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1ο  ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ  ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis) 
 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ                                                    Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 

 

                                                 ε ζσνεργαζία με ηη ΔΑΟΚ Δράμας                                    Νο 10/24-04-2017 

2ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για την καλλιζργεια τησ  Ακτινιδιάσ  
  

1.κοπός Τν παξόλ Δειηίν απεπζύλεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο αθηηληδηάο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηελ πεξίνδν απηή,  ησλ θπξηόηεξσλ ερζξώλ θαη αζζελεηώλ.  

  

( Βαμβακάδα) Pseudaulacaspis pentagona  

 

2.Γενικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βακβαθάδα απνηειεί ηνλ ζνβαξόηεξν ερζξό ηεο αθηηληδηάο. Πξνζβάιιεη ηνλ θνξκό, ηνπο 

θιάδνπο θαη ηνπο θαξπνύο. 

 Έρεη ηξεηο (3) γεληέο ην έηνο. 

 Δηαρεηκάδεη κε ηε κνξθή ηνπ αθκαίνπ ζειπθνύ θαη από ηα κέζα Απξηιίνπ μεθηλνύλ νη 

σνηνθίεο. 

 Τελ πεξίνδν απηή εκθαλίδεηαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο κεηαθηλνύκελσλ αθάιππησλ 

πξνλπκθώλ. 

Εημίες ποσ προκαλεί: 

 

 Απνξξνθά ρπκνύο από ην θπηό κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή εμαζζέληζή ηνπ 

 Πξνρσξεκέλε πξνζβνιή κπνξεί λα πξνθαιέζεη μήξαλζε ζε θιεκαηίδεο, βξαρίνλεο θαη 

αθόκε θαη ζε νιόθιεξα θπηά 

 Σεκαληηθέο είλαη νη δεκηέο ζηνπο θαξπνύο , όπνπ ζηα ζεκεία πξνζβνιήο πιεγώλεηαη ε 

επηδεξκίδα κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζνληαη ζήςεηο, λα κεηώλεηαη ν ρξόλνο δηαηήξεζεο 

ησλ θαξπώλ θαη λα ππνβαζκίδεηαη ε πνηόηεηά ηνπο θαη ε εκπνξηθή ηνπο αμία.  

 

 

  
 

 

σζηάζεις-Υημική καηαπολέμηζη 

 

 Καηάιιειε πεξίνδνο γηα ηε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ ερζξνύ είλαη ε πεξίνδνο πνπ 

εκθαλίδεηαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο αθάιππησλ κεηαθηλνύκελσλ πξνλπκθώλ ( Απξίιηνο 

–Μάηνο) 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΩΝ 
                                  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ  

Γ/ΝΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΑΚ. –ΘΡΑΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ &  

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 

Σ. Γ/ΝΖ : ΣΔΡΜΑ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ Α. ΛΟΤΚΑ 

Σ.Κ.: 651 10 Σ.Θ.: 1235 

ΣΖΛ. 2510600423 

FAX: 2510600430 

e-mail: pkpfpeka@otenet.gr 
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2.Οδηγίες 

καηαπολέμηζης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αξγόηεξα νη πξνλύκθεο απνθηνύλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ( αζπίδην) ην νπνίν είλαη 

ηθαλό λα ηηο πξνζηαηεύζεη από ην πγξό ησλ ςεθαζκώλ θαη έηζη ε  θαηαπνιέκεζή ηνπο 

λα είλαη πνιύ δύζθνιε θαη αλαπνηειεζκαηηθή. 

 Οπνηαδήπνηε επέκβαζε κε εληνκνθηόλα γηα λα είλαη επηηπρήο πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ 

ππάξρνπλ νη λεαξέο πξνλύκθεο 1εο θαη 2εο ειηθίαο θαη κεηά από πξνζεθηηθή 

παξαθνινύζεζε  ηνπ εληόκνπ. 

σνιζηάηαι: 
 Οη παξαγσγνί κεηά από πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ νπσξώλσλ ηνπο θαη  ακέζσο κεηά ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ εξπνπζώλ κνξθώλ   

 Αλ ππάξρεη ππθλόο πιεζπζκόο λα πξνβνύλ ζε έλα 1
ν
  ςεθαζκό κε εγθεθξηκέλν 

ζθεύαζκα παραθινελαίοσ. 

  θαη ν 2
νο

  ςεθαζκόο λα γίλεη  2 εβδνκάδεο αξγόηεξα. 

  Σε πεξηπηώζεηο όρη ππθλώλ πιεζπζκώλ ν ςεθαζκόο λα γίλεη  7-10 κέξεο κεηά ηελ 

εκθάληζε ησλ εξπνπζώλ κνξθώλ.  

 Ο ςεθαζκόο πξέπεη λα θαιύπηεη θάζε ζεκείν ηνπ δέλδξνπ θαη πξνηείλεηαη λα γίλεηαη 

κόλν ζηα δέλδξα πνπ έρνπλ πξνζβνιή ώζηε λα δηαθπιάζζνληαη νη θπζηθνί ερζξνί ησλ 

εληόκσλ. 

3.  

(Βακηηριακό έλκος )Pseudomonas syringae pv. actinidiae  

4. Γενικά  

Τα θύξηα ζπκπηώκαηα πνπ πξνθαιεί ην παξαπάλσ βαθηήξην είλαη: 

 Μηθξά ζηαγνλίδηα γαιαθηόρξσκνπ πγξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεηκώλα  ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ, θαζώο θαη ησλ θύξησλ θαη δεπηεξεπόλησλ θιάδσλ  

 Μεηαρξσκαηηζκό ηνπ θινηνύ ζηα ζεκεία από όπνπ βγαίλεη  ην πγξό (εηθόλα 3) . 

  Τα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα είλαη πην εκθαλή αξγά ην Φεηκώλα θαη ζηηο αξρέο ηεο 

Άλνημεο κε ηε δηαθνπή ηνπ ιήζαξγνπ ησλ θπηώλ.  

 Σε ζνβαξά πξνζβεβιεκέλνπο θύξηνπο θιάδνπο, νη νθζαικνί δελ εθπηύζζνληαη ή αλ 

εθπηπρζνύλ, νη λεαξνί βιαζηνί ζύληνκα παξνπζηάδνπλ κάξαλζε θαη μεξαίλνληαη. 

 Κάπνηεο θνξέο  παξαηεξείηαη αλάπηπμε πνιιώλ δσεξώλ βιαζηώλ (ιαίκαξγσλ) 

πξνεξρόκελσλ από νθζαικνύο πνπ βξίζθνληαη ζε πγηή ηκήκαηα ηνπ θνξκνύ θνληά ζην 

ιαηκό ηνπ θπηνύ.  

 Τελ Άλνημε, θαη ζπλήζσο από ηελ άλζεζε θαη κεηά, ηα θύιια παξνπζηάδνπλ λεθξσηηθέο 

θειίδεο (εηθόλα 1).  

  Τα κηθξήο ειηθίαο θπηά είλαη πεξηζζόηεξν εππαζή ζε πξνζβνιέο από ην παζνγόλν. 

Αξγόηεξα, ηα θπηά παξνπζηάδνπλ κάξαλζε πνπ μεθηλά από ηελ θνξπθή  

 Τελ Άλνημε κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ θαη δσεξνί βιαζηνί.  

 Σπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηα άλζε. Τα πξνζβεβιεκέλα άλζε ζε κεγάιν πνζνζηό 

απνθηνύλ θαζηαλό ρξώκα θαη καξαίλνληαη ρσξίο λα αλνίμνπλ(εηθόλα 2).  

 Επηζεκαίλεηαη όηη ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα, ηδίσο ζην θινηό θαη ηα άλζε, κνηάδνπλ κε 

εθείλα πνπ πξνθαινύληαη από άιια θπηνπαζνγόλα βαθηήξηα ή επίδξαζε ςύρνπο. 

          
Δικ. 1. (Πεγή: EPPO)                                   Εηθ. 2(Πεγή: EPPO)                      Εηθ. 3(Πεγή: EPPO)                                                                

 

5. Οδηγίες 

καηαπολέμηζης 

 

σζηάζεις-Καλλιεργηηικές πρακηικές 

 

Σπληζηώληαη λα εθαξκόδνληαη όιεο νη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ βνεζνύλ ζηελ απνθπγή ή 

θαη ζηε κε εμάπισζε ηνπ βαθηεξίνπ όπσο: 

 ηαθηηθή επηζεώξεζε ηνπ θηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηπρόλ ζπκπησκάησλ 

 ηαθηηθή απνιύκαλζε εξγαιείσλ 
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 ην μεξίδσκα θαη θάςηκν πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ  

 ε θύηεπζε πγηώλ δελδξπιιίσλ 

 νξζνινγηθή άξδεπζε ώζηε λα κελ παξέρεηαη  κεγαιύηεξε πνζόηεηα απ’ απηή πνπ 

ρξεηάδνληαη ηα δέλδξα θαη λα κελ βξέρεηαη ν θνξκόο θαη   

 λα εθαξκόδνληαη  ςεθαζκνί ζξέςεο ησλ θπηώλ κε θπηηθά ακηλνμέα, ζίδεξν, καγγάλην, 

ρισξηνύρν αζβέζηην θαη ληηξηθό καγλήζην, ηα νπνία  βειηηώλνπλ ηε θπζηθή άκπλα ηνπ 

θπηνύ απέλαληη ζην βαθηήξην 

 

Υημική καηαπολέμηζη  

 

σνιζηάηαι 

 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ βαθηεξίνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζπληζηώληαη 

πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί θπιιώκαηνο, από ηα πξώηα θύιια έσο ηελ αλάπηπμε ησλ 

θαξπώλ, κε θαηάιιειν εγθεθξηκέλν κπθεηνθηόλν (acibenzolar-s-methyl, Αριθ. 

Έγκριζης 120 ημερών  11571/127240/22-11-2016) και ότι αργόηερα από 90 ημέρες 

προ ηης ζσγκομιδής.  

 

 Από ηελ έλαξμε ηεο θαξπόδεζεο κέρξη ηελ πιήξε σξίκαζε ησλ θαξπώλ κπνξεί λα 

εθαξκόδνληαη ςεθαζκνί κε εγθεθξηκέλν ζθεύαζκα ηνπ Bacillus subtilis, με διάζηημα 3 

ημερών προ ηης ζσγκομιδής. 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

 

 Να τρηζιμοποιούνηαι πάνηα εγκεκριμένα ζκεσάζμαηα για ηην καλλιέργεια ηης 

ακηινιδιάς και  

 Να ηηρούνηαι ηα αναγραθόμενα ζηις εηικέηες εγκρίζης ηων ζκεσαζμάηων 
 

Ελδεηθηηθά ζαο επηζπλάπηνπκε πίλαθα κε ηηο εγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο. 

 
Τν παξόλ Δειηίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ παξαθάησ  ειεθηξνληθή Δ/λζε ηνπ Υπ.Α.Α.Τ.: 
www.minagric.gr- Αγξόηεο-Επηρεηξεκαηίαο-Γεσξγία-Γεσξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Καβάιαο 

 

Σπλεκκέλα: Πίλαθεο Θ&II 

                         

 

 

                       Καβάια  24-04-2017 

                    Η  Πξντζηακέλε Τκήκαηνο 

                                                                                                                                     θ.α.α 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

      Αδακίδνπ Ζσή            
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