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Σε σσνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών  

ΕΛΙΑ          Νο 17/19-05-2017 

Βλαζηικό ζηάδιο  

 Παξαηεξείηαη έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο ηεο ειηάο ζε πξώηκεο πεξηνρέο θαη πνηθηιίεο.  

 Σηηο ππόινηπεο πξώηκεο πεξηνρέο ε ειηά βξίζθεηαη ζην βιαζηηθό ζηάδην Ε (δηαθνξνπνίεζε 

ηεο ζηεθάλεο) θαη αλακέλεηαη έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο ηηο επόκελεο εκέξεο. 

 Τε θεηηλή ρξνληά παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνζόηεηα ηεο αλζνθνξίαο ιόγσ ηνπ 

ρεηκεξηλνύ παγεηνύ.  

 

Πσρηνοηρήηης  

 Η πηήζε ηνπ εληόκνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε από 

ην δεύηεξν δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ. Ο αξηζκόο ησλ 

ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. Σηηο πεξηνρέο 

ηεο νόηιας Σακνζξάθεο θαη Θάζνπ, ε αλζνθνξία 

μεθίλεζε θαη ν αξηζκόο ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο 

θεξνκνληθέο παγίδεο είλαη ρακειόο.  

 

Ψεκαζμοί: 

 Οη επεκβάζεηο έρνπλ σο ζηόρν ηα ελήιηθα πξηλ πξνιάβνπλ λα γελλήζνπλ ην κέγηζην ησλ 

απγώλ ηνπο θαη ηηο πξνλύκθεο πξηλ κπνπλ ζην θπηό.  

 Σε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη απμεκέλε αλζνθνξία ε επέκβαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλζόβηαο γεληάο ηνπ εληόκνπ κπνξεί λα παραληθθεί.  

 Ταπηόρξνλα ζα δηαηεξεζνύλ θαη νη πιεζπζκνί ησλ θπζηθώλ ερζξώλ πνπ είλαη δξαζηήξηνη 

ηελ επνρή ηεο αλζνθνξίαο.  

 Σπληζηάηαη λα γίλνπλ ςεθαζκνί ζε πεξηνρέο κε κέηξηα αλζνθνξία ή ζε ειαηώλεο όπνπ 

εκθαλίζηεθαλ θαη άιινη εληνκνινγηθνί ερζξνί, όπσο ε βακβαθάδα νπόηε κπνξεί λα γίλεη 

ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε ζηα αγξνθηήκαηα πνπ εληνπίζηεθε. 

 Είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζθεπάζκαηα κε βάκιλλο θοσριγγίας, ηα νπνία 

είλαη δξαζηηθά ελαληίνλ ησλ πξνλπκθώλ ηεο αλζόβηαο γεληάο θαη δελ βιάπηνπλ ηνπο θπζηθνύο 

ερζξνύο ησλ βιαβεξώλ εληόκσλ πνπ είλαη δξαζηήξηνη ηελ επνρή ηεο αλζνθνξίαο. 

Σε θάζε πεξίπησζε νη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ην βιαζηηθό ζηάδην 

ηεο ειηάο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο (θξόθηαζκα) ή θαη ζην 

μεθίλεκα ηεο αλζνθνξίαο. 

 

 

 



Ψύλλα (βαμβακάδα)   

 Παξαηεξήζεθαλ ρακεινί έσο κέηξηνη πιεζπζκνί ςύιιαο, θπξίσο ζε ειαηνθηήκαηα όπνπ 

δε γίλνληαη ζπζηεκαηηθνί ςεθαζκνί. Όπνπ ππάξρεη πξόβιεκα βακβαθάδαο λα γίλεη έλαο 

ςεθαζκόο κε εγθεθξηκέλν ζθεύαζκα παξαθηλειαίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ππξελνηξήηε. 

 

Ακάρεα 

 Τα αθάξεα πξνθαινύλ παξακνξθώζεηο ζηα θύιια θαη ζηνπο θαξπνύο ησλ ειαηνδέληξσλ, 

ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ θαξπώλ, ηδηαίηεξα ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο. 

Ψεκαζμοί : 

 Όπνπ ππάξρεη πξόβιεκα αθάξεσλ, ζπληζηάηαη 

λα γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ππξελνηξήηε ιίγν πξηλ ηελ 

αλζνθνξία. Επίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο 

επαλαιεπηηθόο ςεθαζκόο κε ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ 

θαη όηαλ ν θαξπόο ηεο ειηάο έρεη ην κέγεζνο ηεο 

θεθαιήο θαξθίηζαο. Ο επαλαιεπηηθόο ςεθαζκόο 

είλαη απαξαίηεηνο κόλν ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο. 

 

Παρλαηόρια 

 Σπληζηάηαη λα γίλεη θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ιίγν πξηλ ηελ αλζνθνξία κε έλα 

θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. Θδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο 

θαη ζε ειαηνθηήκαηα όπνπ ην πξόβιεκα ήηαλ έληνλν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. 

 
σημείωση : 
 

 Όηαλ γίλεηαη ζπλδπαζκέλε θαηαπνιέκεζε λα ρξεζηκνπνηείηε θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντόληα πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξνπο ερζξνύο θαη λα ειέγρεηε ηελ ζπλδπαζηηθόηεηά 

ηνπο. 

 Επηιέγεηε ηα θαηάιιεια θάξκαθα από ηηο ιίζηεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ πνπ ζαο απνζηέιινπκε θαη εθαξκόδεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ. 

          

✦ ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ 

www.minagric.gr  
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