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ΘΕΜΑ:  Προσβολέάς  του  λέπιδοπτέάρου  Lymantria  dispar  σέ  βοσκοτοά πους  της  Π.Ε.
Δράά μάς.

Σάά ς ένημέρωά νουμέ οά τι η Υπηρέσιάά μάς ένημέρωά θηκέ άποά  άιγοτροά φους της πέριοχηά ς Κυργιάων οά τι
πάράτηρηά θηκάν έάντονές προσβολέάς άποά  το λέπιδοά πτέρο Lymantria dispar (λυμάά ντριά) σέ πουρνάά ριά.

Το έν λοάγω έάντομο προκάλέιά  έάντονη άποφυά λλωση των πουρνάριωά ν, που έιάνάι το δάσικοά  έιάδος που
έπικράτέιά  στην  πέριοχηά .  Κάτάά  την  άά νοιξη  του  έάτους  2016  πάράτηρηά θηκέ  σοβάρηά  έάξάρση  των
πληθυσμωά ν  του  έντοά μου  σέ  πολλέάς  πέριοχέάς  της  Π.Ε.  Δράά μάς. Σέ  συνέργάσιάά  μέ  τον  έρέυνητηά  Δρ.
Δημηά τριο Αβτζηά ,  γέωποά νοι της Υπηρέσιάάς μάς έιάχάν έπισκέφτέιά  πολλέάς πέριοχέάς  κάι κάτέάγράψάν τις
έκτέτάμέάνές  προσβολέάς.  Πάράτηρηά θηκέ  έπιάσης  σοβάρηά  οάχληση  σέ  κάτοιάκους  των  οποιάων  οι  οικιάές
βριάσκοντάν σέ άά μέση έγγυά τητά προς τη δάσικηά  βλάά στηση. Ο έν λοάγω έρέυνητηά ς μέτάά  άποά  προά σκληση
της ΔΑΟΚ Δράά μάς πάράβρέάθηκέ κάι πάρουσιάάσέ το συγκέκριμέάνο θέάμά στην Ημέριάδά Εντομολογιάάς στις
03-03-2017 στο Κέάντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράά μάς, οά που πάράβρέάθηκάν κάι έκπροά σωποι των κτηνοτροά φων.

Το πουρνάά ρι έιάνάι ο πιο σημάντικοά ς ξένιστηά ς του έντοά μου, ωστοά σο προά κέιτάι γιά έιάδος έξάιρέτικάά
πολυφάά γο. Έχέι πάγκοά σμιά έξάά πλωση κάι στη βιβλιογράφιάά άνάφέάρέτάι οά τι προσβάά λλέι πέρισσοά τέρά
άποά  600 έιάδη φυτωά ν. Αποά  την έπισκοά πηση στο Μονάστηράά κι κάτάγράά φηκάν προσβολέάς σέ κηπέυτικάά
στους  κηά πους  των  οικιωά ν  (τομάά τές,  φράά ουλές  κλπ.),  σέ  κάλλωπιστικάά  φυτάά  (τριάντάφυλλιέάς,
χρυσάά νθέμά), σέ δέάνδρά (ροδιέάς, έλιέάς, μέλικοκκιέάς). Το L. dispar έμφάνιάζέι πέριοδικοά τητά στις έξάά ρσέις
των πληθυσμωά ν του, μέ συνηθέάστέρη την κάτάγράφηά  τους κάά θέ 7-9 έάτη. 

Το έάντομο έάχέι μιάά γένέάά  άνάά  έάτος. Οι προνυά μφές του έμφάνιάζοντάι την άά νοιξη κάι η πάρουσιάά τους
έιάνάι  έμφάνηά ς  συνηά θως  έάως  τον  Ιουά νιο.  Η  προνυμφικηά  άνάά πτυξη  ολοκληρωά νέτάι  σέ  5-6  στάά διά
(άνάά λογά μέ το γέάνος των ένηλιάκων που θά προκυά ψουν). Στην προκέιμέάνη πέριάπτωση πάράτηρηά θηκάν
κάτάά  κυά ριο λοάγο προνυά μφές 5ου στάδιάου, μέ έάνά μικροά  ποσοστοά  πάρουσιάάς προνυμφωά ν 4ου στάδιάου. Ως
προς  τη  διάτροφικηά  τους  δράστηριοά τητά,  οι  προνυά μφές  έιάνάι  άρχικωά ς  ημέροά βιές,  ωστοά σο  κάθωά ς  η
ηλικιάά τους άυξάά νέι τρέάποντάι σέ νυκτοά βιές. Μέτάά  την ολοκληά ρωση της άνάά πτυξηά ς τους μέτάβάιάνουν σέ
προστάτέυμέάνά  σημέιάά  (κορμοιά  δέάνδρων)  προκέιμέάνου  νά  νυμφωθουά ν.  Η  έάξοδος  των  ένηλιάκων
συμβάιάνέι  άποά  τον Ιουά νιο-Ιουά λιο έάως τον Σέπτέάμβριο.  Τά άβγάά  που τοποθέτουά ν  στους ξένιστέάς  τους
πάράμέάνουν στά σημέιάά άποά θέσης χωριάς νά έκκολάφθουά ν μέάχρι την έποά μένη άά νοιξη.
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Στις  πέριπτωά σέις  έάξάρσης  πληθυσμωά ν  οά που  η  πάρουσιάά  των  προνυμφωά ν  στις  οικιάές  προκάλέιά
ιδιάιάτέρη οάχληση μέ την πάρουσιάά τους, υπάά ρχέι η πιθάνοά τητά προά κλησης άλλέργικωά ν άντιδράά σέων σέ
έυάιάσθητά  άά τομά.  Στις  πέριπτωά σέις  άυτέάς  θά  πρέάπέι  νά  άντιμέτωπιάζέτάι  ως  έάντομο  υγέιονομικηά ς
σημάσιάάς  κάι  νά  έξέτάά ζέτάι  η  δυνάτοά τητά  έφάρμογηά ς  έγκέκριμέάνων  βιοκτοά νων  σκέυάσμάά των
(έντομοκτοά νων  υγέιονομικηά ς  σημάσιάάς)  (π.χ.  ά-cypermethrin,  λ-cyhalothrin  κλπ.)  μέ  ψέκάσμοά  των
έξωτέρικωά ν  έπιφάνέιωά ν  των  οικιωά ν  (άκολουθωά ντάς  τις  οδηγιάές  της  έτικέάτάς).  Πέρισσοά τέρές
πληροφοριάές  ως προς τά  έγκέκριμέάνά  σκέυάά σμάτά βιοκτοά νων έιάνάι  διάθέάσιμά στην ιστοσέλιάδά  του
ΥΠΑΑΤ (wwww.minagric.gr/syspest).

Σέ  συνέργάσιάά  μέ  την  ΔΑΟΚ  Δράά μάς,  το  Εργάστηά ριο  Δάσικηά ς  Εντομολογιάάς  του  Ινστιτουά του
Δάσικωά ν Ερέυνωά ν Θέσσάλονιάκης ζηά τησέ άποά  το Υπουργέιάο Πέριβάά λλοντος την έκκιάνηση διάδικάσιάάς
πάράκολουά θησης των πληθυσμωά ν του έντοά μου άυτουά  προκέιμέάνου νά γιάνέτάι προά βλέψη της έμφάά νισηά ς
του κάι την οργάά νωση ένέργέιωά ν γιά την κάτάπολέάμησηά  του.

Γέωποά νοι της Υπηρέσιάάς μάς θά μέτάβουά ν άά μέσά στις πέριοχέάς που φάιάνέτάι οά τι έάχουν πληγέιά  γιά
έκτιάμηση  της  έξέάλιξης  του  φάινομέάνου.  Θά  ένημέρωθέιάτέ  άά μέσά  σχέτικωά ς  μέτάά  την  άυτοψιάά  των
γέωποά νων.
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