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Σύνοψη

Αμυγδαλιά
• Hymenoptera: 

Eurytomidae
• Eurytoma amygdali

• Κοκκοειδή
• Sphaerolecanium 

prunastri
• Ξυλοφάγα

• Coleoptera Scolitydae
• Λεπιδόπτερα
• Πυραλίδες, Ectomyelois

ceratonia
• Ημίπτερα - Tingidae

Καρυδιά
• Καρπόκαψα
• Oberea linearis
• Κοκκοειδή, 

Parthenolecanium corni, 
Epidiaspis leperii, 
Diaspidiotus perniciosus, 
Pseudalacaspis pentagona

• Rhagoletis completa

Φουντουκιά
• Curculio (Balaninus) nucum
• Oberea linearis
• Halyomorpha halys
• Archips rosana
• Πολυφάγες κάμπιες 

(Malacosoma spp., 
Operoptera brumata)

• Cocoidea
• Pulvinaria sp.
• Parthenolecanium corni
• Eulecanium sp.

• Xyleborus dispar

Συμπεράσματα

Το ευρύτομο 
της 

αμυγδαλιάς 

Προσβεβλημένα μουμιοποιημένα αμύγδαλα

Προνύμφη και νύμφη
Παρακολούθηση πληθυσμών – πρόγνωση

mailto:nikopap@uth.gr
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Συνθετικές 
φερομόνες

• (Z,Z)-6,9-tricosadiene and 

• (Z,Z)-6,9-pentacosadiene

• Έχουν δοκιμαστεί με σχετική 
επιτυχία. Η χρήση τους δεν έχει 
γενικευτεί. 

Krokos.et.al. 2001, Mazomenos.et.al.2004, Athanassiou.et.al.2008

Έξοδος από 
κλουβιά 

υπαίθρου

Κατσογιαννός

Συλλήψεις 
ενηλίκων, έξοδος 
από κλουβιά 
υπαίθρου και 
πορεία προσβολής

Κατσόγιαννος και συνεργάτες

Κατσόγιαννος και συνεργάτες

Καρπόπτωση

Tzanakakis et al. 1997

Αντιμετώπιση

Συλλογή των μουμιοποιημένων αμυγδάλων 

Συστηματική παρακολούθηση πληθυσμών

• Κλωβούς υπαίθρου
• Φερομονικές παγίδες?

Επίκαιρες εφαρμογές εντομοκτόνων 
ψεκασμών

Ιδιαίτερη προστασία σε ευαίσθητες ποικιλίες 
που εκδηλώνουν φαινόμενα καρπόπτωσης
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Ξυλοφάγα Αμυγδαλιάς

SCOLYTIDAE
• Scolytus rugulosus
(πυρηνόκαρπα)

• S. amygdali                    
• S. mediterraneus            

Ruguloscolytus rugulosus 
(Scolytidae)
• Αμυγδαλιά, βερικοκιά, ροδακινιά, κερασιά
• 2 γενιές το έτος
• Διαχειμάζει ως πλήρως ανεπτυγμένη προνύμφη 

σε στοά.

• Ζημιές: Τα ενήλικα τρέφονται στους οφθαλμούς
• Θηλυκά δημιουργούν τη μητρική στοά και 

ωοτοκούν
• Προνύμφες ορύσσουν στοές κάθετες προς τη 

μητρική.
• Στοές κοντά στο φλοιό

Ruguloscolytus 
rugulosus (Scolytidae)

Καταπολέμηση Scolytidae κ.α. ξυλοφάγων
Καλλιεργητικά, μηχανικά, χημικά 
• Διατήρηση των δέντρων σε καλή κατάσταση  (κλάδευμα, λίπανση, άρδευση 

κ.λ.π.).

• Kόψιμο και καταστροφή αδύνατων, μισόξερων και προσβεβλημένων βλαστών 
και κλάδων.

• Xρήση κλάδων-παγίδων (Scolytidae).

Sphaerolecanium 
prunastri
(Coccidae)
• Προσβάλει πυρηνόκαρπα και 

γιγαρτόκαρπα

• Αμυγδαλιά, Ροδακινιά, κερασιά, 
κ.α.

• Έχει μία γενιά το έτος και 
διαχειμάζει ως προνύμφη 2ου 
σταδίου
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Ενήλικα σε αμυγδαλιές
Προσβολή

Προνύμφες, νεαρά ενήλικα

Προβολή συμπτώματα

Φαινολογία 
στην περιοχή 
της 
Θεσσαλονίκης

Παλούκης και συνεργάτες 1991
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Καταπολέμηση S. prunastri (Coccidae)

Το χειμώνα με 
χειμερινούς πολτούς

Την άνοιξη με 
ορμονικά σκευάσματα

Καλοκαίρι στο μέγιστο 
της εμφάνισης των 

προνυμφών με 
οργανοφωσφορούχα

Καταπολέμηση S. prunastri

Papadopoulos et al. 2017

Lepidoptera Tortricidae

Φαγώματα σε καρπό
Αφίδες
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Tingidae
(Monosteira unicostata)

Συμπεράσματα

Το ερύτομο είναι ο σημαντικότερος εχθρός της 
αμυγδαλιάς ακολουθούμενος από το 
Sphaerolecanium prunastri σε τοπικό κυρίως 
επίπεδο

Η αντιμετώπιση του ευρυτόμου προυποθέτει την 
έγκαιρη διαπίστωση της έναρξης της πτήσης και 
δραστηριότητας των ενηλίκων

Η συλλογή προσβεβλημένων μουμιοποιημένων 
καρπών σε περιφεριακό επίπεδο συμβάλλει στη 
γενικότερη μείωση των πληθυσμών του εντόμου 
και συνεπώς στην αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπισή του  

Εχθροί καρυδιάς

• Καρπόκαψα
• Oberea linearis
• Rhagoletis completa
• Κοκκοειδή, Parthenolecanium corni, Epidiaspis leperii, 

Diaspidiotus perniciosus, Pseudalacaspis pentagona
• Πυραλίδες, Ectomyelois ceratonia

Καρπόκαψα

Η καρπόκαψα της 
καρυδιάς (μηλιάς) 
• Δύο έως τρεις γενεές

• Διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη σε 
βομβύκιο

• Ενήλικα, Απρίλιο – Μάιο

• Παγίδευση ενηλίκων

• Καταπολέμηση διαχειμαζόντων προνυμφών

• Ψεκασμοί με εγκεκριμένα σκευάσματα

• Παρεμπόδιση συζεύξεων

• Εξαπόλυση στειρωμένων εντόμων

Βαμβακάδα της 
ροδακινιάς 
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Βιολογία Καταπολέμηση

Παλούκης 1976

Rhagoletis completa

• Δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του στη 
χώρα μας

• Βρίσκεται σε χώρες της βαλκανικής 
χερσονήσου και στην Ιταλία, Ελβετία κλπ

Εχθροί 
Φουντουκιάς

• Curculio (Balaninus) nucum

• Oberea linearis

• Halyomorpha halys

• Archips rosana

• Πολυφάγες κάμπιες (Malacosoma 
spp., Operoptera brumata)

• Cocoidea
• Pulvinaria sp.
• Parthenolecanium corni

• Xyleborus dispar

Oberea linearis

• Φουντουκιά και καρυδιά 
• Μία γενιά τα δύο έτη ή μία το έτος
• Ενήλικά τέλος Μαΐου - Ιούνιο 

• Αφαίρεση και καταστροφή προσβεβλημένων 
κλάδων 

• Προσδιορισμός εξόδου ενηλίκων και 
ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα 

Curculio nucum
• Μία γενιά το έτος 
• Διαζειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη σε 

κελί στο έδαφος
• Τα ενήλικα εξέρχονται συνήθως των Απρίλιο 

και τρέφονται σε άλλα δέντρα με σαρκώδεις 
καρπούς

• Διατροφή ενηλίκων και στη φουντουκιά 
• Ωοτοκεί σε νεαρούς καρπούς (<12χιλ 

διάμετρο) (Συνήθως το Μάιο)
• Η προνύμφη εγκαταλείπει τον καρπό τον 

Ιούλιο
• Συλλογή ενηλίκων πριν ωοτοκήσουν
• Ψεκασμοί με κατάλληλα εγκεκριμένα 

σκευάσματα

Parthenolecanium corni
Pulvinaria vitis
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Halyomorpha halys

Συμπεράσματα

Λίγα είναι γνωστά για τα έντομα που 
προσβάλουν την καρυδιά και τη φουντουκιά 

Με την επέκταση των καλλιεργειών χρειάζεται 
να γίνει αξιολόγηση της ζημιάς που προκαλούν 
διάφορα είδη εντόμων και να αναπτυχθούν 
μέθοδοι αντιμετώπισης σε τοπικό επίπεδο

Η επίδραση της γειτνίασης των ακρόδρυων με 
δασικές και άλλες καλλιεργούμενες εκτάσεις 
στην προσβολή από έντομα πρέπει να 
διερευνηθεί 

Insecticides

22-3-18

Αµυγδαλιά
Bacillus thuringiensis
chlorantraniliprole
deltamethrin
Fatty acid potassium salt
Paraffin oil
phosmet

Καρυδιά
abamectin
Bacillus thuringiensis
chlorantraniliprole
Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)
deltamethrin
Fatty acid potassium salt
Paraffin oil
phosmet

Φουντουκιά
Bacillus thuringiensis
deltamethrin
Fatty acid potassium salt
lamda-cyhalothrin
Paraffin oil
phosmet


