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Τν έληνκν ιπκάληξηα είλαη
εμαηξεηηθά πνιπθάγν, κε ην πνπξλάξη
λα απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν μεληζηή
ηνπ. Έρεη κία γελεά ην έηνο θαη νη
πξνλύκθεο ηνπ εθθνιάπηνληαη ηελ
άλνημε θάλνληαο εκθαλή ηελ παξνπζία
ηνπο κέρξη ηνλ Ινύλην. Με ηελ
Θειπθό άηνκν

Αξζεληθό άηνκν

νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμή ηνπο θαηεπζύλνληαη πξνο πξνζηαηεπκέλα ζεκεία γηα λύκθσζε. Τα
ελήιηθα εμέξρνληαη θαηά ηνπο κήλεο Μάην έσο Ινύιην θαη ηα απγά πνπ ηνπνζεηνύλ ζηνπο
μεληζηέο ηνπο εθθνιάπηνληαη ηελ επόκελε άλνημε.

Διαπιστώσεις:
Από επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ησλ γεσπόλσλ ηνπ
Τκήκαηνο Πνηνηηθνύ θαη Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Ειέγρνπ ηεο
ΔΑΟΚ Δξάκαο, έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία κηθξνύ αξηζκνύ
πξνλπκθώλ 1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ, κόλν ζε δαζηθή βιάζηεζε,
ζηελ πεξηνρή ησλ Κπξγίσλ.
Αθόκε έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία πνιύ κηθξνύ
αξηζκνύ πξνλπκθώλ 1νπ ζηαδίνπ ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο
κειηάο ηνπ Ν. Δξάκαο.
Πξνλύκθε 1νπ ζηαδίνπ ζε θύιιν κειηάο

Σηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Δξάκαο, όπσο θαη ζε άιιεο, είραλ
παξαηεξεζεί πςεινί πιεζπζκνί θαη πξνζβνιέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεπηδνπηέξνπ ζε
βνζθνηόπνπο ζθιεξόθπιιεο βιάζηεζεο (πνπξλάξη) θαηά ηα δύν πξνεγνύκελα έηε.

Συστάσεις:
Σε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε δαζηθή βιάζηεζε, θπξίσο πνπξλάξηα, νη θαιιηεξγεηέο ζα
πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηέο ηνπο (ακπέιηα, ακπγδαιηέο, κειηέο ξνδαθηληέο,
δακαζθεληέο θιπ.)
Σε πεξίπησζε εληνπηζκνύ ύπνπησλ ζπκπησκάησλ, λα απεπζύλνληαη ζην Τκήκα
Πνηνηηθνύ θαη Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Ειέγρνπ ηεο ΔΑΟΚ Δξάκαο ή ζε ηδηώηεο γεσπόλνπο ηεο
πεξηνρήο γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε.
Η θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη κε ςεθαζκνύο θπιιώκαηνο ζθεπαζκάησλ Bacillus
thuringiensis εθηόο εάλ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα θπηνπξνζηαζίαο γηα άιινπο ερζξνύο.
Σε πεξηπηώζεηο έμαξζεο πιεζπζκώλ, ηδηαίηεξα θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ππάξρεη
ε πηζαλόηεηα πξόθιεζεο αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη σο έληνκν πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη λα εθαξκόδνληαη εγθεθξηκέλα βηνθηόλα
ζθεπάζκαηα ζε θαηνηθίεο.
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