ηξεηο (3)  πεξίπνπ 

εκέξεο.Σν ρξνληθό απηό δηάζηεκα είλαη θαη ην πην επαίζζεην ζηάδην ηνπ εληόκνπ. 
 Οη θαξπνί αξρίδνπλ λα πξνζβάιινληαη από ηηο πξνλύκθεο όηαλ αξρίζνπλ λα ράλνπλ ην 

ρλνύδη ηνπο. 
 Οη πξνλύκθεο ηεο γεληάο απηήο ηξέθνληαη αξρηθά κε ηνπο ηξπθεξνύο ζπόξνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηε ζάξθα ηνπ θαξπνύ. Η δεκηά από ηηο πξνλύκθεο είλαη κεγαιύηεξε ζε 

πνηθηιίεο κε ζπόξνπο ζε ζρέζε κε πνηθηιίεο ρσξίο ζπόξνπο. 
 Η πξνζβνιή ησλ κηθξώλ θαξπώλ από ηελ 1ε γεληά νδεγεί ζπλήζσο ζε πξόσξε 

θαξπόπησζε θαη αξαίσκα ζην θνξηίν ησλ δέλδξσλ. 
  Σν έληνκν πξνθαιεί πνζνηηθή θαη πνηνηηθή δεκία ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο θαξπνύο, νη 

νπνίνη πέθηνπλ πξόσξα ή είλαη αθαηάιιεινη γηα εκπνξία.  

ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΩΝ 
ΠΕΡΘΟΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ & ΘΡΑΚΗ- Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ (Ν.ΕΡΡΩΝ) 

Εκδίδεηαι ζε ζσνεργαζία με ηις ΔΑΟΚ Δράμας- & Σερρών  

 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

Γ/ΝΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΑΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΑΚ. –ΘΡΑΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ &  

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

Σ. Γ/ΝΖ : ΣΔΡΜΑ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ Α. ΛΟΤΚΑ 
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 Σν βιαζηηθό ζηάδην ησλ νπσξώλσλ κειηάο ηελ πεξίνδν απηή  αλάινγα κε ηηο πνηθηιίεο  

είλαη ζην  ζηάδην Θ όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο εηθόλεο 3 & 4 .  
 

              

          
Δικ. 3 Πηγή ΓΑΟΚ Γράμας ( Οπωρώνες Ν.Γράμας)      Δικ.4 πηγή ΓΑΟΚ ερρών( Οπωρώνες Ν.ερρών)  

3. σστάσεις 
 

 Γηα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο θαξπόθαςαο αξγόηεξα ζηνλ νπσξώλα είλαη ζθόπηκν 

λα ζπιιέγνληαη νη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί ηεο 1
εο

  γελεάο θαηά ην αξαίσκα θαη λα 

θαηαζηξέθνληαη πξηλ βγνπλ νη πξνλύκθεο γηα λα λπκθσζνύλ ζε δηάθνξα θαηαθύγηα 
 

 Σν ζσζηό αξαίσκα  ησλ θαξπώλ βειηηώλεη θαη ηελ θάιπςε ησλ θαξπώλ θαηά ηνλ 

ςεθαζκό 
 

 Η  ρξήζε ησλ εληνκνθηόλσλ πξέπεη  λα πεξηνξίδεηαη  κόλν ζηνπο απαξαίηεηνπο 

ςεθαζκνύο κε βάζε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εληόκνπ, απνθεύγνληαο άθαηξνπο θαη 

πεξηηηνύο ςεθαζκνύο. 
 

 Θα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ε  δηαηήξεζε ησλ σθειίκσλ αξπαθηηθώλ θαη παξαζηηνεηδώλ 

ζηνλ νπσξώλα κε ηε ρξήζε ιηγόηεξν ηνμηθώλ γ. θαξκάθσλ  γη’ απηνύο.  
 

Υημική Καταπολέμηση 
 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  νπσξώλσλ  ηελ πεξίνδν απηή ζπληζηάηαη λα γίλεη  έλαο ςεθαζκόο κε 

θαηάιιειν εγθεθξηκέλν  εληνκνθηόλν.( Ελδεηθηηθόο πίλαθαο Θ επηζπλάπηεηαη) 
Επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από 10 εκέξεο πεξίπνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο 

ησλ εληνκνθηόλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ  
 

Γενική παρατήρηση 
 

  Οι παραγφγοί θα πρέπει να ηηρούν ηα αναγραθόμενα ζηις εηικέηες έγκριζης ηφν γ. 

θαρμάκφν και ιδιαίηερα ηον προβλεπόμενο μέγιζηο αριθμό επεμβάζεφν με ηο ίδιο 

ενηομοκηόνο.  
 Οι  επόμενοι υεκαζμοί θα πρέπει να γίνονηαι  με ενηομοκηόνα  ποσ έτοσν διαθορεηικό 

ηρόπο δράζης.  
 Σηην εναλλαγή ηφν ενηομοκηόνφν να λαμβάνεηαι σπόυη και η ομάδα δράζης ηστόν άλλφν 

ενηομοκηόνφν ποσ τρηζιμοποιήθηκαν ζηον οπφρώνα για ηοσς άλλοσς ετθρούς. 
 

 

      
πλεκκέλα: Πίλαθαο Θ (ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ)                                                     Καβάια  03-05-2017 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

                                θ.α.α 

                

                      

 

                        Αδακίδνπ Ζσή                                                    
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