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Η φυτοπροστασία φτιάχνει «αντισώματα»         
Οι εντονότερες πιέσεις από έντομα όπως παρατηρείται τελευταία με τους θρίπες στα κηπευτικά, 
φέρνουν στο προσκήνιο βιολογικά φυτοπροστατευτικά τα οποία δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα 
έντομα. Την ίδια ώρα, φέτος πολλά είναι και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού της καστανής 
ρυτίδωσης, γι' αυτό οι γεωπόνοι επισημαίνουν την ιδιαίτερη σημασία που έχει η εφαρμογή 
καινοτόμων σκευασμάτων και βιοδιεγερτών που αυξάνουν τα «αντισώματα» των φυτών. 
Προσοχή και στις εφαρμογές Καλίου και Ασβεστίου που ρυθμίζουν τα σάκχαρα στη ντομάτα.    

ΥΠΑΊΘΡΊΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

3.500 2.500 2.500�3.000
ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΠΙΠΕΡΙA
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ΝΤΟΜΑΤΑ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ

>  Το λεπιδόπτερο υποβαθμίζει την ποιότητα και την απόδοση της 
καλλιέργειας και απαιτεί τοποθέτηση παγίδων στην κορυφή των φυτών

ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΑΚΜΑΙΩΝ 
ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Οι συλλήψεις των ακµαίων της Tuta absoluta 
στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται 
σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της ντοµάτας. 
Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι σε υψηλά 
επίπεδα, µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου να 
διαπιστώνουν αυτή την περίοδο και αυξηµένες 
προσβολές στις υπαίθριες καλλιέργειες ντοµάτας, 
µε πυκνότητα πληθυσµού 3-5 άτοµα/σταυρούς. 
Επισηµαίνεται ότι το έντοµο µπορεί να προσβάλει 
τη ντοµάτα σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και στο 
στάδιο των 2-3 φύλλων.
Το λεπιδόπτερο Tuta Absoluta είναι ένας 
επιζήµιος εχθρός της ντοµάτας, καθώς 
υποβαθµίζει την ποιότητα και την απόδοση 
της καλλιέργειας. Οι προνύµφες του εντόµου 
προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα και τους 
καρπούς, ορύσσοντας στοές. Οι γενεές ανά έτος 
του εντόµου µπορούν να φτάσουν τις 12, µε τον 
βιολογικό κύκλο του να επηρεάζεται κυρίως 
από τη θερµοκρασία. Σε ήπιες θερµοκρασίες 
παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη του εντόµου και 
οι προνύµφες προσβάλλουν τα φυτά σ’ όλη τη 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 
Οι προνύµφες πρώτου σταδίου µετά την 
εκκόλαψη από τα ωά, εισχωρούν στο εσωτερικό 
των φύλλων, των βλαστών και των καρπών 
και τρέφονται από τους εσωτερικούς ιστούς 
δηµιουργώντας σ’ αυτούς στοές. Αρχικά, η 
προσβολή θυµίζει τις στοές που δηµιουργεί η 
λιριόµυζα, µε τη διαφορά ότι οι στοές της Tuta 
absoluta είναι πλατειές και ακανόνιστες.
Επιπλέον, ως παθογνωµικό σύµπτωµα της 
παρουσίας της Tuta absoluta είναι τα µαύρα 
περιττώµατα και η χαρακτηριστική προνύµφη 
στο εσωτερικό των στοών. Στους καρπούς 
παρατηρούνται προσβολές όσοι είναι ακόµα 
πράσινοι.
Η Tuta absoluta έχει πολλούς φυσικούς 
εχθρούς, όπως αρπακτικά και παρασιτοειδή, που 
διατηρούν τον πληθυσµό σε χαµηλά επίπεδα και 
στην υπαίθρια ντοµάτα. Για την ολοκληρωµένη 
αντιµετώπισή της προτείνονται ποικίλα µέτρα, 

συνδυαστικά µε χηµική αντιµετώπιση. Επίσης, 
είναι σηµαντικό να καταστρέφονται τα ζιζάνια και 
τα υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας, 
για την καταπολέµηση της διαχειµάζουσας 
µορφής του εντόµου. 
Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται συχνά 
την καλλιέργεια και να ελέγχουν συνεχώς τον 
πληθυσµό και τις πτήσεις της Tuta absoluta 
µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων τύπου 
Δέλτα. Οι παγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται 
στο ύψος της κορυφής των φυτών. Σε κάθε 
περίπτωση, η χηµική αντιµετώπιση θα πρέπει να 
είναι εκλεκτική για τη Tuta absoluta και να µην 
επηρεάζει τους φυσικούς εχθρούς. 

ΟΦΙΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΟΕΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 
ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΡΙΟΜΥΖΑ  
Η λιριόµυζα αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 
εχθρούς για τα κηπευτικά και κυρίως για τα κολοκυθάκια. 
Οι προνύµφες του εντόµου προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα 
όπου ορύσσουν στοές, µε αποτέλεσµα τη καχεξία των φυτών 
και την αύξηση του κινδύνου προσβολής µυκητολογικών 
και ιολογικών ασθενειών. Στα φύλλα οι στοές είναι διακριτές 
και ξεχωρίζουν από αυτές της Tuta absoluta, καθώς είναι 
οφιοειδείς και επιµήκεις. Επισηµαίνεται ότι, σε µεγάλους 
πληθυσµούς, το έντοµο µπορεί να προσβάλει και τους 
καρπούς. Για την καταπολέµηση του εντόµου προληπτικά 
συνίσταται η τοποθέτηση κίτρινων παγίδων και η άµεση 
αφαίρεση των προσβεβληµένων φυτών και η καύση τους 
όταν η προσβολή είναι ακόµα περιορισµένης έκτασης. 

ΚΑΧΕΞΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΗ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

 6�7
ΤΟΝΟI

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ 2018

63.076
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2018

183.435
ΤΟΝΟI
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ΝΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

Βασικό στοιχείο για την επίτευξη 
των υψηλών αποδόσεων και της 
βέλτιστης ποιότητας, αποτελεί η 
ορθολογική λίπανση σε συνδυασµό 
µε την άρδευση. Επισηµαίνεται 
ότι, για τη διατήρηση των φυτών 
της ντοµάτας σε διαρκή υψηλά 
επίπεδα παραγωγής, προϋπόθεση 
είναι η προσθήκη των λιπασµάτων 
να γίνεται την κατάλληλη χρονική 
στιγµή και στις σωστές αναλογίες. Το 
στοιχείο που καθορίζει την απόδοση 
της καλλιέργειας είναι το άζωτο, 
καθώς αυξάνει τη βλάστηση και 
τον αριθµό των ανθέων. Ωστόσο, 
το ασβέστιο και το κάλιο ρυθµίζουν 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
καρπών. Ειδικότερα, η µη επαρκής 
περιεκτικότητα των φυτών σε 
ασβέστιο προκαλεί ποιοτική 
υποβάθµιση των καρπών, λόγω 
της εµφάνισης της ξηρής σήψης 

της κορυφής. Επιπλέον, το κάλιο 
αυξάνει την ολική οξύτητα του χυµού 
και τα σάκχαρα των καρπών, ενώ 
µειώνει το ποσοστό των καρπών 

µε ανοµοιόµορφο χρωµατισµό 
και ενισχύει τη συνεκτικότητα. 
Αξίζει να τονιστεί ότι, η ντοµάτα 
είναι καλιόφιλο φυτό. Συνεπώς, οι 

εφαρµογές καλίου, εκτός από τη 
βασική λίπανση, ξεκινούν µε µικρές 
ποσότητες στην καρπόδεση, οι 
οποίες αυξάνονται όσο ο καρπός 
προχωρά προς την ωρίµανση. Η 
ορθή αναλογία αζώτου και καλίου 
στη ντοµάτα βελτιώνει τη γεύση των 
καρπών. Μάλιστα, σε περίπτωση που 
παρατηρηθεί ανεπάρκεια καλίου στα 
φυτά της ντοµάτας, δηµιουργούνται 
καρποί υδαρείς, κούφιοι µε κακή 
γεύση και µικρή αντοχή στους 
µετασυλλεκτικούς µηχανισµούς.
Συνίσταται στους παραγωγούς, πριν 
τη λίπανση να πραγµατοποιείται 
εδαφολογική ανάλυση και όπου 
απαιτείται φυλλοδιαγνωστική 
ανάλυση, ώστε να προσδιορίζονται 
τα διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία και 
να προγραµµατίζεται µε ακρίβεια το 
σχέδιο ορθολογικής λίπανσης και 
να επιτευχθεί µεγάλη παραγωγή και 
υψηλή ποιότητα.

Η ζηµιά από τους τετράνυχους µπορεί να 
εξελιχθεί σηµαντική αν δεν αντιµετωπιστεί 
έγκαιρα και µε ορθολογικό τρόπο. Οι τετράνυχοι 
έχουν µεγάλο εύρος ξενιστών και προσβάλουν 
κυρίως τα φύλλα και τη βλάστηση, αποµυζόντας 
τους χυµούς από τους φυτικούς ιστούς. Στη 
µελιτζάνα παρατηρούνται στην κάτω επιφάνεια 
των φύλλων ελαφρά σταχτιές κηλίδες, ενώ σε 
περιπτώσεις µεγάλων πληθυσµών, τα φυτά 
εµφανίζονται καχεκτικά µε παραµορφωµένα 
φύλλα και καρπούς. Τους θερινούς µήνες 
παρατηρείται η γρήγορη αύξηση των πληθυσµών 
και η εξέλιξη µιας αρχικής προσβολής σε κρίσιµο 
σηµείο. Επιπλέον, και οι ασταθείς καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν αυτή τη περίοδο, 
µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα για 
την ανάπτυξή τους. Επισηµαίνεται ότι, επειδή το 
άκαρι µυζά τους φυτικούς χυµούς των φυτών, 
µπορεί να προκαλέσει και έµµεσες ζηµιές στην 

καλλιέργεια της µελιτζάνας, όπως η ανάπτυξη 
µυκητολογικών ασθενειών και η µετάδοση 
ιώσεων. 
Οι γεωπόνοι τονίζουν ότι για την αντιµετώπιση 
του άκαρι, µπορούν να εφαρµοστούν προληπτικά 
µέτρα, όπως η χρήση κίτρινων κολλητικών 
παγίδων, η αφαίρεση των προσβεβληµένων 
βλαστών, η καταστροφή των ζιζανίων γύρω 
από την καλλιέργεια και ο συχνός έλεγχος της 
καλλιέργειας στα σηµεία που εντοπίζονται οι 
προσβολές. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στη 
µείωση των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης του 
τετράνυχου και στον περιορισµό της εξάπλωσης 
του. Σε χωράφια που η πίεση από το άκαρι είναι 
µεγάλη, οι παραγωγοί θα πρέπει να προβούν σε 
χηµική καταπολέµηση, µε εγκεκριµένα για την 
καλλιέργεια σκευάσµατα, εναλλάσσοντας κάθε 
φορά τις δραστικές ουσίες, για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

ΚΑΧΕΚΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

> Στόχος η καλύτερη βλάστηση, ο αυξηµένος αριθµός ανθέων και σακχάρων στους καρπούς

ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  
Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΜΑ
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Οι καιρικές συνθήκες την εποχή αυτή 
χαρακτηρίζονται από υψηλή θερµοκρασία και υγρασία, 
ευνοώντας την ανάπτυξη και τη διασπορά του ωιδίου. 
Το παθογόνο προσβάλλει κυρίως τα ώριµα φύλλα, στα 
οποία σχηµατίζονται συνήθως κυκλικές κηλίδες και 
κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, µπορεί να σχηµατιστεί 
υπόλευκη εξάνθηση στην επάνω επιφάνεια αυτών, 
ακριβώς πάνω από τις κηλίδες. Επισηµαίνεται ότι, 
τα κονίδια του µύκητα µεταφέρονται σε µεγάλες 
αποστάσεις µε τον αέρα και αποτελούν τα αρχικά 
µολύσµατα των φυτών. 
Για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του ωιδίου, οι 
καλλιεργητές θα πρέπει να εφαρµόσουν µέτρα, µε 
στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα στο 
χωράφι. Έτσι θα επιτευχθεί γρηγορότερη εξάτµιση της 
υγρασίας και θα περιοριστεί η εξάπλωση του µύκητα. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι και η διαχείριση των 
ζιζανίων αποτελεί σηµαντικό µέτρο για τον περιορισµό 
της προσβολής του ωιδίου. Επιπλέον, σε υπαίθριες 
καλλιέργειες πιπεριάς, το θειάφισµα των φυτών δίνει 
πολύ καλά αποτελέσµατα, αρκεί να µην επικρατούν 
συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και θερµοκρασίας. 

Ιδιαίτερα ζηµιογόνος για την καλλιέργεια της πιπεριάς 
θεωρείται ο βοτρύτης, καθώς προσβάλει προσβάλλοντας 
όλα τα µέρη του φυτού, και προκαλεί την ποιοτική 
υποβάθµιση των καρπών. Ειδικότερα, οι προσβεβληµένοι 
ιστοί του στελέχους µαλακώνουν, γίνονται υδαρείς και 
στη συνέχεια νεκρώνονται. Στα φύλλα και σε πληγές 
πάνω στο στέλεχος σχηµατίζονται κηλίδες, οι οποίες 
καλύπτονται µε χαρακτηριστικό γκρίζο µυκήλιο. 
Η ζηµιά από τον παθογόνο µύκητα είναι πολύ σηµαντική, 
καθώς προκαλεί υδαρείς και µη εµπορεύσιµους 
καρπούς. Να σηµειωθεί ότι το παθογόνο προκαλεί 
και µετασυλλεκτικές σήψεις. Αναφέρεται επίσης ότι η 
µεταφορά του µολύσµατος γίνεται κυρίως µε άνεµο, 
και µπορεί να εξαπλωθεί σε µεγάλες αποστάσεις. 
Η ασθένεια αναπτύσσεται γρήγορα σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας του εδάφους και της ατµόσφαιρας. 
Γι’ αυτό κύριο µέτρο πρόληψης αποτελεί η αποφυγή 
υπερβολικής υγρασίας στο χώρο ανάπτυξης των φυτών 
(κυρίως στο θερµοκήπιο). Τέλος, επισηµαίνεται ότι η 
σωστή θρέψη των φυτών και η µείωση της υπερβολικής 
υγρασίας µειώνει την πιθανότητα εξασθένησης των 
φυτών και προσβολής τους από το παθογόνο.

>  Θειάφισμα και διαχείριση ζιζανίων περιορίζουν τον µύκητα

ΖΈΣΤΉ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
«ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ» ΩΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ

ΠΙΠΕΡΙΑ- ΚΟΛΟΚΥΘΙ

▲

ΜΟΝΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΦΙΔΕΣ ΚΑΙ ΙΩΣΕΙΣ
Ξήρανση και κατσάρωµα φύλλων, φυλλόπτωση, 
παραµόρφωση ανθέων και καρπών, γενική 
καχεξία και µείωση της παραγωγής, προκαλούν σε 
µεγάλους πληθυσµούς οι αφίδες και οι θρίπες.
Οι νεαρές νύµφες των εντόµων αυτών 
προσβάλλουν το υπέργειο τµήµα των φυτών, 
όπου µυζούν τους φυτικούς χυµούς. Ωστόσο, οι 
σοβαρότερες ζηµιές οφείλονται στην ανάπτυξη 

µυκήτων καπνιάς, που προκαλείται από τα µελιτώδη 
εκκρίµατα των αφίδων, και η δυνατότητα µετάδοσης 
ιολογικών ασθενειών. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει θεραπεία για 
τις ιολογικές ασθένειες και το κυριότερο µέτρο 
αντιµετώπισης τους είναι η αποφυγή προσβολών 
του φυτού από αφίδες και θρίπες, µε την έγκαιρη 
και αποτελεσµατική καταπολέµηση τους. Λόγω 

της µεγάλης ικανότητας πολλαπλασιασµού και 
των καιρικών συνθηκών, αυτή την περίοδο 
παρατηρούνται µεγάλοι πληθυσµοί από αφίδες 
και θρίπες σε υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών, 
και κυρίως στη ντοµάτα και στην πιπεριά. Η 
αντιµετώπιση τους είναι αρκετά δύσκολη και 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλλιεργητές 
για τον έγκαιρο εντοπισµό των πρώτων προσβολών.

Ο περονόσπορος αποτελεί από 
τις σηµαντικότερες ασθένειες του 
κολοκυθιού, και αν δεν καταπολεµηθεί 
έγκαιρα µπορεί να προκαλέσει σηµαντική 
µείωση της παραγωγής και υποβάθµιση 
του προϊόντος. Ο µύκητας µολύνει 
τη νεαρή βλάστηση και προκαλεί 
στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες 
κηλίδες που εµφανίζονται στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων. Στη συνέχεια 
τα προσβεβληµένα φύλλα, ξηραίνονται 
και πέφτουν. Αυτήν την περίοδο, που 
παρατηρούνται ασταθείς καιρικές 
συνθήκες, µπορεί µα εµφανιστεί στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων, η υπόλευκη 
εξάνθηση του µύκητα. Γενικά συνιστάται 
στους παραγωγούς να επισκέπτονται 
συχνά τις καλλιέργειες τους, κα αν 
διαπιστώσουν προσβολές να επέµβουν 
µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες  
των ειδικών γεωπόνων.

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΠΟ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ

   ΚΟΛΟΚΥΘΙ
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το καινοτόµο εντοµοκτόνο Minecto Alpha µπορεί να 
περιορίσει τους πληθυσµούς των µυζητικών εντόµων 
στις κηπευτικές καλλιέργειες και να ελέγξει την εµφάνιση 
της Tuta absoluta από τη δεύτερη µέρα εφαρµογής 
του, χωρίς παράλληλα να επηρεάζει τους πληθυσµούς 
των ωφέλιµων εντόµων. Την ίδια στιγµή, αυξάνει και 
την ανθεκτικότητα των φυτών στις ιολογικές ασθένειες. 
Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν µέρος πολύχρονων 
πειραµάτων και παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 
διαδικτυακά από τη Syngenta Hellas, µέσω µιας εικονικής 
περιήγησης στα θερµοκήπια της Ιεράπετρας όπου 
χρησιµοποιήθηκε το προϊόν. 
Η παρουσίαση του προϊόντος έγινε διαδικτυακά, σε ζωντανή 
εκποµπή από το κανάλι της Syngenta στο youtube, όπου 
δόθηκε όλη η σηµασία του εντοµοκτόνου στις κηπευτικές 
καλλιέργειες. Επιπλέον, µέσω µιας εικονικής περιήγησης, 
στις κυριότερες περιοχές καλλιέργειας κηπευτικών 
επισηµάνθηκαν οι κυριότεροι εχθροί, οι οποίοι προκαλούν 
σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων. 
Στη συνέχεια, ο Δεληµπαλταδάκης Μανώλης, Marketing 
Manager Κηπευτικών Καλλιεργειών της Syngenta, 
παρουσίασε τον τρόπο δράσης του εντοµοκτόνου και 
τα σηµαντικά αποτελέσµατα των πειραµάτων που 
διεξήχθησαν σε πολλά θερµοκήπια της Ιεράπετρας.
Όπως έγινε αισθητό από την εικονική περιήγηση στις 
κυριότερες περιοχές θερµοκηπιακών καλλιεργειών, τα 
τελευταία χρόνια ο σύγχρονος παραγωγός αντιµετωπίζει 
πολλές προκλήσεις, µε πολλές διαστάσεις ξεκινώντας από 
τις εντονότερες πιέσεις από έντοµα, τις ανθεκτικότητες 
από µη ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών, µέχρι 
την εµπορία και το marketing του τελικού παραγόµενου 

προϊόντος. Τα κυριότερα έντοµα που απασχολούν τους 
παραγωγούς υπαίθριων και θερµοκηπιακών καλλιεργειών, 
όπως η ντοµάτα, η πιπεριά, το κολοκύθι και η µελιτζάνα 
είναι τα µυζητικά έντοµα και η Tuta absoluta. Επιπλέον, 
όπως αναφέρθηκε, ο ιός της καστανής ρυτίδωσης της 
ντοµάτας έχει πολλά επιβεβαιωµένα κρούσµατα στη 
Δυτική Πελοπόννησο, προκαλώντας ανησυχία σε πολλούς 
παραγωγούς. 

Δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα
Το καινοτόµο εντοµοκτόνο Minecto Alpha της Syngenta 
προσφέρει λύσεις στους παραγωγούς, καθώς ελέγχει τον 
πληθυσµό των εντόµων Tuta absoluta, αλλά και θρίπες, 
αλευρώδεις και αφίδες, ενώ παράλληλα, δεν επηρεάζει 
τους φυσικούς εχθρούς και τα ωφέλιµα έντοµα, όπως 
οι µέλισσες και οι βοµβίνοι. Επισηµαίνεται ότι, οι θρίπες 
αποτελούν σηµαντικούς εχθρούς των υπαίθριων και 
θερµοκηπιακών κηπευτικών, καθώς έχουν αποκτήσει 
ανθεκτικότητα σε πολλά εντοµοκτόνα, στρέφοντας τους 
παραγωγούς σε βιολογικά σκευάσµατα µε αρπακτικά 
έντοµα. Το Minecto Alpha, ωστόσο, είναι συµβατό µε 
τα προγράµµατα ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας και 
είναι εκλεκτικό, περιορίζοντας σηµαντικά τους επιβλαβείς 
πληθυσµούς των µυζητικών εντόµων, λόγω της δραστικής 
ουσίας Cyantraniliprole που περιέχει. Παράλληλα, 

κατά την εφαρµογή του εντοµοκτόνου, το φυτό αποκτά 
ανθεκτικότητα και στις ιώσεις, εξαιτίας της δραστικής ουσίας 
Acibenzolar-S-methyl που δρα ως βιοδιεγέρτης. 
Ένα επιπλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα του καινοτόµου 
προϊόντος είναι η ευελιξία εφαρµογής του, αφού δίνει τη 
δυνατότητα εφαρµογής είτε µε ψεκασµό φυλλώµατος 
είτε µέσω του συστήµατος άρδευσης. Μάλιστα, στις 
καλλιέργειες αγγουριού και πιπεριάς, το σκεύασµα έχει 
έγκριση µόνο για ριζοπότισµα. Αξίζει να τονιστεί ότι η 
επέµβαση γίνεται αµέσως µόλις γίνει η µεταφύτευση, 
όπου µπορεί να εφαρµοστεί µε ριζοπότισµα ή πριν τη 
συγκοµιδή, όπου θα πρέπει να γίνει µε ψεκασµό, εξαιτίας 
της υπολειµµατικότητας. Συγκεκριµένα, µε το ριζοπότισµα 
η υπολειµµατικότητα µένει για 14 ηµέρες, ενώ µε ψεκασµό 
µόλις 3 µέρες. 
Σηµειώνεται ότι, στην Ισπανία το εντοµοκτόνο Minecto 
Alpha έχει έγκριση από το 2018, και παρουσιάζει πολύ 
καλά αποτελέσµατα, όπως δήλωσαν και στην παρουσίαση 
Ισπανοί καλλιεργητές, από την Αλµερία. 

>  Το νέο εντομοκτόνο της Syngenta αυξάνει και την ανθεκτικότητα των κηπευτικών στους ιούς

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ MINECTO ALPHA 
ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ TUTA ABSOLUTA ΑΠΟ ΤΗ 2Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κύριοι ομιλητές της παρουσίασης της Syngenta ο Κώστας Οικονομίδης, Διευθυντής Marketing & Technical της 
Syngenta Hellas και ο Δελημπαλταδάκης Μανώλης, Marketing Manager Κηπευτικών Καλλιεργειών της εταιρείας.

Υψηλή προστασία από ιώσεις
Πείραμα περιορισμού TSWV σε καλλιέργεια Πιπεριάς
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