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Π.Ε. Δραή μας, 2017

Diabrotica virgiferaDiabrotica virgifera
Τί συνέβη;

Αυξημεήνοι πληθυσμοιή και προσβολεής αποή  Diabrotica virgifera.

Πού;
Σε επαναλαμβανοή μενες καλλιεήργειες αραβοσιήτου.
Τεναή γη – Βαή λτες.

Τί προκάλεσε;
Προσβοληή  ριζωή ν             →  Πλαή γιασμα φυτωή ν.
Προσβοληή  ανθοταξιωή ν →  Ελλιπηή ς καρποή δεση.

Γιατί;
Η χιονοκαή λυψη του 2017 προσταή τευσε τα διαχειμαή ζοντα αβγαή .
Οι περιορισμεήνες βροχοπτωή σεις της αή νοιξης ευνοή ησαν επιήσης.
Αλλαή  κυριήως η απουσιήα αμειψισποραή ς επιή σειραή ν ετωή ν.
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Diabrotica virgiferaDiabrotica virgifera
Τί πρέπει να γίνει και πώς αντιμετωπίζεται;
   
   Με αμειψισποραή ;
        Με ποια καλλιεήργεια; Τιή γιήνεται με τη σοήγια και τον ηλιήανθο;
        Τιή διαή ρκεια αμειψισποραή ς;
  
   Με εντομοκτοή να εδαή φους;
        Ποή τε να εφαρμοστουή ν; Τιή αποτελεσματικοή τητα εήχουν;
  
   Με ψεκασμουή ς φυλλωή ματος;
        Υπαή ρχουν κριτηή ρια για εφαρμογηή  ψεκασμουή ;

   Με καυή ση της καλαμιαή ς;
        Μπορειή πραγματικαή  να βοηθηή σει, ηή  μηή πως οήχι;
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Αγιήα Παρασκευηή  Δραή μας, 23 Ιουνιήου 2017

Πλαή γιασμα φυτωή ν αραβοσιήτου
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Αγιήα Παρασκευηή  Δραή μας, 23 Ιουνιήου 2017

Προσβοληή  ριζικουή  συστηή ματος φυτουή  αραβοσιήτου
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Αγιήα Παρασκευηή  Δραή μας, 23 Ιουνιήου 2017

Προσβοληή  ριζικουή  συστηή ματος φυτουή  αραβοσιήτου
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Προσβεβλημεήνο ριζικοή  συή στημα.

Υγιεής ριζικοή  συή στημα.
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Αγιήα Παρασκευηή  Δραή μας, 23 Ιουνιήου 2017

Προσβοληή  υπεήργειου μεήρους αραβοσιήτου
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Αγιήα Παρασκευηή  Δραή μας, 22 Αυγουή στου 2017

Πλαή γιασμα ωή ριμων φυτωή ν αραβοσιήτου
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Προσβεβλημεήνα φυταή  αραβοσιήτου.
Πλαή γιασμα.

Υγιηή  φυταή  αραβοσιήτου.
Κανονικηή  γραμμηή  φυτωή ν.
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Ανομοιοή μορφο δεήσιμο αποή  προσβοληή  των 
ενηλιήκων του Διαβρωή τικα στους σπαή δικες.
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Επίπτωση των ενηλίκων Διαβρώτικα και άλλων αιτίων 
στην καρπόδεση.

Αγία Παρασκευή Δράμας (2017).
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Διάκριση Διαβρώτικα και Κριόκερου

Κριοή κερος (Oulema melanopus), Chrysomelidae

Ραχιαιήα οή ψη Κοιλιακηή  οή ψη
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Κριοή κερος (Oulema melanopus), 
Chrysomelidae
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Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera

Αμειψισπορά

✔ Κυή ριο μεήτρο αντιμετωή πισης.
✔ Οι νεαρεής προνυή μφες προσβαή λλουν μοή νο ριήζες αραβοσιήτου.
✔ Συμβαή λλει στη μειήωση του πληθυσμουή  σε μιήα περιοχηή .

Ερωτηή ματα:

Ποιες καλλιεήργειες μπορουή ν να επιλεγουή ν;

Ποια διαή ρκεια αμειψισποραή ς συνισταή ται;
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Επισημαή νσεις αποή  τις Η.Π.Α.:
● Οι τεραή στιες εκταή σεις με μονοκαλλιεήργεια αραβοσιήτου στις Η.Π.Α. 

μεταή  τον Β' Π.Π. ηή ταν η αιτιήα της εξαή πλωσης του εντοή μου.

● Το ετηή σιο κοή στος χημικηή ς καταπολεήμησης μαζιή με τις ζημιήες που 
προκαλουή σε οδηή γησε σε δαπαή νη περιήπου 1 δις δολαριήων.

● Ως λυή ση εφαή ρμοσαν αμειψισποραή  με αή ριστα αποτελεήσματα.

● Σε ορισμεήνες περιοχεής εφαρμοή στηκε επιή δεκαετιήες λανθασμένα η 
αποκλειστικηή  αμειψισποραή  αραβοσιήτου – σοήγιας (στο 98% των 
αγρωή ν του Illinois).

● Αποτεήλεσμα: Το 1987 εμφανιήστηκε στο Illinois βιοή τυπος του εντοή μου 
με διαφοροποιημεήνη συμπεριφοραή  ωοτοκιήας (ωοτοκειή και στη 
σοήγια).                                     Sivcev et al. 2012. Pesticides & Phytomedicine 27(3), 189–201 

Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera
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Επισημαή νσεις αποή  την Ευρωή πη:
● Δεν υπαή ρχει ο βιοή τυπος αυτοή ς στην Ευρωή πη. 
● Υπαή ρχει αυξημεήνη γενετικηή  παραλλακτικοή τητα.
● Η αμειψισποραή  ειήναι η πιο αποτελεσματικηή  μεήθοδος στην Ευρωή πη.

Πηγεής: Sivcev et al. 2012. Pesticides and Phytomedicine 27(3), 189–201 
Barcic et al. 2007. Journal of Applied Entomology 131(6), 400–405 
Ciosi et al. 2008. Molecular Ecology 17, 3614–3627 

Επισημαή νσεις για την Ελλαή δα:

Εξαιρετικαή  απιήθανη η προσαρμογηή  του εντοή μου.

● Πολυτεμαχισμοή ς κληή ρου και
● Διασποραή  καλλιεργειωή ν.

Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera
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Επομεήνως συνισταή ται:
● Τριετηή ς αμειψισποραή .
● Ο αραβοή σιτος να ακολουθειήται αποή  δύο διαφορετικεής καλλιεήργειες.
● Καταπολεήμηση των αγρωστωδωή ν ζιζανιήων στις καλλιεήργειες 

αμειψισποραή ς (π.χ. βεήλιουρας, σεταή ρια). 
(Moeser and Vidal. 2004. Environ. Entomol. 33(5): 1169-1177) 

● Δεν υπαή ρχουν αντενδειήξεις για κανεήνα ειήδος καλλιεήργειας.
π.χ.: αραβοή σιτος – βαμβαή κι – ηλιήανθος
         αραβοή σιτος – βαμβαή κι – σοήγια 
         αραβοή σιτος – ηλιήανθος – σανοδοτικαή  ηή  καρποδοτικαή  ψυχανθηή
         αραβοή σιτος – σοήγια – ελαιοκραή μβη           
 κλπ.

Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera
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Χρόνος σποράς:
● Εκτιμουή με οή τι οι εκκολαή ψεις συμβαιήνουν συνηή θως καταή  τον Μαή ιο.

● Η πρωή ιμη καλλιεήργεια ανεήχεται τις προσβολεής (ισχυροή  ριζικοή  συή στημα καταή  τις 
εκκολαή ψεις).

● Η οή ψιμη καλλιεήργεια αποφευή γει την περιήοδο των εκκολαή ψεων.

Διαθεσιμότητα νερού:

Με διαθεήσιμο νεροή :

● Δημιουργουή νται συνεχωή ς νεήες ριήζες (ανοχηή  στην προσβοληή  προνυμφωή ν).

● Αυξαή νονται συνεχωή ς οι στυή λοι εήξω αποή  τους σπαή δικες (ανοχηή  στην προσβοληή  
ενηλιήκων).

Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera
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Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera

Εντομοκτόνα εδάφους

✔ Έγκριση καταή  τη σποραή : chlorpyriphos, cypermethrin, tefluthrin, zeta 
cypermethrin.

✔ Έγκριση καταή  το σταή διο 5-9 φυή λλων: lambda cyhalothrin
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Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera

Εντομοκτόνα φυλλώματος

✔ Αν ολοκληρωή θηκε η γονιμοποιήηση δεν απαιτειήται ψεκασμοή ς.

Εκτιήμηση ποσοστουή  ολοκληή ρωσης της γονιμοποιήησης: 
(πτωή ση των στυή λων μεταή  την ολοκληή ρωση της γονιμοποιήησης)
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Τρόποι αντιμετώπισης του Diabrotica virgifera

Εντομοκτόνα φυλλώματος

✔ Εφαρμογηή  καταή  την επικονιήαση-γονιμοποιήηση.
✔ Έγκριση: deltamethrin, chlorantraniliprole+lambda cyhalothrin, indoxacarb

✔ Αποφυγηή  ψεκασμουή  με μεήτριους πληθυσμουή ς (καμιήα ανταποή δοση).
✔ Κριτηή ρια εφαρμογηή ς ψεκασμουή :

➢Υψηλοή ς πληθυσμοή ς ενηλιήκων (>5-10 αή τομα / φυτοή  καταή  μ.ο.) και
➢Μηή κος αή θικτων στυή λων εήξω αποή  τον σπαή δικα <1,3 εκατοσταή  στο 

50% των σπαδιήκων και 
➢Η καλλιεήργεια δεν ποτιήζεται ικανοποιητικαή  (υδατικηή  καταποή νηση).

Calles-Torez et al. 2017. North Dakota State University, Extension Service

** Δειγματοληψιήα αντιπροσωπευτικηή  του αγρουή  **
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Καύση της καλαμιάς
Εναποή θεση αβγωή ν του Διαβρωή τικα στο εήδαφος σε βαή θος εήως 35 εκ.

Καυή ση καλαμιαή ς  Ελαή χιστη μεταβοληή  θερμοκρασιήας σε βαή θος > 3-5 εκ.

Η καυή ση δεν επηρεαή ζει τα επιβλαβηή  εήντομα που 
διαχειμαή ζουν μεήσα στο εήδαφος:

Πραή σινο σκουληή κι (νυή μφες)
Αγροή τιδα-καραφατμεή (νυή μφες)

Διαβρωή τικα (αβγαή )
...

Πηγές:

Drooger, S. 2009. Soil temperatures under a catchment scale experimental fire. MSc Thesis, Wageningen University.
Penman, T. D. and A. L. Towerton. 2008. Soil temperatures during autumn prescribed burning: implications for the germination of fire responsive species? International Journal of Wildland Fire 

17(5), 572-578.
Giovannini, G. and S. Lucchesi. 1997. Modifications induced in soil physico-chemical parameters by experimental fires at different intensities. Soil Science 162(7), 479-486.
Valette, C.J., V. Gomendy, J. Marechal, C. Houssard and D. Gillon. 1994. Heat-transfer in the soil during very-low intensity experimental fires. The role of duff and soil-moisture content. International 

Journal of Wildland Fire 4(4), 225-237.
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Ευχαριστωή  πολυή .
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