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Καρπόκαψα ροδακινιάσ (Grapholitha molesta)
Διαπιςτϊςεισ
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ
θσ
διαπιςτϊνουμε ότι θ πτιςθ τθσ 2 γενεάσ του εντόμου ξεκίνθςε ςε
όλεσ τισ περιοχζσ.
θ

Οι προνφμφεσ τθσ 2 σ γενεάσ προςβάλλουν τουσ βλαςτοφσ που είναι
ακόμθ τρυφεροί και ακολοφκωσ τουσ νεαροφσ καρποφσ. Ο καρπόσ
είναι ιδιαίτερα ευπακισ ςε προςβολζσ από το διάςτθμα που αρχίηει θ
αλλαγι του χρϊματοσ (ζναρξθ ωρίμανςθσ).
Σο βλαςτικό ςτάδιο των οπωρϊνων ροδακινιάσ για τισ ποικιλίεσ που
ωριμάηουν το πρϊτο δεκαιμερο του Ιουλίου είναι ςτο ςτάδιο τθσ
διόγκωςθσ του καρποφ και των μεςοπρϊιμων ποικιλιϊν ςτο ςτάδιο τθσ φυςιολογικισ ωρίμανςθσ των καρπϊν.
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι μακθματικϊν μοντζλων υπολογιςμοφ των
θμεροβακμϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ ΔΑΟΚ Δράμασ και ερρϊν, το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα αναμζνονται οι
θσ
πρϊιμεσ εκκολάψεισ των αυγϊν τθσ 2 γενεάσ του εντόμου.
Συςτάςεισ
Χθμικι καταπολζμθςθ
υνιςτάται να γίνει ψεκαςμόσ τισ επόμενεσ θμζρεσ με τθ χριςθ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Οι επεμβάςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ καρπόκαψασ αυτιν τθν περίοδο καταπολεμοφν αποτελεςματικά και τισ
προςβολζσ από τθν ανάρςια.

Ανάρςια (Anarsia lineatella)

Διαπιςτϊςεισ
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ διαπιςτϊνουμε ότι θ πτιςθ
του εντόμου ςυνεχίηεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ.
τισ ποικιλίεσ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ και οι καρποί μαλακϊνουν, οι
προνφμφεσ ειςζρχονται και ςτο εςωτερικό του καρποφ όπου τρζφονται με το
εςωτερικό ςτρϊμα του μεςοκαρπίου, κοντά ςτο ενδοκάρπιο.
υςτάςεισ
Χθμικι καταπολζμθςθ
Οι επεμβάςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ καρπόκαψασ τθσ ροδακινιάσ αυτι τθν περίοδο καταπολεμοφν
αποτελεςματικά και τυχόν προςβολζσ από τθν ανάρςια.
Φυλλοδζτησ τησ ροδακινιάσ (Adoxophyes orana)
Διαπιςτϊςεισ
Από τθ μελζτθ των ςυλλιψεων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ ςτισ περιοχζσ του Νζςτου – Χρυςοφπολθσ και Ξάνκθσ
όπου και διαπιςτϊκθκε θ παρουςία του εντόμου, ο αρικμόσ των ςυλλιψεων είναι πολφ μικρόσ και δεν εμπνζει
ανθςυχία.
Οι νεαρζσ προνφμφεσ τρζφονται μεταξφ των νεφρων των φφλλων και ςτισ κορυφζσ των βλαςτϊν.
Χαρακτηριςτικό ςφμπτωμα τησ προςβολήσ ςε αυτό το ςτάδιο είναι η ςυςτροφή των φφλλων.
Να τονίςουμε ότι ςτουσ Νομοφσ Δράμασ και Σερρϊν δεν καταγράφηκαν ςυλλήψεισ του εντόμου ςτισ
φερομονικζσ παγίδεσ.
Συςτάςεισ
Χθμικι Καταπολζμθςθ
Οι επεμβάςεισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ καρπόκαψασ τθσ ροδακινιάσ και τθσ ανάριασ καταπολεμοφν
αποτελεςματικά και τυχόν προςβολζσ από φυλλοδζτθ.
Ιδιαίτερη προςοχή πρζπει να δοθεί ςτη χρήςη των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων τα οποία θα πρζπει να
ζχουν όςο το δυνατόν λιγότερεσ ημζρεσ υπολειμματικήσ διάρκειασ τελευταίασ επζμβαςησ πριν τη ςυγκομιδή.
Συνδυαςμόσ καλλιεργητικϊν μζτρων και χημικήσ καταπολζμηςησ όπου απαιτείται δίνει τα καλφτερα
αποτελζςματα.
Οι ψεκαςμοί πρζπει να είναι επιμελημζνοι με διαβροχή όλησ τησ φυλλικήσ επιφάνειασ και ςτα ψηλά
τμήματα των δζνδρων.
Οι καλλιεργητζσ μποροφν να ςυμβουλεφονται για τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα ανά
καλλιζργεια και παθογόνο ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη του Υπ.Α.Α.Τ.
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx
το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων www.minagric.gr
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