
  

      

   

15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό υνζδριο, Νζα Καρβάλη (Καβάλα), 22-25 Οκτωβρίου 2013 

Η καλλιέργεια ηης δαμαζκηνιάς ζηην πεδιάδα ηης Χρσζούπολης 
 

τα πλαίςια τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Οργάνωςθσ Παραγωγϊν Χρυςοχωρίου Καβάλασ, NESPAR 
αποφαςίςτθκε θ εγκατάςταςθ οπωρϊνων δαμαςκθνιάσ Ιαπωνικϊν ποικιλιϊν (βανίλιεσ) πριν από 6 χρόνια. Πιο 
ςυγκεκριμζνα ςτα αγροκτιματα Χρυςοχωρίου και Ν. Καρυάσ ζχουν εγκαταςτακεί ςυνολικά 168 ςτρ. με 
Ιαπωνικζσ ποικιλίεσ δαμαςκθνιάσ, θ πρϊιμθ ποικιλία Black Diamond (40% επί του ςυνόλου), θ μεςοπρϊιμθ Friar 
(20% περίπου) ωσ επικονιαςτισ και θ όψιμθ Angeleno (40% περίπου). Οι οπωρϊνεσ εγκαταςτάκθκαν με 
γραμμικό ςφςτθμα φφτευςθσ (4,5 μ ανά γραμμι x 3,5 μ επί τθσ γραμμισ απαιτϊντασ 50-60 δζντρα ανά ςτρζμμα) 
χωρίσ υποςτιριξθ και με κυπελλοειδζσ κλάδεμα διαμόρφωςθσ τθσ κόμθσ. Σα προθγοφμενα χρόνια είχαν 
παρατθρθκεί ςθμαντικζσ προςβολζσ ςτουσ εν λόγω οπωρϊνεσ από τθν καρπόκαψα τθσ δαμαςκθνιάσ, Grapholita 
funebrana (Lepidoptera: Tortricidae), οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ αναπτυςςόμενεσ ςε αυτζσ δευτερογενείσ 
ςιψεισ και τισ προςβολζσ από Μονίλια (Monilia spp.) επζφεραν ςθμαντικι μείωςθ τθσ παραγωγισ.  

Παρακολοφθηςη τησ πορείασ του πληθυςμοφ του Grapholita 

funebrana (Lepidoptera: Tortricidae) ςτην πεδιάδα του Νζςτου  
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τα πλαίςια τθσ εφαρμογισ προτφπων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ τθσ παραγωγισ δαμαςκινων από τθν Οργάνωςθ Παραγωγϊν Χρυςοχωρίου  Καβάλασ 
NESPAR αποφαςίςτθκε θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του πλθκυςμοφ τθσ καρπόκαψασ τθσ δαμαςκθνιάσ με τθν εγκατάςταςθ ενόσ δικτφου 
φερορμονικϊν παγίδων τφπου Δζλτα. Η απόφαςθ αυτι ενιςχφκθκε από το γεγονόσ ότι θ βιολογία του εντόμου αυτοφ δεν ζχει μελετθκεί επαρκϊσ ςτθν 
Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν πεδιάδα τθσ Χρυςοφπολθσ. 

Γενική άποψη οπωρώνα ζε πλήρη άνθηζη 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ πτιςθσ τθσ καρπόκαψασ τθσ δαμαςκθνιάσ εγκαταςτάκθκαν ομοιόμορφα 
κατανεμθμζνεσ 6 παγίδεσ (2 ανά ποικιλία) ςε αντιπροςωπευτικά αγροτεμάχια όςον αφορά τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Οι 
παγίδεσ ελζγχονταν και κακαρίηονταν 2 φορζσ τθν εβδομάδα από το τζλοσ τθσ ανκοφορίασ ςτα τζλθ Μαρτίου (31/3/2013) 
μζχρι και μετά τθ ςυγκομιδι τθσ τελευταίασ ποικιλίασ (Angeleno) που ζγινε ςτισ 13/9/2013 (ςτισ 18/9/2013 οι ςυλλιψεισ 
μθδενίςτθκαν). Παράλλθλα διενεργοφνταν και τακτικζσ δειγματολθψίεσ καρποφ για τθν εκτίμθςθ του ποςοςτοφ προςβολισ.  

υλλήψεισ αρςενικϊν ατόμων  τησ καρπόκαψασ τησ δαμαςκηνιάσ ςε φερομονικζσ παγίδεσ   
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Παρακολούθηζη ηοσ πληθσζμού ηοσ Grapholita funebrana   

Σκοπός εργαζίας 

Φερομονική παγίδα ηύποσ Δέληα 

Παρουςιάςτθκαν δφο ευδιάκριτα μζγιςτα πτιςεων, ζνα ςτισ αρχζσ Μαΐου και ζνα δεφτερο ςτα μζςα Ιουλίου. Αξίηει όμωσ να αναφερκεί και χριηει 
περαιτζρω διερεφνθςθσ το γεγονόσ ότι οι ςυλλιψεισ των αρςενικϊν του G. funebrana ςυνεχίςτθκαν ακόμα και μετά τθν ςυλλογι των περιςςότερων 
καρπϊν (ποικιλίεσ Black Diamont και Friar), εμφανίηοντασ ζνα ακόμθ μζγιςτο (ανάλογο του 1ου μεγίςτου) κατά το δεφτερο 15ιμερο του Αυγοφςτου, το 
οποίο πικανϊσ να καταδεικνφει τθν φπαρξθ μιασ τρίτθσ εν μζρθ γενεάσ που φαίνεται να ςχετίηεται με τθν οψιμότθτα τθσ τρίτθσ ποικιλίασ (Angeleno). 

υνολικά πραγματοποιικθκαν ζξι ψεκαςμοί κακ’ όλθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο για τθν καταπολζμθςθ του G. funebrana αλλά και άλλων εχκρϊν με 
ιδιαίτερθ αναφορά ςτο Anomala vitis (Coleoptera: Scarabeaidea) ςτο οποίο παρουςιάςτθκε ζξαρςθ του πλθκυςμοφ. Οι ψεκαςμοί που γίνονται ομαδικά με 
μζςα τθσ Οργάνωςθσ Παραγωγϊν και κατόπιν εντολισ του Γεωπόνου τθσ ομάδασ, ιταν λιγότεροι ςε ςφγκριςθ με πζρςι, κακϊσ πραγματοποιοφνταν 
αναλόγωσ των ςυλλιψεων, λαμβάνοντασ ταυτόχρονοσ υπόψθ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

Ζγινε ςφγκριςθ με το πρόγραμμα γεωργικϊν προειδοποιιςεων του Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ που γίνεται ςτθν περιοχι τθσ κφδρασ για το ίδιο 
ζντομο και διαπιςτϊκθκε ότι θ πεδιάδα τθσ Νζςτου είναι οψιμότερθ για το ζντομο κατά 7-10 μζρεσ. 

Η φετινι χρονιά, ιταν χρονιά ζντονθσ ακαρπίασ τθσ ποικιλίασ Friar λόγω παρενιαυτοφορίασ, όπωσ και ζντονων βροχοπτϊςεων τθν άνοιξθ και νωρίσ το 
καλοκαίρι γεγονόσ που προκάλεςε ζντονεσ προςβολζσ από  μονίλια. 

 Οι ςυλλιψεισ εντόμων ςε φερομονικζσ παγίδεσ χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με μετριςεισ κερμοκραςίασ για τθν ανάπτυξθ μοντζλων πρόβλεψθσ 
του πλθκυςμοφ των εντόμων ςτα πλαίςια τθσ ολοκλθρωμζνθσ καταπολζμθςθσ. Η ανάπτυξθ ενόσ τζτοιου μοντζλου κα μποροφςε ακόμα περιςςότερο να 
μειϊςει τουσ διενεργοφμενουσ ψεκαςμοφσ. 
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