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ΘΕΜΑ:  Εμφάά νισή ύψήλωά ν  πλήθύσμωά ν τού εντοά μού Λύμάά ντριά σε κάτοικήμεάνες
περιοχεάς στήν Π.Ε. Δράά μάς.

ΣΧΕΤ.: Το με άρ. 8187/03-05-2018 εάγγράφοά  μάς.

Όπως διάπιστωά νετάι  γιά τριάτή σύνεχήά  χρονιάά ,  τά επιάπεδά πλήθύσμωά ν τού εντοά μού Λύμάά ντριά
(Lymantria dispar,  Λεπιδοά πτερο,  Erebidae)  στήν Π.Ε. Δράά μάς ειάνάι κάτάά  τοά πούς ιδιάιάτερά άύξήμεάνά.
Έχούν ήά δή κάτάγράφειά προσβολεάς σε βοσκοτοά πούς οά πού επικράτειά το πούρνάά ρι. Σε οά λή τήν περιοχήά
τής Π.Ε. Δράά μάς τά προήγούά μενά δύά ο εάτή πάράτήρήά θήκάν ύψήλοιά πλήθύσμοιά Λύμάά ντριάς κάι σοβάρήά
εάως  πλήά ρής  άποφύά λλωσή  των  πούρνάριωά ν  σε  πολλούά ς  βοσκοτοά πούς  λοάγω  τής  προσβολήά ς  τού
φύλλωά μάτος  άποά  τις  προνύά μφες  τού  εντοά μού.  Οι  περιοχεάς  εμφάά νισήά ς  τού  τήν  τρεάχούσά περιάοδο
μπορειά νά σύμπιάπτει, ήά  κάι οά χι, με άύτεάς των δύά ο προήγούμεάνων ετωά ν.

Με  το  πάράπάά νω  εάγγράφο,  ενήμερωά σάμε  σχετικάά  τοπικούά ς  φορειάς.  Ύστερά  άποά  άύτοψιάες
γεωποά νων τού Τμήά μάτος Ποιοτικούά  κάι Φύτούϋ γειονομικούά  Ελεάγχού σε διάά φορά σήμειάά περιοχωά ν τής
Π.Ε.  Δράά μάς,  διάπιστωά νετάι  οά τι  ο  πλήθύσμοά ς  των προνύμφωά ν  τού  εντοά μού  βριάσκετάι  στο  4ο-5ο
στάά διο σε βοσκήά σιμή σκλήροά φύλλή βλάά στήσή (πούρνάριωά ν). 

Η  ολοκλήά ρωσή  τής  άνάά πτύξής  τού  σύνοά λού  των  προνύμφωά ν  πράγμάτοποιειάτάι  περιάπού  στις
άρχεάς  με μεάσά Ιούνιάού κάι στή σύνεάχειά,  μετάά  τή νύμφωσήά  τούς,  εμφάνιάζοντάι τά ενήά λικά άά τομά
(πετάλούά δες). Τά άρσενικάά  άά τομά πετούά ν, εάχούν νύκτοά βιά σύμπεριφοράά  κάι προσελκύά οντάι προς τις
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φωτισμεάνες κάτοικήμεάνες περιοχεάς κάτάά  τή διάά ρκειά τού θεάρούς. Τά θήλύκάά  άά τομά δεν πετούά ν κάι
πάράμεάνούν προς ωοτοκιάά σε δάσικεάς περιοχεάς με πούρνάά ρι. Η προσβεβλήμεάνή δάσικήά  βλάά στήσή τού
πούρνάριούά  επάνάκάά μπτει μετάά  τή νύά μφωσή των προνύμφωά ν τού εντοά μού. Ωστοά σο, ή άποφύά λλωσή
πού προκάλειάτάι δήμιούργειά προά σκάιρά δύσμενειάς επιπτωά σεις σε άιγοτροά φούς λοάγω τής σήμάντικήά ς
άπωά λειάς τής βοσκήά σιμής ύά λής. 

Στις  20-04-2018 κριάθήκε άνάγκάιάο  άποά  τήν Υπήρεσιάά  μάς,  σε  σύνεργάσιάά  με  το Περιφερειάκοά
Κεάντρο  Προστάσιάάς  Φύτωά ν  κάι  Ποιοτικούά  Ελεάγχού  Κάβάά λάς,  νά  εκδοθειά  Δελτίο  Γεωργικών
Προειδοποιήσεων  γιά  το  L.  dispar  πού  άφορούά σε  σε  κάλλιεάργειες  πάράκειάμενες  προς  δάσικήά
βλάά στήσή, στο οποιάο δοά θήκάν οδήγιάες γιά τήν πάράκολούά θήσή κάι τήν ενδεδειγμεάνή κάτάπολεάμήσή
τού εντοά μού.

Το εάντομο εάχει εάνά εύρύά  φάά σμά ξενιστωά ν, πάράά  το γεγονοά ς οά τι προσελκύά ετάι κάτάά  κύά ριο λοάγο άποά
το  πούρνάά ρι.  Σε  άγροτικεάς  περιοχεάς  πού  προσεγγιάζούν  σε  δάσικήά  βλάά στήσή  με  πούρνάά ρι,  εάχούν
διάπιστωθειά  προσβολές σε καλλιεργούμενα είδη φυτών (δεάνδρά, κάλλωπιστικάά ,  κήά ποι κλπ.). Η
άντιμετωά πισή των προνύμφωά ν τής Λύμάά ντριάς σε κάλλιεάργειες μπορειά  νά πράγμάτοποιήθειά  με τήν
εφάρμογήά  των εγκεκριμεάνων βιολογικών σκευασμάτων που περιέχουν Baccilus thuringiensis. Σε
κάά θε περιάπτωσή κάλλιεργειωά ν οά πού άκολούθειάτάι προάγράμμά φύτοπροστάσιάάς γιά άά λλούς εχθρούά ς,
κάτάπολεμειάτάι κάι ή Λύμάά ντριά.

Ήδή εάχει κάτάγράφειά  έντονη παρουσία προνυμφών σε οικίες σε κάτοικήμεάνες περιοχεάς τού
νομούά ,  οι  οποιάες  γειτνιάά ζούν  σε  βλάά στήσή  πούρνάριωά ν.  Βοσκήά σιμες  περιοχεάς  με  πούρνάά ρι  στο
Μενοιάκιο Όρος κάι στο ορεινοά  σύγκροά τήμά Φάλάκρούά , πάρούσιάά ζούν εάντονή άποφύά λλωσή εξάιτιάάς
των  προσβολωά ν  Λύμάά ντριάς.  Στις  περιπτωά σεις  εάξάρσής  πλήθύσμωά ν  οά πού  η  παρουσία  των
προνυμφών  στις  οικίες,  σε  παραδασόβιες  περιοχές,  προκάλειά  ιδιάιάτερή  οάχλήσή,  ύπάά ρχει  ή
πιθανότητα πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων σε ευαίσθητα άτομα. Εφοά σον εμφάνιστούά ν οι
προνύά μφες  τού  εντοά μού  σε  μεγάά λούς  άριθμούά ς  σε  οικιάες,   τοά τε  το  εάντομο  θά  πρεάπει  νά
άντιμετωπιάζοντάι ως έντομο υγειονομικής σημασίας κάι νά εξετάά ζετάι ή άνάγκάιοά τήτά εφάρμογήά ς
εγκεκριμεάνων  βιοκτοά νων  σκεύάσμάά των  (εντομοκτοά νων  ύγειονομικήά ς  σήμάσιάάς)  (π.χ.   ά-
cypermethrin,  λ-cyhalothrin, etofenprox κλπ.) με ψεκάσμοά  των εξωτερικωά ν επιφάνειωά ν των οικιωά ν
(άκολούθωά ντάς τις οδήγιάες τής ετικεάτάς κάι τις πρεάπούσες προφύλάά ξεις). Περισσοά τερες πλήροφοριάες
ως  προς  τά  εγκεκριμεάνά  σκεύάά σμάτά  βιοκτοά νων  ειάνάι  διάθεάσιμά  στήν  ιστοσελιάδά  τού  ΥΠΑΑΤ
(wwww.minagric.gr/syspest).

Ακολούθούά ν  φωτογράφιάες  άνάγνωά ρισής των προνύμφωά ν τής Λύμάά ντριάς σε σύά γκρισή με δύά ο
άά λλά  εάντομά  (Malacosoma  neustria,  Λεπιδοά πτερο,  Lasiocampidae κάι  Euproctis  chrysorrhoea,
Λεπιδοά πτερο,  Erebidae)  ή πάρούσιάά των οποιάων ειάνάι επιάσής εμφάνήά ς  σε δάσικεάς περιοχεάς,  χωριάς
ωστοά σο νά προκάλούά ν εκτετάμεάνά προβλήά μάτά οά πως ή Λύμάά ντριά.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤIKOY ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εικόνες προνυμφών και ενηλίκων Λυμάντριας

Λυμάντρια (Lymantria dispar), προνύά μφή 4ού στάδιάού 
(Κοκκινοάγειά, 02-05-2018)

Λυμάντρια, προνύά μφες 4ού στάδιάού 
(23o χλμ. ε.ο. Δράά μάς-Κ. Νεύροκοπιάού, 02-05-2018)

Λυμάντρια. Αρσενικοά  άά τομο (φωτ. 2016). Λυμάντρια. Θήλύκοά  άά τομο (φωτ. 2016).

Εικόνες προνυμφών του Malacosoma neustria και Euproctis chrysorrhoea

Euproctis chrysorrhoea, προνύά μφες 3ού στάδιάού 
(Κύά ργιά, 17-04-2018)

Malacosoma neustria, προνύά μφή 4ού στάδιάού 
(23o χλμ. ε.ο. Δράά μάς-Κ. Νεύροκοπιάού, 02-05-2018)
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