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Το έντομο Tuta Absoluta είναι ένας πολύ σημαντικός και επιζήμιος εχθρός στην καλλιέργεια της
τομάτας, προσβάλλοντας κυρίως τα φύλλα και τους καρπούς του φυτού.
Παρόλες τις χαμηλές θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα, από τις πρώτες μέρες του Μαρτίου έχει
παρατηρηθεί επικίνδυνη αύξηση προσβολών και συμπτωμάτων στις κυριότερες περιοχές
θερμοκηπιακές καλλιέργειας τομάτας.
Συνεπείς στην ενημέρωση μας, θα θέλαμε να επιστείσουμε την προσοχή σας ώστε να αποφύγουμε τις
σημαντικές προσβολές και οικονομικές ζημιές.

Προστασία και πρόληψη
Η προστασία της καλλιέργειας από την Tuta Absoluta βασίζεται σε τεχνικές ολοκληρωμένης
καταπολέμησης, ξεκινώντας με μεθόδους πρόληψης όπως:

Καλό κλείσιμο των ανοιγμάτων του θερμοκηπίου (παράθυρα και αερισμός οροφής) με ειδικό
εντομοστεγές δίχτυ
Εγκατάσταση προθαλάμου με διπλές πόρτες στα θερμοκήπια
Καταστροφή των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο
Χρήση υγειών σποροφύτων (φυτωριακό υλικό με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο)
Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση της καλλιέργειας για
παρουσία του εντόμου με:
Χρήση παγίδων παρακολούθησης
Συμπτωμάτων στα φυτά
Στην περίπτωση συμπτωμάτων προσβολής χρειάζεται η χρήση εξειδικευμένων φυτοπροστατευτικών
σκευασμάτων με ορθή χρήση και εναλλαγές ψεκασμών ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα
ανάπτυξης ανθεκτικοτήτων και διατηρώντας υψηλές αποτελεσματικότητες.

Η πρόταση της Syngenta
Διαθέτοντας το πιο πλήρες χαρτοφυλάκιο στην καταπολέμηση της Tuta Absoluta, και μετά από
εκτεταμένο και συνεχές πειραματισμό, η Syngenta έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες
φυτοπροστασίας του Έλληνα παραγωγού.
Η πρόταση μας στηρίζεται σε εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης ανά ψεκασμό
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης
ανθεκτικότητας.

Το Aﬃrm και το Voliam Targo αποτελούν τα καταξιωμένα προϊόντα που προστατεύουν την
καλλιέργεια της τομάτας δίνοντας την ασφάλεια και την υψηλή αποτελεσματικότητα που επιζητά ο
παραγωγός. Δρουν με κατάποση προστατεύοντας τα φυτά μέσα σε λίγες ώρες από την εφαρμογή,
καθώς σταματούν τη διαδικασία πρόσληψης τροφής των προνυμφών.
Λόγω του διαφορετικού μηχανισμού δράσης (ΜοΑ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρόγραμμα
εναλλαγής ψεκασμών για αποφυγή πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Στο πολύ κοντινό μέλλον αναμένουμε την έγκριση του νέου πολυδύναμου εντομοκτόνου
της εταιρείας μας με ευρύ φάσμα δράσης και υψηλή αποτελεσματικότητα σε αλευρώδεις, θρίπα και
Tuta Absoluta, ενώ παράλληλα η βιοδιεργετική δράση του προστατεύει τις καλλιέργειες από
ιολογικές προσβολές καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
Επιπρόσθετα, το ιδιαίτερα συμβατό προφίλ του με ωφέλιμους οργανισμούς και βομβίνους θα το
καταστήσουν πολύτιμο εργαλείο του σύγχρονου παράγωγού στα πλαίσια της ολοκληρωμένης
καταπολέμησης
Η Syngenta πάντα πρωτοπόρος παρέχει λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
περιοχής αλλά και πλήρως συμβατές με τις υψηλές απαιτήσεις τόσο της γεωργικής παραγωγής όσο
και της εφοδιαστικής αλυσίδας αναπτύσσοντας τη γεωργία με βιώσιμο τρόπο.

