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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η αλόγιςτη χρήςη φυτοφαρμάκων: 
& ΣΡΟΦΙΜΩΝ  - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - επιβαρφνει το περιβάλλον 
Δ/ΝΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - αυξάνει το κόςτοσ παραγωγήσ 
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e-mail: fyto12@otenet.gr 
Πλθροφορίες: Δρ. Φωτεινι Ανδρζογλου 
 
 

ΦΦ ΙΙ  ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΑΑ   
 

ΕΤΡΤΣΟΜΟ 
(Eurytoma plotnikovi) 

 
Είναι ο ςπουδαιότεροσ εχκρόσ τθσ φιςτικιάσ (εικόνα 1). Ζχει μια γενεά το χρόνο και 
διαχειμάηει ςαν προνφμφθ μζςα ςτουσ καρποφσ που ζχουν μείνει ςτο δζνδρο ι ζχουν πζςει 
ςτο ζδαφοσ. Τα ακμαία βγαίνουν από τουσ μουμιοποιθμζνουσ καρποφσ του προθγοφμενου 
ζτουσ, ανοίγοντασ με τθ γνάκο τουσ μια οπι (εικόνα 2). Τα περιςςότερα είναι κθλυκά και 
ωοτοκοφν εντόσ των νζων καρπϊν τρεισ θμζρεσ μετά τθν εμφάνιςι τουσ. 
 
 

                                   
 

 

 

 

Αντιμετώπιςη 

Σε προθγοφμενο δελτίο μασ (9-2-2018) ςυςτάκθκε θ ςυλλογι μουμιοποιθμζνων καρπϊν, ο 
ζλεγχοσ ενόσ ποςοςτοφ για παρουςία προνυμφϊν ςτο εςωτερικό τουσ και θ τοποκζτθςι 
τουσ ςε πλαςτικά ι γυάλινα διαφανι δοχεία, καλυμζνα με εντομοςτεγζσ δίχτυ (π.χ. τοφλι). 
 

Εικ. 1. Τα ακμαία μοιάηουν με 
μικρζσ ςφικεσ. 
 

Εικ. 2. Οπι εξόδου ακμαίων από 
μουμιοποιθμζνουσ καρποφσ. 
 

mailto:fyto12@otenet.gr


2 

 

Επειδι από αρχζσ Μαΐου αναμζνεται θ ζξοδοσ των ακμαίων του εντόμου, ςυνιςτάται ςτουσ 
παραγωγοφσ ο τακτικόσ ζλεγχοσ των δοχείων αυτϊν, ϊςτε να προβοφν ςε άμεςθ ζναρξθ 
ψεκαςμϊν με τθν εμφάνιςθ των εντόμων, πριν αυτά ωοτοκιςουν ςτουσ νζουσ καρποφσ. Οι 
ψεκαςμοί αυτοί κα πρζπει να επαναλαμβάνονται κάκε 7-10 θμζρεσ μζχρι να ξυλοποιθκεί 
το περικάρπιο. 
 
Εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ: deltamethrin, phosmet. 
 

 

 
ΨΤΛΛΑ 

(Agonoscena pistaciae) 
 
Εμφανίηεται από τα μζςα Απριλίου, ωοτοκεί το Μάιο και παραμζνει πάνω ςτα δζνδρα 
μζχρι τθν πτϊςθ των φφλλων, ςυμπλθρϊνοντασ 4-5 γενεζσ το χρόνο. 
 
Προςβάλει τουσ βλαςτοφσ, τα φφλλα και τουσ ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ, από όπου μυηά 
φυτικοφσ χυμοφσ δθμιουργϊντασ νεκρωτικά ςτίγματα και εκκρίνει μελιτϊματα. Ζνα από τα 
ςθμαντικότερα προβλιματα που παρουςιάηονται δευτερογενϊσ είναι ο μφκθτασ τθσ 
καπνιάσ που αναπτφςςεται πάνω ςτθ μελιτϊδθ ουςία. Αποτζλεςμα τθσ προςβολισ είναι θ 
πρόωρθ φυλλόπτωςθ, θ καταςτροφι των οφκαλμϊν και θ μθ πλιρθσ ωρίμανςθ των 
καρπϊν, οι οποίοι μζνουν κλειςτοί. 
 
 

                                                
 

 

 

 

Αντιμετώπιςη 

Ο πλθκυςμόσ τθσ ψφλλασ, εάν δεν ελεγχκεί εγκαίρωσ, μπορεί να εξελιχκεί ςε υψθλά 
επίπεδα κατά τθν διάρκεια του καλοκαιριοφ, με αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι εξαςκζνθςθ 
τθσ καλλιζργειασ. 
 
Συνιςτάται ςτουσ παραγωγοφσ να ελζγχουν τθν καλλιζργειά τουσ για τθν πικανι παρουςία 
του εντόμου και ςτθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν προςβολζσ  (εικόνα 3) να διενεργθκεί 
ψεκαςμόσ με ζνα εγκεκριμζνο για τθν καλλιζργεια γεωργικό φάρμακο. Υπενκυμίηεται ότι οι 
ψεκαςμοί οι οποίοι κα εφαρμοςτοφν για το ευρφτομο περιορίηουν τθν ψφλλα. Γι’ αυτό θ 
χριςθ των φαρμάκων κα πρζπει να γίνεται με προςοχι, κακϊσ υπάρχει κίνδυνοσ 
εξόντωςθσ των φυςικϊν εχκρϊν του εντόμου. 
 
Εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ: phosmet, spinosad. 

Εικ. 3. Νφμφεσ και ακμαία ψφλλασ ςτθν κάτω επιφάνεια του φφλλου, 
όπωσ  φαίνονται με ζναν απλό μεγεκυντικό φακό (πθγι: neolaki.net). 
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ΚΟΛΤΣΗ 
(Acrantus vestitus) 

 
Είναι το κυριότερο ξυλοφάγο ζντομο τθσ φιςτικιάσ (εικόνα 4) και εμφανίηεται τθν άνοιξθ 
(Απρίλιο - Μάιο). Προςβάλει κυρίωσ τα εξαςκενθμζνα από διάφορεσ αιτίεσ δζνδρα. 
Καταςτρζφει τουσ ξυλοφόρουσ οφκαλμοφσ, κακϊσ και τθ νεαρι βλάςτθςθ, ορφςςοντασ 
ςτοζσ διατροφισ και προκαλϊντασ ξθράνςεισ. 
 
Τα ακμαία αρχίηουν να εγκαταλείπουν τισ ςτοζσ διατροφισ όταν το φυτό ειςζρχεται ςε 
λικαργο (τζλοσ φκινοπϊρου - αρχζσ χειμϊνα) και μετακινοφνται ςε εξαςκενθμζνουσ ι 
θμίξερουσ βλαςτοφσ, ι ςε κλάδουσ εγκαταλελειμμζνουσ ςτο ζδαφοσ, όπου ορφςςουν ςτοζσ 
αναπαραγωγισ και διαχειμάηουν. 
 

                                                      
 

 

 

Αντιμετώπιςη 

Η καταπολζμθςθ βαςίηεται κυρίωσ ςε καλλιεργθτικά μζτρα, τα οποία κα πρζπει να 
εφαρμόηονται ςχολαςτικά κάκε χρόνο από όλουσ τουσ καλλιεργθτζσ μιασ περιοχισ, για να 
μθ μεταναςτεφουν τα ζντομα από τα προςβεβλθμζνα δενδροκομεία ςτα υγιι. 

- Διατιρθςθ των δζνδρων ςε καλι κατάςταςθ βλάςτθςθσ (λίπανςθ, άρδευςθ, 
κλάδεμα) και καταπολζμθςθ εχκρϊν και αςκενειϊν. 

- Απομάκρυνςθ και κάψιμο όλων των ξθρϊν και εξαςκενθμζνων κλάδων από τα 
δζνδρα, κακϊσ και αυτϊν που τυχόν ζχουν απομείνει από το κλάδεμα και τον 
κακαριςμό των δζνδρων. 

 

 

 

 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 

Εικ. 4. Μικρό, ωοειδζσ, καςτανόμαυρο ςκακάρι (πθγι: pistaches.eu). 
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