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ΣΆΒΒΆΤΟ 30 & ΚΥΡΙΆΚΉ 31 ΜΆΪΟΥ 2020
E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά

Η μισή φροντίδα είναι στη φυτοπροστασία     
Τα ακρόδρυα, και κυρίως οι αμυγδαλιές και οι φιστικιές, διεκδικούν σημαίνουσα θέση 
τα τελευταία χρόνια στο καλάθι των καλλιεργητικών επιλογών των αγροτών. Ωστόσο, 
η μεγάλη επενδυτική δαπάνη που προϋποθέτουν, καθιστούν αναγκαίες τις σωστές 
καλλιεργητικές τεχνικές με προτεραιότητα στη φυτοπροστασία, για τον περιορισμό ή 
ακόμα και την εξάλειψη των μολυσμάτων από εχθρούς και ασθένειες, που μειώνουν την 
επερχόμενη παραγωγή, ενώ κάποιες φορές ζημιώνουν και το φυτικό κεφάλαιο.

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  

ΚΙΛΑ / ∆ΕΝΤΡΟ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ

 

                                             ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

 

                                     ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

5�15 300�350 250�380
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΑΜΥΔΓΑΛΙΑ

>Προληπτικοί ψεκασμοί σε συνδυασμό με ορθολογική λίπανση και άρδευση 
συντελούν στον περιορισμό των μολυσμάτων και περιορίζουν τις προσβολές 

OI ΒΡΟΧΕΣ ΕΦΕΡΑΝ 
ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ, ΛΙΓΕΣ ΟΙ 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑΣ 

Οι αυξημένες βροχοπτώσεις των τελευταίων 
ημερών ευνοούν τη μολυσματικότητα των 
μυκήτων και ως εκ τούτου την επανεμφάνιση 
της πολυστίγμωσης στους αμυγδαλεώνες. 
Ο ασκομύκητας που προκαλεί την εν λόγω 
ασθένεια προσβάλει τα φύλλα, προκαλώντας 
νεκρωτικές κηλίδες και φυλλόπτωση. Η μόλυνση 
από τον μύκητα ξεκινά στις αρχές Ιουνίου, με 
κηλίδες στην πάνω πλευρά των φύλλων και 
πάνω σε αυτές μαύρα στίγματα, που αποτελούν 
τις καρποφορίες του μύκητα. Στη συνέχεια, τα 
φύλλα καρουλιάζουν και πέφτουν πρόωρα. 
Για τον περιορισμό ή και την εξάλειψη των 
μολυσμάτων συνιστάται ορθολογική λίπανση 
και άρδευση, που βοηθούν στην ανεκτικότητα 
των δέντρων στο μόλυσμα και περιορίζουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της προσβολής. Όταν οι 
καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη 
διασπορά του μύκητα, οι παραγωγοί θα πρέπει 
να εφαρμόσουν προληπτικούς ψεκασμούς για 
την προστασία της αμυγδαλιάς, από το παθογόνο. 

Σε χαμηλά επίπεδα οι συλλήψεις  
των ακμαίων της ανάρσιας
Εν τω μεταξύ, οι συλλήψεις των ακμαίων της 
ανάρσιας ή βλαστορύκτη συνεχίζονται αυτές 
τις ημέρες σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας 
της αμυγδαλιάς, με τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου να μιλούν για χαμηλά επίπεδα. Τα ακμαία 
άτομα της ανάρσιας ωοτοκούν πάνω στα 

αμύγδαλα, και οι εκκολαπτόμενες προνύμφες 
εισέρχονται στο περικάρπιο με το οποίο και 
τρέφονται. Οι προνύμφες προσβάλουν και τους 
τρυφερούς βλαστούς μέσα στους οποίους 
ορύσσουν στοές, με αποτέλεσμα να μαραίνονται 
οι κορυφές, να γέρνουν προς τα κάτω και τελικά 
να ξεραίνονται. Τα πιο ευαίσθητα στη προσβολή 
από την ανάρσια είναι τα νεαρά δενδρύλλια 
ηλικίας 1-3 ετών, καθώς το έντομο καταστρέφει 
τις τρυφερές κορυφές των πιο εύρωστων 
βλαστών που προορίζονται για βραχίονες, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο το 
κλάδεμα μόρφωσης. Συνεπώς, όσοι παραγωγοί 
παρατηρήσουν συμπτώματα προσβολών ειδικά 
σε νεαρά δενδρύλλια πρέπει να προχωρήσουν 
στους απαραίτητους ψεκασμούς τον Ιούνιο. 

Μελιτώδη εκκρίματα και καπνιά  
από τα κοκκοειδή και τις ψώρες 
Ξήρανση των κλαδίσκων και των φύλλων και 
μείωση της παραγωγής, προκαλούν σε μεγάλους 
πληθυσμούς οι ψώρες και τα κοκκοειδή. Οι 
νεαρές έρπουσες νύμφες γεννιούνται έως τον 
Ιούλιο και εγκαθίστανται σε κλαδίσκους και 
κλάδους διαμέτρου έως 6 εκατοστών, όπου και 
αρχίζουν και μυζούν τους φυτικούς χυμούς. 
Τα κοκκοειδή αυτά, το καλοκαίρι παράγουν 
άφθονα μελιτώδη εκκρίματα, με αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη μυκήτων καπνιάς. Λόγω του γρήγορου 
ρυθμού ανάπτυξης της ψώρας, απαιτείται άμεση 
καταπολέμησή της μόλις εμφανισθεί. 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΡΥΔΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ 

5�15 κιλά / δέντρο
700�800 ευρώ / στρέµµα 

ΚΟΣΤΟΣ
90�100 ευρώ/στρέµµα

400�600 ευρώ / στρέµµα

100�150 κιλά/στρέµµα  |  Βασιλική καρυδιά

300�350 κιλά/στρέµµα  |  Καλιφορνέζικη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
1.005.440
ΤΟΝΟΙ

ΙΡΑΝ        47% 
ΗΠΑ        23%
ΤΟΥΡΚΙΑ 15%
ΚΙΝΑ      7,5%
ΕΛΛΑ∆Α    1%

ΜΕΧΡΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ  
ΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η ζημιά από τους τετράνυχους (κόκκινος 
και κίτρινος τετράνυχος) 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, όπου 
απομυζούν τους χυμούς από τους φυτικούς 
ιστούς. Σύμπτωμα της προσβολής είναι 
τα χλωρωτικά στίγματα στα φύλλα, ενώ 
σε περιπτώσεις μεγάλων πληθυσμών, 
παρατηρείται φυλλόπτωση. Τους θερινούς 
μήνες παρατηρείται η γρήγορη αύξηση 
των πληθυσμών και η εξέλιξη μιας αρχικής 
προσβολής σε κρίσιμο σημείο. 
Επιπλέον, και καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν αυτή τη περίοδο, μπορεί να 
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για 
την ανάπτυξη των τετρανύχων.
Για την επιτυχημένη αντιμετώπιση 
συστήνεται να γίνεται έλεγχος στους 
οπωρώνες, ώστε τυχόν επέμβαση να 
αποφασιστεί έγκαιρα, στην έναρξη της 
προσβολής και μόλις ο πληθυσμός ξεπεράσει 
το κατώφλι οικονομικής ζημίας. 
Σε οπωρώνες που παρατηρούνται περίπου 
60-70 κινητές μορφές ανά 100 φύλλα, 
συνιστάται στους παραγωγούς να προβούν 
σε χημική καταπολέμηση. Να σημειωθεί ότι 
οι τετράνυχοι έχουν πολλές γενεές ανά έτος, 
ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Συνεπώς, για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας θα πρέπει επίσης να γίνεται 
σωστός χειρισμός των ακαρεοκτόνων και 
εναλλαγή των σκευασμάτων. 

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ



28 ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΦΙΣΤΙΚΙΑ | ΚΑΡΥΔΙΑ

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΦΙΣΤΙΚΙΑ | ΚΑΡΥΔΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Τόσο το ευρύτομο όσο και η ψύλλα 
αποτελούν τους σημαντικότερους 
εχθρούς της φιστικιάς. Αυτή την περίοδο 
αναμένεται η έξοδος των ακμαίων 
των δύο εντόμων, γι’ αυτό οι γεωπόνοι 
συνιστούν στους παραγωγούς τακτικό 
έλεγχο των δενδρώνων, ώστε να 
προβούν σε άμεση έναρξη ψεκασμών 
με την εμφάνισή τους, πριν αυτά 
ωοτοκήσουν στους νέους καρπούς. 
Το ευρύτομο έχει μια γενεά ανά έτος 
και διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη 
προνύμφη μέσα στους καρπούς που 
έχουν μείνει στο δέντρο ή που έχουν 
πέσει στο έδαφος. Μετά τη νύμφωση, 
που ολοκληρώνεται στα μέσα Μαΐου 
στο εσωτερικό των καρπών, τα ενήλικα 
εξέρχονται ανοίγοντας οπές κοντά στη 
βάση του καρπού. Ακολούθως, στις αρχές 
Ιουνίου τα ενήλικα θηλυκά ωοτοκούν 
στους νεαρούς καρπούς, εισάγοντας 
ένα ωό σε κάθε καρπό. Χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα της προσβολής είναι οι μαύροι 
«μουμιοποιημένοι» καρποί, οι οποίοι 
διατηρούνται πάνω στο δέντρο, ακόμη και 

μετά το πέσιμο των φύλλων. 
Όσον αφορά την ψύλλα, αυτή διαχειμάζει 
ως ενήλικο σε ρωγμές του φλοιού, 
κάτω από πεσμένα φύλλα και σε άλλες 
προφυλαγμένες θέσεις του δενδρώνα. 
Τα ενήλικα ενεργοποιούνται νωρίς 
την άνοιξη και νύσσουν και μυζούν 
τους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς 
και τα νεαρά φύλλα. Σε περιπτώσεις 
πυκνών πληθυσμών, τα μελιτώματα 
που παράγουν οι νύμφες και τα ακμαία 

προκαλούν μεγάλη ανάπτυξη μυκήτων 
καπνιάς, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
φωτοσυνθετικής ικανότητας και την 
εξασθένιση των δένδρων, επηρεάζοντας 
την παραγωγή του επόμενου έτους. Οι 
παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν την 
καλλιέργειά τους και στην περίπτωση 
που παρατηρηθούν προσβολές να 
διενεργηθεί άμεσα ψεκασμός με 
ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝΑ 
ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΑΠΟ ΜΠΕΛΑΔΕΣ ΤΙΣ ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ

▲

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΟΓΩ ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑΣ 
Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό 
με την άνοδο της θερμοκρασίας αυτή 
τη περίοδο ευνοούν την ανάπτυξη και 
εξάπλωση της βοτρυοσφαίρια, ιδιαίτερα σε 
ευπαθείς περιοχές. 
Ο μύκητας προσβάλει τους οφθαλμούς, 
τα φύλλα και τους καρπούς της φιστικιάς, 
προκαλώντας νεκρώσεις, ξηράνσεις 
και «μουμιοποιημένους» καρπούς. Η 
μεγαλύτερη ζημιά εντοπίζεται στους 
οφθαλμούς, οι οποίοι ξεραίνονται και 
μειώνεται η παραγωγή της επόμενη 
χρονιάς. Ακόμη κι αν προσβληθούν 
μερικώς και εκπτυχθούν, τα άνθη και οι 
βλαστοί που προκύπτουν από αυτούς 
τελικά νεκρώνονται. Στους βλαστούς και 
στους κλαδίσκους, ο μύκητας προκαλεί 
έλκη και ακολουθεί ξήρανση και νέκρωση 
του προσβεβλημένου τμήματος.
Ο παθογόνος μύκητας προσβάλει και τις 
ταξικαρπίες, προκαλώντας ξηράνσεις των 
καρπών, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
μείωση της απόδοσης και της ποιότητας 
της παραγωγής. Για την αντιμετώπισή 
της, συνιστάται ορθολογική άρδευση και 
λίπανση, καθώς τα εύρωστα δέντρα είναι 
πιο ανεκτικά στις προσβολές. 

ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

Η πτήση της πρώτης γενεάς της καρπό-
καψας, η προνύμφη του οποίου προσβά-
λει τους καρπούς της καρυδιάς καθιστώ-
ντας τους εμπορικά ακατάλληλους, βρί-
σκεται ήδη σε εξέλιξη, από τις αρχές Μα-
ΐου στις πιο θερμές περιοχές. Οι συλλή-
ψεις, σύμφωνα με τους γεωπόνους, κυ-
μαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγα-
λύτερο τμήμα του δικτύου των φερομο-
νικών παγίδων. 
Η προνύμφη του εντόμου εισέρχεται 
στους νεαρούς καρπούς, ορύσσοντας 
στοές, προς τον πυρήνα. Ακολούθως, α-
φού καταστρέψει το ενδοκάρπιο, ορύσ-
σει στοά εξόδου, για να προσβάλει και 
άλλους καρπούς, έως ότου ολοκληρώ-
σει την ανάπτυξή της. Χαρακτηριστικό της 
προσβολής είναι η συγκέντρωση των α-
ποχωρημάτων της γύρω από την οπή ε-
ξόδου. Στο καρύδι το μικρό άνοιγμα που 

δημιουργεί η προνύμφη μπορεί να απο-
τελέσει το σημείο για την έναρξη μιας νέ-
ας μόλυνσης από κάποιο μύκητα που 
προκαλεί σήψεις. 
Αυτή τη περίοδο, οι παραγωγοί θα πρέ-
πει να παρακολουθούν τις παγίδες που έ-

χουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δε-
δομένου ότι στις ορεινές περιοχές δεν έ-
χουν παρατηρηθεί ακόμη συλλήψεις.
Τα μέτρα εναντίον της καρπόκαψας πε-
ριλαμβάνουν καλλιεργητικά, και σε με-
γάλες προσβολές χημική καταπολέμηση. 

Συνιστάται η έγκαιρη συλλογή και κατα-
στροφή των προσβεβλημένων καρυδιών 
που πέφτουν πρόωρα και όσων διαχω-
ρίζονται ως προσβεβλημένοι την περίοδο 
της συγκομιδής. Σε όσους καρυδαιώνες 
υπάρχει ιστορικό προσβολής, πάνω από 
3% θα πρέπει να γίνει άμεσα καταπολέ-
μηση της πρώτης γενεάς. Σε περίπτωση 
συλλήψεων και εφόσον οι καρποί έχουν 
αποκτήσει το σύνηθες μέγεθος έναρξης 
προσβολής (διάμετρος 1 εκατοστού), συ-
στήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλ-
ληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια 
εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το 
ψεκαστικό υγρό.
Η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτη-
θεί από την εξέλιξη των προσβολών, τη 
διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρη-
σιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες.

  ΚΑΡΥΔΙΑ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Τα τελευταία χρόνια στον 
αγροτικό χώρο της χώρας μας  
δημιουργούνται ριζικές αλλαγές 
στον τομέα των καλλιεργειών 
που επιλέγουν να ασχοληθούν  
οι έλληνες παραγωγοί. Σε αυτήν 
την απόφαση οδηγήθηκαν 
τόσο από τα φαινόμενα της 
κλιματικής αλλαγής (μείωση 
των υδάτινων πόρων) που 
τους έστρεψαν σε λιγότερο 
ενεργοβόρες καλλιέργειες αλλά 
και από καθαρά οικονομικά 
κριτήρια απόδοσης. Έτσι οι 
παραδοσιακές αροτραίες 
καλλιέργειες βάμβακος και 
αραβόσιτου που καταλάμβαναν 
μεγάλο ποσοστό κ.τ.λ., άρχισαν 
να δίνουν την θέση τους σε άλλες 
νέες καλλιέργειες , όπως είναι η 
καλλιέργεια της φιστικιάς. Πολλοί 
μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει την 
απόδοση της ως πραγματικό EL 
DORADO . Όμως η αναζήτηση 
του «κρυμμένου θησαυρού της 
φιστικιάς» κρύβει και μερικούς 
θανάσιμους οικονομικούς 
κινδύνους για όσους απερίσκεπτα 
χωρίς προγραμματισμό και 

μελέτη προβούν στην καλλιέργεια 
της. Οι κυριότεροι παράγοντες 
που θα πρέπει να προσέξουν οι 
παραγωγοί είναι οι παρακάτω. 
1. Φυτώρια καθαρά απαλλαγμένα 
από ασθένειες 
2. Σωστή εκλογή υποκειμένου 
και ποικιλίας.
3. Σωστή αναλογία θηλυκών προς 
αρσενικών φυτών καθώς και 
αρσενικά των κατάλληλων τύπων  
για την περιοχή. 
4. Σωστή μεθοδολογία 
εγκατάστασης. 
Σχετικά με τον πρώτο παράγοντα 
που αναφέραμε πιο πάνω 
οι παραγωγοί θα πρέπει 
να απευθύνονται μόνο σε 
πιστοποιημένα φυτώρια που έχουν 
την δυνατότητα να τους παρέχουν 
τα κατάλληλα φυτοϋγειονομικά 
διαβατήρια των φυτών που 
τους πουλούν και όχι από 
«φυτωριούχους « που δεν έχουν 
καμία άδεια. Η σωστή εκλογή 
υποκειμένου και ποικιλίας όπως 
και η σωστή αναλογία θηλυκών 
προς αρσενικών φυτών καθώς 
και η μεθοδολογία εγκατάστασης, 
θα πρέπει να γίνετε κατόπιν 
συνεννόησης με το γεωπόνο που 
συνεργάζεται ο κάθε παραγωγός. 
Επίσης τα νόμιμα αδειοδοτημένα 
φυτώρια υποχρεώνονται τα 
εμβόλια να τα προμηθεύονται 
είτε από δικές τους ελεγμένες 
μητρικές φυτείες, οι οποίες πρέπει 
να πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, προκειμένου 
τα εμβόλια να είναι πλήρως 
απαλλαγμένα από ασθένειες και 
παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Επιπλέον οι ποικιλίες έχουν 
βελτιωθεί με κλώνους 
περισσότερο παραγωγικούς 
και ανθεκτικούς σε ασθένειες. 
τους οποίους όμως μη έμπειροι 
φυτωριούχοι αδυνατούν να βρουν.

Τσιπάς Χρήστος
Φυτωρια ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΤΣΙΠΑΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΩΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
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Οι παραγωγοί αναζητούν 
αποτελεσματικά προϊόντα 
φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση 
των μυκητολογικών και εντομολογικών 
προσβολών σε σημαντικές 
καλλιέργειες όπως τα ακρόδρυα ενώ 
παράλληλα επικεντρώνονται στο 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της 
αλυσίδας τροφίμων για αποτελεσματική 
διαχείριση υπολειμμάτων. 
Ο συνδυασμός χρήσης προϊόντων από 
τη σειρά προϊόντων Bayer Biologicals 
που έχουν ως βάση βιολογικούς 
παράγοντες, σε συνδυασμό με νέα 
συμβατικά φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, μπορεί να είναι η απάντηση 
μίας ευέλικτης και βιώσιμης λύσης 
προς όφελος των παραγωγών, 
μεταποιητών, του λιανικού εμπορίου 
αλλά και των καταναλωτών, 
ικανοποιώντας τις σύγχρονες 
απαιτήσεις για βιώσιμα συστήματα 
παραγωγής.

… και βγες στην αγορά!
Το FLiPPER®  δρα ως εντομοκτόνο 
επαφής και με φυσικό τρόπο, 
διαταράσσοντας τη λειτουργία του 
λιποπρωτεΐνικού πλέγματος της 
κυτταρικής μεμβράνης των εχθρών, 
προκαλώντας το θάνατό τους άμεσα, 
αφού παρεμποδίζει τη δραστηριότητα 
σίτισής τους. 
Είναι ένα νεωτεριστικό σκεύασμα 
εντομοκτόνου-ακαρεοκτόνου 
δράσης, βασισμένο σε βιολογικό 
παράγοντα και επιδεικνύει σταθερά 
υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας 
έναντι σημαντικών εντόμων 

όπως ο τετράνυχος (Tetranychus 
urticae), οι Αφίδες (Aphis gossypii, 
Myzus persicae) και τα Κοκκοειδή 
(Pseudococcus sp.), στην αμυγδαλιά.
Έχει βελτιστοποιημένη φόρμουλα 
χωρίς βλαβερές συμπληρωματικές 
ουσίες και υψηλή αποτελεσματικότητα, 
που οφείλεται στα μακράς αλυσίδας 
ακόρεστα Καρβοξυλικά Οξέα C14-C20 
που χαρακτηρίζονται από ισχυρές 
εντομοκτόνες ιδιότητες, ενώ η 
πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής 
του, εξασφαλίζει τις υψηλές ποιοτικές 
προδιαγραφές του.
Ως αποτέλεσμα ικανοποίησης των 
σύγχρονων αναγκών των συστημάτων 
παραγωγής, το FLiPPER® με 
μηδενικό διάστημα μεταξύ τελευταίας 
επέμβασης και συγκομιδής (PHI=0), 
έχει ευνοϊκό προφίλ για το περιβάλλον, 
τα ωφέλιμα και τους επικονιαστές 
και είναι ελεύθερο νομοθετημένων 
υπολειμμάτων με έγκριση για χρήση 
στη βιολογική γεωργία. 
Το FLiPPER®  ως αποτέλεσμα 
έρευνας και ανάπτυξης δύο 
δεκαετιών αποτελεί μία ιδανική 
επιλογή σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
και διαχείρισης ανθεκτικότητας 
προσφέροντας ευελιξία και 
αξία, μέσω της διαχείρισης των 
υπολειμμάτων και τον περιορισμό της 
χρήσης δραστικών ουσιών.

…με σύμμαχο τη φύση
Το SERENADE® ASO είναι ένα 
πολυδύναμο εργαλείο συνεισφοράς 
στην αειφόρο παραγωγή φιστικιού, 

αμυγδάλου και καρυδιού επάγοντας 
τη διασυστηματική αντοχή των φυτών 
ενάντια στις προσβολές από μύκητες 
και βακτήρια.
Χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο 
εργαλείο στην αλυσίδα τροφίμων 
μια και συνεισφέρει στη διαχείριση 
της μείωσης εμφάνισης συνολικών 
υπολειμμάτων, αφού δεν ορίζονται 
μέγιστα επιτρεπτά όρια (MRL’s) καθώς 
και όρια εισαγωγής (tolerances) από τις 
ΗΠΑ, ενώ η τελευταία επέμβαση πριν 
την συγκομιδή ορίζεται στις 0 ημέρες 
(PHI=0).
To SERENADE® ASO έχει ως 
βάση το στέλεχος του Bacillus 
amyloliquefaciens (former subtilis) 
το οποίο εμποδίζει την προσκόλληση 
και διείσδυση των παθογόνων στο 
φύλλωμα, ενώ ταυτόχρονα σταματά την 
ανάπτυξή τους, δρώντας ανταγωνιστικά 
ως προς αυτά.
Το στέλεχος του Bacillus 
amyloliquefaciens (former subtilis) 
QST 713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια 
τα οποία δρουν συνεργιστικά μεταξύ 
τους, διατρυπούν τις κυτταρικές 
μεμβράνες των παθογόνων και 
καταστρέφουν τους βλαστικούς 
σωλήνες και το μυκήλιο. Με αυτό τον 
τρόπο σταματούν την προσβολή και την 
επέκταση της ασθένειας. 
Η διαφορετικότητα της δράσης του 
SERENADE® ASO προέρχεται 
από τη μοναδική φύση του μια και 
περιέχει όχι μόνο ζωντανά σπόρια 
του μύκητα αλλά και παράγωγά τους 
που ενισχύουν την δράση του έναντι 
της Σεπτορίωσης (Septoria pistaciae), 
Καμαροσπόριου (Botryosphaeria 
dothidea) και Αλτερνάριας (Alternaria 
alternata) στη Φιστικιά αλλά και 
έναντι σημαντικών παθογόνων που 
προσβάλουν την Αμυγδαλιά όπως 
Βακτηριώσεις (Xanthomonas spp.) 
και Φαιά σήψη (Monilia spp.) αλλά και 
την Καρυδιά όπως Βοτρύτης (Botrytis 
cinerea), Αλτερνάρια (Alternaria spp.), 
Βακτηριώσεις (Xanthomonas sp., 
Pseudomonas sp.). 

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΟΔΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER
>  Ο συνδυασμός χρήσης προϊόντων από τη σειρά Bayer Biologicals σε συνδυασμό με νέα συμβατικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις για βιώσιμα συστήματα παραγωγής Τ α τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη στροφή στην 
Ελλάδα προς την δενδροκαλλιέργεια και συγκεκριμένα 
στα ακρόδρυα, καθώς γίνεται εμφανές πως μπορούν να 
αποφέρουν καλύτερο εισόδημα από αρκετές καλλιέργειες 
που κυριαρχούσαν ακόμη και στους κάμπους της χώρας. 
Τα περισσότερα κτήματα έχουν φυτευτεί με αμυγδαλιές, 
καρυδιές και φιστικιές και αρκετά από αυτά έχουν ήδη 
αρχίσει να μπαίνουν στην παραγωγή. Στην πλειοψηφία 
τους, έχουν ακολουθηθεί οι σύγχρονοι τρόποι φύτευσης 
όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των δένδρων, με τη 
διαμόρφωση αυτή να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να 
συγκομισθούν με μηχανήματα δόνησης με ομπρέλα καθώς 
τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, σύμφωνα με την εταιρεία 
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, που διαθέτει στην ελληνική 
αγορά τα μηχανήματα Agromelca.
Η συλλογή με τέτοιου είδους μηχανήματα, γίνεται εδώ 
και δεκαετίες στην Ισπανία και την Ιταλία. Στην Ελλάδα, 
ίσως λόγο των μικρότερων κλήρων και των αποστάσεων 
φυτεύσεων  είχε επικρατήσει ο παραδοσιακός τρόπος 
συλλογής με ανθρώπινα χέρια και μηχανήματα χειρός. 
Όμως η εύρεση εργατών την περίοδο συγκομιδής γίνεται 
ολοένα και δυσκολότερη με ρίσκο να μην βρει κανείς 
εργάτες την περίοδο αυτή ή να καθυστερήσει χρονικά 
την συγκομιδή. Με τα μηχανήματα δόνησης με ομπρέλα, 
απαλλάσσεται ο αγρότης από την ανάγκη εύρεσης 
πολυάριθμων εργατών και μπορεί πλέον να γίνει η 
συγκομιδή σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς είναι εφικτή 
η συγκομιδή έως και 500 δέντρων σε μία μέρα. Η μεγάλη 
ταχύτητα συλλογής μπορεί να φανεί σωτήρια σε περίπτωση 
ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποφευχθούν 
μεγάλες απώλειες στον καρπό. 
Η μηχανική συλλογή  σε κάποιες δενδροκαλλιέργειες όπως 
είναι η φιστικιά και η ελιά, δύναται να γίνει σε δύο στάδια. 

Στις φιστικιές ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και άρα η 
απόδοση καθώς στο πρώτο πέρασμα πέφτουν μόνο τα 
ώριμα φιστίκια. Επίσης τα δέντρα, αποβάλλοντας μέρος του 
καρπού, ανακουφίζονται και βελτιώνουν την απόδοση τους 
για το δεύτερο χέρι. 
Πλεονέκτημα επίσης αποτελεί και ο τρόπος συλλογής 
με δόνηση που σε αντίθεση με το παραδοσιακό, δεν 
τραυματίζει τα καρποφόρα μάτια της επόμενης χρονιάς 
καθώς και δεν τα ακουμπά. Αυτό σημαίνει περισσότερος 
καρπός για την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά τον 
τραυματισμό του δέντρου από τα μηχανήματα δόνησης, 
δεν υφίσταται εφόσον πλέον υπάρχουν πολλαπλά 
συστήματα για την προστασία του κορμού κατά το πιάσιμο 
και τη δόνηση. Η μηχανική δόνηση έχει παρατηρηθεί ότι 
βελτιώνει το ριζικό σύστημα καθώς το «ξεμποσκάρισμα» 
του χώματος δίνει την δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης 
των ριζιδίων και στη συνέχεια περισσότερου φυλλώματος 
για το δένδρο. Το αρχικό κόστος αγοράς για ένα μηχάνημα 
δόνησης με η χωρίς ομπρέλα μπορεί να κυμανθεί από 
25.000 έως 40.000 ευρώ η καθαρή αξία του, αλλά πρέπει 
κανείς να υπολογίσει την εξοικονόμηση κόστους από τα 
μεροκάματα, τις αποσβέσεις παγίων και τα οφέλη από τα 
πλεονεκτήματα χρήσης τους. 

>Αρχικό κόστος αγοράς με ή χωρίς ομπρέλα από 25.000 μέχρι 40.000 ευρώ

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΤΙΝΑΖΕΙ 500 ΔΕΝΤΡΑ ΤΗ ΜΕΡΑ

▲

ΣΕ 1,5 ΛΕΠΤΟ ΤΟ ΝΕΟ VTS ΤΗΣ 
AGROMELCA ΞΕΦΟΡΤΩΝΕΙ 580 ΚΙΛΑ 
Η ισπανική εταιρία Agromelca τα μηχανήματα της οποίας 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή μηχανημάτων 
συλλογής καρπών με δόνηση. Το 2020 παρουσίασε 
το νέο αναρτώμενο μοντέλο για αμύγδαλα VTS με 2 
ρυθμιζόμενους αποφλοιωτές αμυγδάλων το οποίο 
πετυχαίνει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα καρπού στην 
αγορά (580 κιλών) σύμφωνα με την κατασκευάστρια 
εταιρεία και την ταχύτερη εκφόρτωση καρπού με κοχλία, 
αδειάζοντας τα 580 κιλά σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. 
Σημειώνεται εδώ πως η εταιρεία διαθέτει επίσης σύστημα 
συγκομιδής για δενδρώνες πυκνής φύτευσης (4x3μ.).

...ζήσε την εμπειρία
Τώρα για την καλλιέργεια της  φιστικιάς 
ένας μοναδικός συνδυασμός δύο πολύ 
αποτελεσματικών δραστικών ουσιών 
από διαφορετικές χημικές ομάδες: το 
fluopyram που κατατάσσεται στους 
αναστολείς της Αφυδρογονάσης του 
Ηλεκτρικού Οξέος (SDHI) και του 
tebuconazole, της ισχυρής αζόλης 
που δρα ως παρεμποδιστής της 
βιοσύνθεσης της εργοστερόλης (DMI) 
και επιφέρει προληπτικό, θεραπευτικό 
και εξοντωτικό αποτέλεσμα έναντι 
Βασιδιομυκήτων, Ασκομυκήτων και 
Δευτερομυκήτων.
Ως αποτέλεσμα έχουμε έναν 
ολοκληρωμένο τρόπο δράσης 
στη Φιστικιά για ασθένειες όπως 
Σεπτορίωση (Septoria pistaciae), 
Καμαροσπόριο (Botryosphaeria 
dothidea) και Αλτερνάρια (Alternaria 
alternata) μια και η συνεργική δράση 
των δύο δραστικών ουσιών καθιστά το 
Luna® EXPERIENCE αποτελεσματικό 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των 
παραπάνω μυκήτων από την παραγωγή 
σπορίων μέχρι την ανάπτυξη μυκηλίου.
Επιπρόσθετα παρέχει συνεχή 
προστασία σε φύλλα και καρπούς 
μια και το μεγαλύτερο ποσοστό του 
δραστικού παραμένει στην επιφάνεια 
του ψεκασμένου τμήματος ενώ 
η Ακροπέταλη (ανοδική) κίνηση 
εξασφαλίζει τη διασυστηματικότητα. 
Παράλληλα παρουσιάζει και 
διελασματική δράση προστατεύοντας 
μη ψεκασμένες επιφάνειες.
Με θεσπισμένα ανώτατα όρια 
υπολειμμάτων (MRL’s) στις 
κυριότερες εξαγωγικές χώρες, το 
Luna® EXPERIENCE έχει πολύ καλή 
αποδοχή από την αλυσίδα τροφίμων 
ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη 
διαχείριση ανθεκτικότητας μια και 
αποτελεί ετοιμόχρηστο μίγμα δύο 
δραστικών ουσιών με διαφορετικό 
μηχανισμό δράσης.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
HEAD OF FIELD ACTIVATION & 

MARKETING OPERATIONS BAYER ΕΛΛΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Με πίστη στην αξία των προϊόντων του 
τόπου και σταθερή στην προτίμησή της στους 
Έλληνες παραγωγούς και στην ανάπτυξη 
της πρωτογενούς παραγωγής, η ΟΛΥΜΠΟΣ 
δημιούργησε τα φυτικά ροφήματα «ΚΑΡΠΟΣ»  
από τους καλύτερους ελληνικούς καρπούς.
Στην εγχώρια αγορά η ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι η 
πρώτη ελληνική εταιρεία  τροφίμων που 
αναγνώρισε τις νέες διατροφικές ανάγκες 
των σύγχρονων καταναλωτών, αναζητώντας 
εναλλακτικά προϊόντα όπως τα φυτικά της 
ροφήματα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη 
φορά μέσα στο 2017.
Στην ΟΛΥΜΠΟΣ συλλέγουν τους 
καλύτερους ελληνικούς καρπούς και τους 
μεταμορφώνουν σε ροφήματα υψηλής 
διατροφικής αξίας.  Τα ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι 100% φυτικά, ιδανικά 
για νηστεία και συνδυάζονται ιδανικά με 
δημητριακά, με το τσάι ή τον καφέ, ενώ 
ανοίγουν νέους δρόμους για πειραματισμό 
στην κουζίνα.
Τα ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΟΛΥΜΠΟΣ  
έχουν υψηλή περιεκτικότητα εδώδιμων ινών 
και αποτελούν πηγή βιταμινών B2, B12, D2, 
E και ασβεστίου.  Έχουν μοναδική γεύση 
και κυκλοφορούν σε υπέροχες γεύσεις: 

φυσική γεύση ψημένου αμυγδάλου, χωρίς 
ζάχαρη, με κακάο αλλά και με πρωτεϊνη. 
Τα ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ είναι 
κατάλληλα για χορτοφάγους και για όσους 
δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα.
Μετά το ντεμπούτο του ροφήματος ΚΑΡΠΟΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ, η ΟΛΥΜΠΟΣ δεν έμεινε στάσιμη, 
αλλά αντιθέτως επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό 
της. Ειδικότερα, επένδυσε περαιτέρω στη 
συνεργασία της με Έλληνες παραγωγούς 
προκειμένου να προμηθευτεί φιστίκια, 
καρύδια και φουντούκια και να επεκτείνει 
την οικογένεια των ροφημάτων ΚΑΡΠΟΣ 
με τα ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ ΦΙΣΤΙΚΙ, ΚΑΡΠΟΣ 
ΚΑΡΥΔΙ και ΚΑΡΠΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ με κακάο.
Το ΚΑΡΠΟΣ ΦΙΣΤΙΚΙ  είναι ένα απολαυστικό 
ρόφημα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Έχει 
υψηλή περιεκτικόκτητα εδώδιμων ινών 
και αποτελεί πηγή βιταμινών Β2, Β12, D2, 
E και ασβεστίου. Δοκιμάζοντάς το, μπορεί 
κάποιος να απολαύσει τη γεύση των 
ελαφρώς ψημένων φιστικιών, προσθέτοντας 

στη διατροφή του ένα υψηλής ποιότητας 
και θρεπτικής αξίας ρόφημα, πάντα με την 
εγγύηση της ΟΛΥΜΠΟΣ. 
Το ρόφημα ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΥΔΙ δεν περιέχει 
προσθήκη ζάχαρης και αποτελεί φυσική πηγή  
Ω3-λιπαρών οξέων. Αποτελεί πηγή βιταμινών 
Β2, B12, D2, E και ασβεστίου και διατίθεται 
τόσο σε φυσική γεύση όσο και σε μοναδικό 
συνδυασμό με κακάο.
Το ρόφημα ΚΑΡΠΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ με κακάο 
συνδυάζει τη μοναδική γεύση των ελαφρώς 
ψημένων ελληνικών φουντουκιών με την 
υπέροχη γεύση του κακάο, έχει υψηλή 
περιεκτικότητα εδώδιμων ινών και αποτελεί 
πηγή βιταμινών Β2, B12, D2, E και ασβεστίου.

Αξίζει να σημειωθεί συνοπτικά ότι τα προϊόντα 
ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: 
■ Είναι αποκλειστικά από 100% ελληνικούς 
καρπούς.
■ Είναι νηστίσιµα.
■ Είναι χωρίς λακτόζη, οπότε είναι 
κατάλληλα για άτοµα που έχουν δυσανεξία 
στη λακτόζη.
■ Αποτελούν πηγή βιταµινών και 
ασβεστίου.
■ Είναι απολαυστικά και γευστικά.

> Η ΟΛΥΜΠΟΣ ξέρει να αξιοποιεί στο έπακρο την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την ελληνική φύση

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΑΠΟΚΤΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ
Για πρώτη φορά η μοναδική γεύση του ελληνικού αμυγδάλου 
αποκτά κρεμώδη υφή, χάρη στην ΟΛΥΜΠΟΣ. Βασικό 
συστατικό της συνταγής της επιτυχίας της εταιρείας αποτελεί 
η καινοτομία, καθώς και η ποικιλία στα προϊόντα της. Έτσι η 
ΟΛΥΜΠΟΣ, φέρνει στους καταναλωτές  τα φυτικά επιδόρπια 
αμυγδάλου ΚΑΡΠΟΣ στα ψυγεία των super market σε 
απολαυστικές γεύσεις: ΑΜΥΓΔΑΛΟ, ΑΜΥΓΔΑΛΟ βανίλια, 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ φράουλα, ΑΜΥΓΔΑΛΟ μύρτιλο, ΑΜΥΓΔΑΛΟ 
δαμάσκηνο-βρώμη, 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ καρύδι-βρώμη, 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ καραμέλα 
αλατισμένη, ΑΜΥΓΔΑΛΟ 
καφές, ΑΜΥΓΔΑΛΟ 
πορτοκάλι- κακάο. Τα 
ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ, είναι 
επιδόρπια αμυγδάλου τα 

οποία παράγονται αποκλειστικά από ελληνικά αμύγδαλα με 
υψηλή διατροφική αξία και υπέροχη γεύση. Τα επιδόρπια 
ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ μπορεί να τα καταναλώσει κανείς σε 
smoothies, porridge και σε ελαφρύ βραδινό είτε ως έχει είτε 
συνδυασμένα με ξηρούς καρπούς, βρώμη ή και δημητριακά, 
ενώ είναι ιδανικά και για περιόδους νηστείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές επιβράβευσαν την 

ασύγκριτη ποιότητα και καινοτομία 
της ΟΛΥΜΠΟΣ, αναδεικνύοντας 
πρόσφατα τα φυτικά επιδόρπια 
ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΟΛΥΜΠΟΣ 
«Προϊόντα της Χρονιάς 2020» στην 
κατηγορία τους στο πλαίσιο του 
διεθνώς αναγνωρισμένου και 
καταξιωμένου θεσμού «Προϊόν 
της Χρονιάς»..

ΦΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ


