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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ                                                  Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά 
                                         Νο 23 /28-06-2017 
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ο
  ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ  ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ 

ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ  ΓΙΑ ΣΟ ΔΝΣΟΜΟ Diabrotica virgifera Le Conte 

Γιαπιστώσεις: 
 Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβνζίηνπ βξίζθεηαη ζηε ζηάδην ηεο άλζεζεο. 

Από επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζην δίθηπν ησλ παγίδσλ αιιά θαη ζε αγξνύο αξαβνζίηνπ, 

δηαπηζηώλεηαη όηη: 

1. Σηνπο λ. Δξάκαο θαη Καβάιαο νη πεξηνρέο όπνπ εληνπίδεηαη έληνλε πξνζβνιή ζηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπ αξαβνζίηνπ, απεηθνλίδεηαη κε θόθθηλν ρξώκα ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί: 

 

  
 

Οη πεξηνρέο απηέο θαιύπηνπλ  ηα αγξνθηήκαηα ζηα εμσρώξαθα ησλ ηελαγώλ Φηιίππσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, Νηθήζηαλεο, Γεσξγηαλήο θαη Παιαηνρσξίνπ. 

2. Σηηο πεξηνρέο πνπ απεηθνλίδνληαη κε ξνδ ρξώκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αγξνθηήκαηα ηεο 

Ειεπζεξνύπνιεο Κνθθηλνρώκαηνο Κξελίδσλ-Δάηνπ, Πνιύζηηινπ, Φσηνιίβνπο, Καινύ 

Αγξνύ θαη Μαπξνιεύθεο, νη πξνζβνιέο  είλαη κέηξηεο έσο ειαθξέο. 

3.  Θδηαίηεξα ζην λ. Σεξξώλ εκθαλίζηεθαλ αγξνί αξαβνζίηνπ κε έληνλν πξόβιεκα πηώζεο  

θπηώλ πνπ έγηλε αληηιεπηό θπξίσο θαηά ην απιάθσκα ή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξώηνπ 

πνηίζκαηνο. Καηά ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν νη παξαπάλσ πξνζβνιέο είλαη πην 
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έληνλεο θαη ζε κεγαιύηεξε έθηαζε θαη πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε ρσξάθηα κε ζπλερή 

θαιιηέξγεηα αξαβνζίηνπ. 

Οη πξνζβνιέο ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ θαη ζην ππέξγεην κέξνο απηώλ κε ην 

ραξαθηεξηζηηθό πιάγηαζκα απηώλ απεηθνλίδεηαη ζηηο εηθόλεο 1 θαη 2. 

 

        
εηθόλα : 1 πεξηνρή Α.Παξαζθεπήο Δξάκαο                                  εηθόλα : 2  πεξηνρή Α.Παξαζθεπήο Δξάκαο                                       
     

Επεηδή ε θαιιηέξγεηα ηνπ αξαβνζίηνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο άλζεζεο θαη ην ελήιηθν έληνκν 

ηξέθεηαη ηόζν ζηα θύιια όζν θαη ζηα κεηάμηλα λεκάηηα ησλ ζπαδίθσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεησκέλα πνζνζηά γνληκνπνίεζεο ησλ θπηώλ.( εηθόλεο 3 θαη 4): 

 

                 
                                                        εηθόλεο : 3 θαη 4  
σστάσεις  

1. Σηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη έληνλεο πξνζβνιέο, όπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ 

ράξηε, ζεσξείηαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ην βιαζηηθό ζηάδην ησλ θπηώλ. Έηζη επηβάιιεηαη λα γίλνπλ επαλαιεπηηθνί 

ςεθαζκνί κόλνλ εθόζνλ παξαηεξήζεθε κεησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ςεθαζκνύ, κε 

θαηάιιεια εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ δόζεθαλ κε ην Νν 1 Τερληθό Δειηίν, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ Δηαβξώηηθα θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο έγθξηζεο απηώλ. Να 

απνθεύγνληαη ηα πνιιαπιά κείγκαηα εληνκνθηόλσλ. 

2. Σηηο άιιεο πεξηνρέο όπνπ νη πξνζβνιέο είλαη κέηξηεο, ζα πξέπεη νη θαιιηεξγεηέο λα 

παξαθνινπζνύλ ηα ρσξάθηα ηνπο θαη λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε άζθνπνπο ςεθαζκνύο 

εθόζνλ δελ παξαηεξνύληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο. 

ε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί ουείλοσν να ελέγτοσν μακροσκοπικά τις καλλιέργειες τοσς 

και να ενημερώνοσν τοσς Γεωπόνοσς για τστόν ύποπτα σσμπτώματα. 
Τν παξόλ Δειηίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ παξαθάησ  ειεθηξνληθή Δ/λζε ηνπ Υπ.Α.Α.Τ.: 
www.minagric.gr- Αγξόηεο-Επηρεηξεκαηίαο-Γεσξγία-Γεσξγηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Καβάιαο 

                      Η  Πξντζηακέλε  Τκήκαηνο 
                                                   θ.α.α 
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