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

ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis) 
 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ                                                              Τν παξόλ δειηίν εθδίδεηαη κόλν ειεθηξνληθά 

Νο 26/21-07-2017 

                               3ο Σεχνικό Δελτίο Γ .Προειδοποιήςεων για τη μηλιά  
Καρπόκαψα μηλιάς   

( Cydia pomonella) 

                                                                         
Δικ.1-2  πηγή  ΓΑΟΚ Γράμας  

1.Γιαπιστώσεις 

 
Από ηελ θαηαγξαθή  ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πηήζε ηνπ εληόκνπ 

ζπλερίδεηαη κε αλνδηθή πνξεία. 

 

Από ηε κειέηε ησλ ζπιιήςεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθώλ  κνληέισλ 

ππνινγηζκνύ ησλ εκεξνβαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΔΑΟΚ Δξάκαο, δηαπηζηώλνπκε   όηη ζηηο 

 21-07-2017 ζπκπιεξώζεθε  ην άζξνηζκα ησλ εκεξνβαζκώλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ησλ  

εθθνιάςεσλ  ησλ απγώλ ηνπ εληόκνπ. 

 

Ο ζειπθό ελήιηθν ηεο γεληάο απηήο  σνηνθεί  θαηεπζείαλ πάλσ ζηνπο θαξπνύο θαη αλάινγα κε ηε 

ζνβαξόηεηα ηεο πξνζβνιήο ζηελ πεξηνρή, θαηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, κπνξεί λα ρξεηαζζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ησλ δεκηώλ από ηα κέζα Θνπλίνπ θαη κεηά. 

 

Η γεληά απηή δηαξθεί πεξίπνπ 30 εκέξεο ( Θνύιηνο-Αύγνπζηνο) θαη ε πξνλύκθε κπαίλεη ζηνλ 

θαξπό, ζπλήζσο από ζεκείν επαθήο ηνπ κε άιιν θαξπό, βιαζηό ή θύιιν,  αθνύ πεξηπιαλεζεί  2-3 

εκέξεο πξηλ εηζρσξήζεη ζηνλ θαξπό. Η πεξίνδνο απηή είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηεο. 

 
2.σστάσεις 
 

 πληζηάηαη λα γίλεη άκεζα ςεθαζκόο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ πνπ είραλ δνζεί κε ην ππ’ άξηζ. Νν 12/03-05-2017 Σερληθό Δειηίν.  
 

 Επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνύ κεηά από 10-12 εκέξεο πεξίπνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

εηηθέηαο ησλ εληνκνθηόλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΩΝ 
ΠΕΡΘΟΧΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ & ΘΡΑΚΗ- Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ (Ν.ΕΡΡΩΝ) 

Εκδίδεηαι ζε ζσνεργαζία με ηις ΔΑΟΚ Δράμας- & Σερρών  
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3.Γενική παρατήρηση 
 

  Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηα αλαγξαθόκελα ζηηο εηηθέηεο έγθξηζεο ησλ γ. θαξκάθσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνλ πξνβιεπόκελν κέγηζην αξηζκό επεκβάζεσλ κε ην ίδην εληνκνθηόλν.  
 

 Οη  επόκελνη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη  κε εληνκνθηόλα  πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο. 
  

 Σηελ ελαιιαγή ησλ εληνκνθηόλσλ λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε νκάδα δξάζεο ηπρόλ άιισλ 

εληνκνθηόλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ νπσξώλα γηα ηνπο άιινπο ερζξνύο. 
 

 Η ρξήζε ησλ εληνκνθηόλσλ λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζηνπο απαξαίηεηνπο ςεθαζκνύο κε βάζε 

ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εληόκνπ.  

 

 Τα εληνκνθηόλα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ελαιιαθηηθέο κε-ρεκηθέο 

κεζόδνπο ή θαη κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ επλννύλ ηνπο θπζηθνύο ερζξνύο ηεο 

θαξπόθαςαο. 

 

 Χξήζε ιηγόηεξν ηνμηθώλ εληνκνθηόλσλ γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ απνηειεζκαηηθή  δηαηήξεζε 

ησλ σθειίκσλ αξπαθηηθώλ θαη παξαζηηνεηδώλ ζηνλ νπσξώλα.  

 

      

                                                                                                                         

 

        Καβάια  21-07-2017 

       Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

                                        θ.α.α 

                

                      

 

                         

 

 

 

                            Αδακίδνπ Ζσή                                                    
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