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1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΕΧΘΡΩΝ  ΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ           ΑΝΑΡΙΑ   ΚΑΙ     ΦΤΛΛΟΔΕΣΗ 

( Grapholitha molesta)          ( Anarsia lineatella)                 ( Adoxophyes orana 

             

 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΦΤΣΩΝ  ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 

ΚΑΙ 
ΦΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΘΕΩΝ

 Διαπιςτϊςεισ 

 Ολοκλθρϊκθκε ςτα μζςα επτεμβρίου θ παρακολοφκθςθ των λεπιδοπτζρων( 
καρπόκαψα, ανάρςια και φυλλοδζτθσ) ςτθν καλλιζργεια τθσ ροδακινιάσ ςτισ περιοχζσ 
που εγκαταςτάκθκε το δίκτυο παρακολοφκθςθσ φερομονικϊν παγίδων και ςυγκεκριμζνα  
ςτουσ νομοφσ ερρϊν- Δράμασ-Καβάλασ και Ξάνκθσ . 

Από τθν καταγραφι των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ μζχρι τα μζςα 
επτεμβρίου  παρατθροφμε ότι οι πλθκυςμοί των ενιλικων αρςενικϊν εντόμων ςε ςχζςθ  
με τθν  περςινι χρονιά κυμάνκθκαν ςτα ίδια επίπεδα. Γενικά δεν διαπιςτϊκθκαν 
προβλιματα με ςυμπτϊματα ςτουσ καρποφσ από τισ προςβολζσ των παραπάνω εχκρϊν. 
Ελαφριζσ προςβολζσ παρατθρικθκαν τθν περίοδο ολοκλιρωςθσ τθσ ωρίμανςθσ των 
καρπϊν  ςε οπωρϊνεσ που δεν δζχτθκαν επεμβάςεισ κατά τθν καλλιεργθτικι περίοδο, 
χωρίσ όμωσ ιδιαίτερα προβλιματα.  

Να τονίςουμε ότι οι παραπάνω επιβλαβείσ οργανιςμοί διαχειμάηουν: 

 Η καρπόκαψα ωσ ανεπτυγμζνθ προνφμφθ ςτα ρυτιδϊματα του κορμοφ, κάτω από 
τουσ ξεροφσ φλοιοφσ κακϊσ και ςε άλλα προςτατευόμενα μζρθ. 

 Η ανάρςια ωσ προνφμφθ 2ου ςταδίου ςε ςτοά διαχείμαςθσ και  

 Ο φυλλοδζτησ ωσ προνφμφθ 3ου ςταδίου μζςα ςε διπλό μετάξινο ιςτό ςτισ 
ςχιςμζσ του φλοιοφ, ςτα λζπια των οφκαλμϊν και ςε πεςμζνα ςτο ζδαφοσ φφλλα. 

Σο παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

θλεκτρονικά ςε ςυνεργαςία με τισ 

ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τθ ΔΑΟΚ ερρϊν 

Δράμασ 
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        ΔΡΟΟΦΙΛΑ 

                                                (Drosophila suzukii) 

 Διαπιςτϊςεισ 

 Κατά τθ φετινι καλλιεργθτικι περίοδο ςτο δίκτυο παγίδων τθσ ΔΑΟΚ Δράμασ δεν 

διαπιςτϊθηκαν  ςυλλήψεισ του Drosophila suzukii.και μετά από μακροςκοπικό 

ζλεγχο, ςε οπωρϊνεσ του ν. Δράμασ, δεν παρατηρήθηκαν ςυμπτϊματα 

προςβολήσ  ςτουσ καρποφσ  από τη δροςόφιλα.  

 

 2.ΜΤΚΗΣΟΛΟΓΙΚΕ ΑΘΕΝΕΙΕ 

Εξώασκος της ροδακινιάς 

Κορύνεο της ροδακινιάς 

1. Γενικά 

 Σο κορφνεο προςβάλλει κυρίωσ το ζλαςμα των νεαρϊν και τρυφερϊν βλαςτϊν. ε 
περιπτϊςεισ ζντονθσ προςβολισ παρατθρείται πρόωρθ πτϊςθ των φφλλων. τουσ 
προςβεβλθμζνουσ βλαςτοφσ δθμιουργοφνται ζλκθ, τα οποια τθν επόμενθ άνοιξθ 
περικλείουν τουσ νεαροφσ βλαςτοφσ, με αποτζλεςμα τθν ξιρανςθ αυτϊν. 

 

1. Γενικά για την αςθζνεια 

  Ο εξϊαςκοσ γνωςτόσ και ωσ «καροφλιαςμα των φφλλων», είναι μία ςοβαρι αςκζνεια 
των πυρθνοκάρπων και ιδιαίτερα τθσ ροδακινιάσ. 

Ευνοείται ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ υγροφ και βροχεροφ καιροφ κατά τθν περίοδο τθσ 
άνοιξθσ. 

Κατά τθ φετινι καλλιεργθτικι περίοδο ςε οπωρϊνεσ τθσ ροδακινιάσ ςε μερικζσ 
περιπτϊςεισ οι προςβολζσ ιταν αρκετά ζντονεσ και με εμφανι τα χαρακτθριςτικά  
ςυμπτϊματα του μφκθτα επί του φυλλϊματοσ των δζνδρων.(εικόνεσ 1,2) 
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Μονίλια της ροδακινιάς 

1 Γενικά για την αςθζνεια 

 Θ φαιά ςιψθ ( μονίλια) προςβάλλει τα άνκθ τουσ κλάδουσ και τουσ καρποφσ. 

Οι αρχικζσ μολφνςεισ κατά τθν άνοιξθ πραγματοποιοφνται από τα κονίδια που 
αναπτφςςονται ςτουσ μουμιοποιθμζνουσ καρποφσ που βρίςκονται ςτο ζδαφοσ ι 
ζχουν παραμείνει προςκολλθμζνοι πάνω ςτα δζνδρα. 

3.ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΚΕ ΦΡΟΝΣΙΔΕ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα                                                                                                            Θ Προϊςταμζνθ Σμιματοσ   κ.α.α              

του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων www.minagric.gr     

                                                                                                                  
                                                                        

 

 

                                                                                                           Αδαμίδου Ηωι                                                                                                                                                                         

   Συςτάςεισ  

 Καλλιεργητικζσ πρακτικζσ 
ε οπωρϊνεσ ροδακινιάσ που εμφανίηουν προβλιματα προςβολϊν  από τουσ 
παραπάνω μφκθτεσ, ι  κατά τθ φετινι βλαςτικι  περίοδο εμφάνιςαν ςυμπτϊματα, 
προκειμζνου να μειωκοφν οι προςβολζσ τθν επόμενθ καλλιεργθτικι περίοδο μποροφν 
να λθφκοφν ςυμπλθρωματικά καλλιεργθτικά μζτρα τθν περίοδο αυτι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ ςυγκομιδι των καρπϊν και πριν τθν πτϊςθ των φφλλων. Ζτςι 
ςυνιςτάται ςτουσ καλλιεργθτζσ να προβοφν: 

1. τον κακαριςμό  των δζνδρων από κλαδιά που εμφανίηουν ζλκθ και ζχουν 
ξερακεί 

2. τον κακαριςμό και απολφμανςθ των ελκϊν των μεγαλφτερων κλάδων των 
δζνδρων. 

3.  τθν απομάκρυνςθ και καταςτροφι με κάψιμο των προςβεβλθμζνων βλαςτϊν 
και των μουμιοποιθμζνων καρπϊν που βρίςκονται πάνω ςτα δζνδρα. 
 

 Χημικζσ Επεμβάςεισ 
ε περιπτϊςεισ που υπάρχει πικανότθτα ςοβαρισ προςβολισ ςυνιςτάται : 

      1.ζνασ φκινοπωρινόσ ψεκαςμόσ ,λίγο πριν τθν πτϊςθ των φφλλων  και  

      2.ζνασ χειμερινόσ ψεκαςμόσ, πριν το φοφςκωμα των οφκαλμϊν, με κατάλλθλο  

        χαλκοφχο μυκθτοκτόνο. 

http://www.minagric.gr/
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