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Στη διάρκεια του θέρους 2012, πραγματοποιήθηκαν πειράματα υπαίθρου με στόχο τον 

προσδιορισμό της τοξικότητας – αποτελεσματικότητας του υδατικού διαλύματος του 

τροφικού ελκυστικού Dacus Bait 100 σε ανάμειξη με το εντομοκτόνο Deltamethrine 

για την αντιμετώπιση της μύγας των κερασιών Rhagoletis cerasi. 

Τα πειράματα έγιναν σε ένα οπωρώνα με δέντρα κερασιάς, που ανήκει στον κ. Κ. 

Κελεσίδη, στην περιοχή Γιαννακοχώρι Ν. Ημαθίας. Ο οπωρώνας χωρίστηκε σε ομάδες 

των 8 δέντρων κερασιάς. Σε κάθε ομάδα 8 δέντρων (πειραματικό τεμάχιο), γίνονταν 

δολωματικοί ψεκασμοί με ένα από τα αξιολογούμενα μίγματα τροφικού ελκυστικού 

και εντομοκτόνου. Συγκεκριμένα, δοκιμάστηκαν τα μίγματα: α. Dacus Bait 100 (3%) 

μαζί με Deltamethrine (Decis) (50ml Deltamethrine ανά 100lt διαλύματος). β. Θειική 

αμμωνία (3%) μαζί με Deltamethrine (Decis) (50ml Deltamethrine ανά 100lt 

διαλύματος) Υπήρξαν 4 επαναλήψεις των 8 δέντρων για κάθε μεταχείριση. Για τις 

ανάγκες των πειραμάτων, ψεκαζόταν με περίπου 200ml ψεκαστικού διαλύματος, μέρος 

της κόμης κάθε δέντρου κερασιάς επί της σειράς φύτευσης, με επινώτιο ψεκαστήρα. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 ψεκασμοί, με κριτήριο τις συλλήψεις ενηλίκων στις 

παγίδες Rebel την 23/5/2012, 28/5/2012 και 4/6/2012. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν 

2 ομάδες των 8 δέντρων τα οποία δεν δέχτηκαν ψεκασμούς. Σε ένα δέντρο στο μέσο 

περίπου κάθε πειραματικού τεμαχίου, αναρτήθηκε μία παγίδα τύπου Rebel για την 

παρακολούθηση του πληθυσμού των ενηλίκων. Συνεπώς, υπήρξαν 8 παγίδες, μία σε 

κάθε πειραματικό τεμάχιο. Η ανάρτηση των παγίδων έγινε σε όλα τα πειραματικά 

τεμάχια στις 21/5/2012 και η καταμέτρηση των συλλαμβανόμενων ενήλικων ατόμων 

έγινε στις 28/5, 4/6 και 10/6. 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων γινόταν: 1. Με καταμέτρηση 

του αριθμού των συλλαμβανόμενων ατόμων ανά παγίδα και 2. Με δειγματοληψίες 

καρπών και προσδιορισμό του ποσοστού προσβολής στο τέλος της καλλιεργητικής 

περιόδου και λίγο πριν τη συλλογή των καρπών. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι, στις 2 μεταχειρίσεις όπου έγιναν 

δολωματικοί ψεκασμοί με τα μίγματα Dacus Bait 100 με Deltamethrine και θειική 

αμμωνία με Deltamethrine, ο πληθυσμός του εντόμου παρουσίασε μία σημαντική 

μείωση, κάτι που δείχνει την αποτελεσματική δράση των σκευασμάτων που 

δοκιμάστηκαν, σε σχέση με το μάρτυρα (αψέκαστα δέντρα). Όμως, η μείωση του 

πληθυσμού των ενηλίκων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην περίπτωση επεμβάσεων 

με Dacus Bait 100 και Deltamethrine σε σχέση με τις επεμβάσεις που έγιναν με θειική 

αμμωνία και Deltamethrine. 

Η συνολική προσβολή των καρπών σε όλα τα πειραματικά τεμάχια όπου έγιναν 

δολωματικοί ψεκασμοί κυμάνθηκε από 2 – 5% και ήταν σημαντικά μικρότερη σε 

σχέση με την προσβολή των αψέκαστων δέντρων (μάρτυρας) (9 – 12,5%). 



Το παρόν έγγραφο αποτελεί εκτεταμένη περίληψη της πρωτότυπης έκθεσης της μελέτης. 

Συμπερασματικά φαίνεται ότι, το μίγμα Dacus Bait 100 με Deltamethrine σε 

δολωματικούς ψεκασμούς σε δέντρα κερασιάς, μείωσε σημαντικά τον πληθυσμό της 

μύγας των κερασιών και το ποσοστό προσβολής των καρπών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 


