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1. τότοι 

1.1 Απεπζύλεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο αξαβνζίηνπ  κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ Δηαβξώηηθα. 

2. Γενικά  

2.1 ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζ. 5485/53985/18-05-2017 Τπ. Απόθαζεο, ε Τπεξεζία καο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Π.Ε ηεο πεξηθέξεηαο επζύλεο ηεο, εγθαηέζηεζε δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πηήζεο ηνπ εληόκνπ Diabrotica virgifera 

Le Conte. Η εγθαηάζηαζε ησλ παγίδσλ άξρηζε από ηηο 31-05-2017 θαη νινθιεξώζεθε ζηα  κέζα 

Θνπλίνπ.  

 Η παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πηήζεο ηνπ εληόκνπ γίλεηαη από ηνπο γεσπόλνπο ησλ 

Δ.Α.Ο.Κ. ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ αλά δεθαπελζήκεξν θαη νινθιεξώζεθε αξρέο 

επηεκβξίνπ.  

3. Γιαπιστώσεις 
Από ηηο επηηόπηεο παξαηεξήζεηο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, 

θαηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, δηαπηζηώζεθε όηη νη πιεζπζκνί ησλ ελήιηθσλ εληόκσλ 

ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο ήηαλ πνιύ  πςεινί.  

Η παξνπζία ηνπ εληόκνπ θαηαγξάθεηαη ζηνπο λνκνύο εξξώλ-Δξάκαο-Καβάιαο-Ξάλζεο θαη 

Ρνδόπεο θαη θαηά ηόπνπο παξνπζίαζε κέηξηεο έσο έληνλεο πξνζβνιέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πιαγηάζκαηα ησλ θπηώλ. 
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4. 

                        

    σστάσεις  
Επεηδή έρεη ήδε μεθηλήζεη ε  ζπγθνκηδή ηνπ θαιακπνθηνύ θαη ηείλεη  λα νινθιεξσζεί ζην 

επόκελν δηάζηεκα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηελ επόκελε 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα  παξαθάησ κέηξα: 

   

Καλλιεργητικές πρακτικές 

 

 Ακεηςηζπνξά ηνπ αξαβόζηηνπ κε άιιε θαιιηέξγεηα είλαη απνδεδεηγκέλα ε πην 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο θαηαπνιέκεζεο κε πνζνζηό επηηπρίαο 95-99%. πληζηάηαη 

ηξηεηήο ακεηςηζπνξά.  

 

 Σν ελζίξσκα δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζε ακόιπληεο πεξηνρέο, δηόηη ε κεηαθνξά 

ελζηξώκαηνο από κνιπζκέλν ρσξάθη ζε πεξηνρή πνπ δελ έρεη εληνπηζηεί ν ερζξόο,  έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κεηαθέξεηαη καδί θαη ν επηβιαβήο νξγαληζκόο. 

 

 Επεηδή ην έληνκν ελαπνζέηεη ηα απγά ηνπ ζην έδαθνο θαη ζε βάζνο 15-20 cm, βαζύ 

όξγσκα θαη θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο επηβάιιεηαη λα γίλεη πξηλ ηελ 

έιεπζε ηνπ ρεηκώλα, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηελ επόκελε άλνημε.  

 

 Η θαύζε ηεο θαιακηάο αθελόο κελ απαγνξεύεηαη θαη αθεηέξνπ δελ έρεη θακία απνιύησο 

επίδξαζε. 

 

 Η κεγαιύηεξε δεκηά πξνθαιείηαη από ηηο πξνλύκθεο, νη νπνίεο ηξέθνληαη από ηηο ξίδεο ησλ 

θπηώλ αξαβνζίηνπ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεαξώλ θπηώλ ηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν κπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή ελόο εγθεθξηκέλνπ γηα ην έληνκν θνθθώδνπο 

εληνκνθηόλνπ θαηά ηε ζπνξά ηνπ αξαβνζίηνπ.      

 

 Καζαξηζκόο γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ θαη αθαίξεζε ησλ απηνθπώλ θπηώλ αξαβνζίηνπ 

(θπηά εζεινληέο) ζε πιαηύθπιιεο θαιιηέξγεηεο.  

 

 Σα γεσξγηθά κεραλήκαηα λα θαζαξίδνληαη από ππνιείκκαηα εδάθνπο, όηαλ κεηαθηλνύληαη 

ζε κε κνιπζκέλα ρσξάθηα   

 

 Μεηαηόπηζε  ηεο εκεξνκελίαο ζπνξάο ηεο θαιιηέξγεηαο, πρώιμη ή όυιμη σπορά (κε 

πβξίδην αλάινγνπ βηνινγηθνύ θύθινπ) , θαζηζηά ηα θπηά αλζεθηηθά ή απνθεύγεηαη ην 

θξίζηκν ζηάδην ηεο εθθόιαςεο ησλ απγώλ ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη πεξίπνπ ηέιε Μαΐνπ κε 

αξρέο Θνπλίνπ. 

 

 

 

                      

 

Σν παξόλ Δειηίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ παξαθάησ  ειεθηξνληθή Δ/λζε ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.: 
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                      Η  Πξντζηακέλε  Σκήκαηνο 

                                                   θ.α.α 

 

            

 

                                Αδακίδνπ Ζσή                                                                          

Για την αποτελεςματική προςταςία τησ καλλιζργειασ του καλαμποκιοφ, η 
αμειψιςπορά ζχει αποδειχθεί η πλζον αποτελεςματική τεχνική και για να  
αναχαιτιςτεί η διαςπορά του διαβρϊτικα αλλά και να μειωθοφν οι πληθυςμοί του. 
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