Ε ΧΘΡ ΟΙ ΚΑ ΣΤΑ ΝΙ ΑΣ
(ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ)
Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής

∆ελτίο Νο 2.

Βαλάνινος. Το σκαθάρι.

Βαλάνινος. Προνύµφες και ζηµιά.

Καρπόκαψα. Προνύµφη και ζηµιά.

Pammene fasciana. Προνύµφη και ζηµιά.

ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΩΝ:

(Curculio elephas)

∆ια̟ιστώσεις:

− Είναι µικρό σκαθάρι µε µεγάλο ρύγχος ̟ου ̟ροσβάλλει τα κάστανα
λίγο ̟ριν την ωρίµανση.
− Έχει µια γενιά το χρόνο. Γεννά τα αυγά του µέσα στον καρ̟ό. Οι
ωοτοκίες ξεκινούν συνήθως α̟ό το τελευταίο
δεκαήµερο του
Αυγούστου (̟ρώιµες ̟οικιλίες), οι ̟ερισσότερες όµως ωοτοκίες
̟αρατηρούνται το ̟ρώτο δεκαήµερο του Σε̟τεµβρίου ανάλογα µε την
̟ρωιµότητα της ̟εριοχής και της ̟οικιλίας.
− Αν και οι ζηµιές ̟ροκαλούνται α̟ό τις ̟ρονύµφες του εντόµου η
αντιµετώ̟ισή του εστιάζεται εναντίον των ακµαίων (σκαθάρια) ̟ριν
αυτά ωοτοκήσουν στους καρ̟ούς.

Οδηγίες: Συνιστάται στις ̟ρώιµες ̟οικιλίες ένας ψεκασµός κάλυψης το διάστηµα:
6 - 8 Αυγούστου.
Καλλιεργητικά µέτρα: Μην υ̟οτιµάτε τα καλλιεργητικά µέτρα:
Κατά τη συγκοµιδή η άµεση συλλογή και καταστροφή όλων των
̟εσµένων ̟ροσβεβληµένων καστάνων µειώνει τους ̟ληθυσµούς της
ε̟όµενης χρονιάς. Οι ̟ρονύµφες µετά την ολοκλήρωση της ανά̟τυξής
τους βγαίνουν α̟ό το κάστανο, το ο̟οίο συνήθως έχει ̟έσει, µ̟αίνουν
στο έδαφος ό̟ου ̟ερνούν τον χειµώνα και τα ενήλικα βγαίνουν την
ε̟όµενη χρονιά, την ίδια ε̟οχή, στις ίδιες θέσεις.
Συνεχίζονται οι συλλήψεις ενηλίκων στο δίκτυο ̟αγίδευσης του εντόµου.
Ωστόσο, τη φετινή ̟ερίοδο καταγράφονται χαµηλά ̟οσοστά ̟ροσβολής
στους καρ̟ούς.

ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ
ΝΕΑΡΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΩΝ:

(Pammene fasciana)

Ο ψεκασµός εναντίων του βαλάνινου των καστάνων
ικανο̟οιητικά τους ̟ληθυσµούς του Pammene fasciana.

µειώνει

− Είναι µια µικρή ̟εταλούδα ̟ου γεννά σε φύλλα ̟ου βρίσκονται κοντά
σε κάστανα, τα ο̟οία στη συνέχεια ̟ροσβάλλουν οι εκκολα̟τόµενες
ΚΑΣΤΑΝΩΝ:
̟ρονύµφες.
(Laspeyresia splendana) − Στο νοµό Χανίων σε ορισµένες ̟εριοχές ̟ροκαλεί ζηµιές, µικρότερες
όµως σε σχέση µε τον βαλάνινο και το σκουλήκι των νεαρών καστάνων.
∆ια̟ιστώσεις:
− Στο δίκτυο ̟αρακολούθησης καταγράφονται χαµηλοί ̟ληθυσµοί του
εντόµου.
Οδηγίες: Τα µέτρα ̟ου συστήνονται για τον βαλάνινο ελέγχουν ικανο̟οιητικά και
την καρ̟όκαψα.
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΤΩΝ

Εγκεκριµένα εντοµοκτόνα σκευάσµατα στην καλλιέργεια της καστανιάς
∆ραστική ουσία

Εµ̟ορικό όνοµα

phosmet

Imidan 50 WG

lambda cyhalothrin

Πολλά σκευάσµατα

chlorantraniliprole

Coragen 20 SC

deltamethrin

Πολλά σκευάσµατα

Έντοµο

βαλάνινος,
καρ̟όκαψα
καρ̟όκαψα
βαλάνινος,
καρ̟όκαψα
καρ̟όκαψα

Μέγιστος αριθµός
εφαρµογών
(ανά έτος)

Τελευταία ε̟έµβαση
̟ριν τη συγκοµιδή
(σε ηµέρες)

1-2

7

1-2

14

2

21

1-2

30

Το Τεχνικό ∆ελτίο για την καλλιέργεια της καστανιάς στο ν. Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία µε το Τµήµα
Αγροτικής Ανά̟τυξης Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας Κισσάµου της ∆ΑΟΚ Χανίων και την
“Ανα̟τυξιακή Εννιά Χωριών“.
Ηράκλειο 4 Αυγούστου 2017
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

