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« Καιιηέξγεηα – Απνζήθεπζε – πληήξεζε Γεκεηξηαθώλ »
Α. Μέηξα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε , θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαηά ηελ εμέιημε
ησλ θαιιηεξγεηώλ.
1.Πνηθηιία .
Δπηινγή γηα θαιιηέξγεηα ηεο θαηάιιειεο πνηθηιίαο .Έηζη ζε πεξίπησζε θαιιηέξγεηαο
ζθιεξνύ ζίηνπ γηα παξαγσγή ζηκηγδαιηνύ , πξέπεη λα επηιεγεί πνηθηιία αλζεθηηθή
ζην αιεύξσκα ησλ θόθθσλ , ηδίσο κάιηζηα αλ πξόθεηηαη λα θαιιηεξγεζεί ζε πνιύ
γόληκν έδαθνο .
2. Απνιύκαλζε ζπόξνπ .
Υξεζηκνπνίεζε γηα ζπνξά απνιπκαζκέλνπ ζπόξνπ , απαιιαγκέλνπ από
κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ( δαπιίηεο , θνπδαξίσζε θαη άιιεο ) πνπ κεηαθέξνληαη κε
ηνλ ζπόξν ζηελ θαιιηέξγεηα θαη πξνθαινύλ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ
παξαγόκελνπ πξντόληνο .
3. Πηζηνπνηεκέλνο ζπόξνο .
Υξεζηκνπνίεζε γηα ζπνξά πηζηνπνηεκέλνπ ζπόξνπ πξνθεηκέλνπ ε θαιιηέξγεηα λα
κελ πεξηέρεη ζηάρηα άιισλ πνηθηιηώλ θαη άιισλ ζηηεξώλ θαζώο θαη δηδάληα πνπ
ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπγθνκηζκέλνπ πξντόληνο . Καιόλ είλαη αθόκα θαη
θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπόξνπ γηα ζπνξά ν παξαγσγόο λα
παίξλεη δείγκα από ηελ όιε πνζόηεηα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπόξνπ θαη λα ειέγρεη
εάλ πξάγκαηη ε πνζόηεηα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ απηνύ ζπόξνπ δελ πεξηέρεη άιια είδε
ζηηεξώλ ή άιιεο πνηθηιίεο .
4. Δπηινγή αγξνηεκαρίσλ .
Δπηινγή γηα εγθαηάζηαζε θαιιηεξγεηώλ αγξνηεκαρίσλ πνπ πξνέξρνληαη από
ακεηςηζπνξά , όπνπ απηό είλαη δπλαηό, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε ηελ πξνζβνιή
ηεο θαιιηέξγεηαο από αζζέλεηεο πνπ πξνθάιεζαλ πξνζβνιέο ζηελ πξνεγνύκελε
θαιιηέξγεηα θαη παξακέλνληαο ζην ρσξάθη κεηαδίδνληαη θαη ζηελ επόκελε ίδηα
θαιιηέξγεηα.

5. Λίπαλζε .
Η ιίπαλζε ηεο θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε πεξίζθεςε θαη ύζηεξα από
εδαθνινγηθή εμέηαζε. Έηζη ζηελ πεξίπησζε θαιιηέξγεηαο θξηζαξηνύ πνπ
πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε ( παξαζθεπή κπύξαο ), ε ιίπαλζε κε άδσην δελ
πξέπεη λα γίλεηαη κε ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο πνπ απμάλνπλ ην πνζνζηό ηεο πξσηεΐλεο
θαη πξνθαινύλ θαη πιαγηάζκαηα κε όιεο ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο . Τπεξβνιηθή
αδσηνύρνο ιίπαλζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαιιηέξγεηαο ζθιεξνύ
ζίηνπ , ιόγσ ηεο πξνδηάζεζεο πνπ πξνθαιείηαη γηα παξαγσγή κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ
αιεπξσδώλ θόθθσλ.
6. Εηδαληνθηνλία.
Δάλ παξά ηα ιεθζέληα κέηξα ( ρξεζηκνπνίεζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπόξνπ,
ακεηςηζπνξά ) , εκθαληζζνύλ δηδάληα θαηά ηελ εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα
πξνβνύκε ζε δηδαληνθηνλία , θπξίσο κάιηζηα εάλ νη ζπόξνη νξηζκέλσλ δηδαλίσλ
είλαη επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ.
Β. Μέηξα θαηά ηε ζπγθνκηδή ησλ Γεκεηξηαθώλ .
1.Πεξηερόκελε πγξαζία Γεκεηξηαθώλ.
Πξνζεθηηθόο έιεγρνο ηεο πγξαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ Γεκεηξηαθώλ πνπ πξόθεηηαη
λα ζπγθνκηζηνύλ . ηε ρώξα καο πξνθεηκέλνπ γηα ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά , ιόγσ ησλ
έληνλσλ μεξνζεξκηθώλ ζπλζεθώλ θαηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο θαη ζπγθνκηδήο ,
ζπλήζσο ε πγξαζία ηνπο είλαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα . ε όηη αθνξά όκσο ηα
εαξηλά ζηηεξά , απηά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδνληαη μήξαλζε
πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπζνύλ . ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο ην πνζνζηό ηεο πγξαζίαο
ζηνπο θαξπνύο ησλ ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπγθνκηζζνύλ γηα κηα
αζθαιή απνζήθεπζε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 12%. ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εαξηλώλ
ζηηεξώλ (θαιακπόθη , ξύδη , θ.ι.π.) ην πνζνζηό απηό είλαη 13%.
2.Μέγεζνο θαξπώλ .
Καηά ηε ζπγθνκηδή ησλ Γεκεηξηαθώλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην κέγεζνο ησλ
θαξπώλ ηεο ζπγθνκηδόκελεο θαιιηέξγεηαο θαζώο θαη ην πνζνζηό ηεο πεξηερόκελεο
πγξαζίαο ηνπο . ύκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ ζπγθνκηδόκελσλ θαξπώλ ηεο
θαιιηέξγεηαο θαη ην πνζνζηό ηεο πγξαζίαο ησλ πξέπεη ν ζεξηδναισληζηήο λα
ξπζκίδεη ηελ θόθα ηεο κεραλήο (απόζηαζε ηπκπάλνπ – αληηηπκπάλνπ ) θαζώο θαη ηνλ
αξηζκό ησλ ζηξνθώλ ηνπ θπιίλδξνπ . Έηζη ζε πεξηπηώζεηο κεγαιόθαξπσλ πνηθηιηώλ
ε απόζηαζε απηή πξέπεη λα απμάλεη θαη ζε πεξηπηώζεηο κηθξόθαξπσλ πνηθηιηώλ λα
κεηώλεηαη .Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ αξηζκό ησλ ζηξνθώλ ηνπ θπιίλδξνπ ν νπνίνο
ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγαιόθαξπσλ πνηθηιηώλ πξέπεη λα είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε
ηηο κηθξόθαξπεο πνηθηιίεο . Ο αξηζκόο ησλ ζηξνθώλ ηνπ θπιίλδξνπ πξέπεη επίζεο λα
κεηώλεηαη όηαλ ην πνζνζηό ηεο πγξαζίαο είλαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα . Όια απηά ηα
κέηξα πξέπεη λα παίξλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην πνζνζηό ησλ ζπαζκέλσλ
θόθθσλ πνπ ζα έρνπλ έζησ θαη θάπνην ξάγηζκα .Σν κεησκέλν πνζνζηό ζπαζκέλσλ
θόθθσλ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε δηαηήξεζε ηνπ πξντόληνο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο , δεδνκέλνπ όηη έλαο ζπαζκέλνο ή ξαγηζκέλνο θόθθνο
ζηηεξνύ αλαπλέεη επηά (7) θνξέο πεξηζζόηεξν από έλαλ αθέξαην θόθθν , ελώ ηόζν
νη κύθεηεο όζν θαη ηα έληνκα ησλ απνζεθώλ πξνζβάιινπλ πνιύ επθνιόηεξα ηνπο
ζπαζκέλνπο παξά ηνπο αθέξαηνπο θόθθνπο. Έηζη κε ηελ εληνλόηεξε αλαπλεπζηηθή
δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπαζκέλσλ θόθθσλ θαη κε ηελ επθνιόηεξε πξνζβνιή ηνπο από
ηα έληνκα θαη ηνπο κύθεηεο ησλ απνζεθώλ ε αιινίσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ
πνζνηήησλ γίλεηαη επθνιόηεξε θαη ηαρύηεξε .

Γ. Μέηξα πξηλ θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξντόλησλ ζηελ απνζήθε .
1.Έιεγρνο ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ .
Δπηβάιιεηαη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη
λα εηζαρζνύλ ηα πξντόληα ηεο ζπγθνκηδήο γηα απνζήθεπζε .Οη απνζεθεπηηθνί ρώξνη
εθόζνλ είλαη νξηδόληηεο απνζήθεο πξέπεη λα έρνπλ ππεξπςσκέλν δάπεδν γηα λα
απνηξαπεί ε εηζαγσγή πγξαζίαο από ην δάπεδν . Οη νξνθέο ησλ απνζεθώλ λα κελ
έρνπλ αλνίγκαηα από ηα νπνία κπαίλνπλ λεξά βξνρήο .Οη πόξηεο ησλ απνζεθώλ λα
είλαη θαιά θαηαζθεπαζκέλεο θαη λα κελ έρνπλ αλνίγκαηα από ηα νπνία κπνξνύλ λα
κπνπλ ζηελ απνζήθε ηξσθηηθά θαη έληνκα . Σέινο ηα παξάζπξα λα κελ έρνπλ
ζπαζίκαηα θαη λα ζπλνδεύνληαη από ζήηεο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε είζνδνο
εληόκσλ ζηηο απνζήθεο - όηαλ πξέπεη ηα παξάζπξα γηα ιόγνπο θαιύηεξεο
δηαηήξεζεο λα είλαη αλνηρηά γηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα .
2. Πξνεηνηκαζία ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ .
Η πξνεηνηκαζία ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ γίλεηαη , κε θαζαξηζκό – πιύζηκν θαη
ςεθαζκό κε εληνκνθηόλα ησλ δαπέδσλ , ησλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ νξνθώλ ησλ
απνζεθώλ . Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη εληνκνθηόλα θαηάιιειεο
ππνιεηκκαηηθήο ελέξγεηαο κε ηα δηαιύκαηα ησλ νπνίσλ ςεθάδνληαη ηα δάπεδα , ηα
ηνηρώκαηα θαη νη νξνθέο ησλ απνζεθώλ ζε ηέηνην βαζκό , ώζηε λα θζάζνπκε κέρξη
ην ζεκείν απνξξνήο . πλήζσο ε δνζνινγία ησλ δηαιπκάησλ απηώλ πξέπεη λα είλαη
12 ιίηξα δηαιύκαηνο αλά 100 ηεηξαγσληθά κέηξα επηθάλεηαο γηα λα θζάζνπκε ζην
ζεκείν απνξξνήο . Βεβαίσο ε θαηαπνιέκεζε ησλ εληόκσλ ζε θελνύο απνζεθεπηηθνύο
ρώξνπο , είηε απηνί είλαη νξηδόληηεο απνζήθεο είηε θάζεηεο ( silos ) κπνξεί λα γίλεη
θαη κε θσζθηλνύρα ή άιια θαπλνγόλα ζθεπάζκαηα .Η δνζνινγία ησλ θσζθηλνύρσλ
ζθεπαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 4-6 γξακκάξηα ζθεπάζκαηνο αλά θπβηθό κέηξν ρώξνπ .
3. Ύςνο απνζεθεπκέλνπ πξντόληνο.
ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θάζεησλ απνζεθώλ ( silos ) , όπνπ πάληα ππάξρεη ζύζηεκα
αεξηζκνύ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηηο θπςέιεο πξντόλησλ κε ηνλ θαηάιιειν
κεραλνινγηθό εμνπιηζκό , ην ύςνο ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ην πξντόλ κπνξεί λα
θζάζεη ηα 15 θαη πιένλ κέηξα . ηηο επίπεδεο απνζήθεο όκσο θαη ζε όπνηεο
πεξηπηώζεηο δελ έρεη πξνβιεθζεί θαηαζθεπή θαηάιιεινπ δαπέδνπ γηα αεξηζκό ηνπ
πξντόληνο κε θξύν αέξα κε ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό , εθεί ην ύςνο
απνζήθεπζεο ησλ ζηηεξώλ πξέπεη λα είλαη πνιύ κηθξόηεξν θαη πάληνηε ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πγξαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο . Έηζη πξνθεηκέλνπ γηα
ρεηκεξηλά ζηηεξά ην ύςνο απηό δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2,5 κέηξα γηα πξντόλ ηνπ
νπνίνπ ην πνζνζηό πγξαζίαο δελ μεπεξλά ην 12% . Σν ύςνο απηό ζα κπνξνύζε λα
θζάζεη ηα 3 κέηξα , όηαλ ε πγξαζία ηνπ πξντόληνο θπκαίλεηαη ζε επίπεδα γύξσ ζην
11%.ε όπνηεο πεξηπηώζεηο ε πγξαζία ηνπ πξντόληνο θζάλεη ην 13% , εθεί ην ύςνο
απνζήθεπζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 1,5 – 2 κέηξα . Πξνθεηκέλνπ γηα ηα εαξηλά
ζηηεξά ( θαιακπόθη , ξύδη ) ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζπλήζσο κε πγξαζία 13 – 13,5%
ην ύςνο απνζήθεπζεο ζηηο νξηδόληηεο απνζήθεο πνπ ζηεξνύληαη ζπζηήκαηνο ςύμεο
κε αεξηζκό , δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 1,5 – 2 κέηξα γηα κηα αζθαιή απνζήθεπζε . ε
πεξηπηώζεηο θάζεησλ απνζεθώλ ( silos ) ηζρύεη όηη θαη γηα ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά .
Πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί όηη ην ύςνο απνζήθεπζεο ζηηο νξηδόληηεο απνζήθεο
επεξεάδεηαη θαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πξντόληνο . Έηζη πξνθεηκέλνπ πεξί
πξντόληνο κε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία ην ύςνο απνζήθεπζεο κπνξεί λα είλαη ιίγν
απμεκέλν θαη ην αληίζεην .
4 . Έιεγρνο εληόκσλ ηνπ πξνο απνζήθεπζε πξντόληνο.

ε όζεο πεξηπηώζεηο ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ εληόκσλ είλαη αλαζηαιηηθά ,
ηόηε ηα δεκεηξηαθά θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο
ςεθάδνληαη κε δηαιύκαηα θαηάιιεισλ θαη κεγάιεο ππνιεηκκαηηθήο δηάξθεηαο
εληνκνθηόλσλ , κε θαηάιιειν ζύζηεκα ςεθαζκνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό αλαζηέιιεηαη
ε αλάπηπμε ησλ εληόκσλ θαη ε πξνζβνιή ησλ πξντόλησλ γηα κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα , απνθεύγνληαο έηζη ηελ ρξήζε θσζθηλνύρσλ ή άιισλ θαπλνγόλσλ
ζθεπαζκάησλ , ε δηάξθεηα δξάζεο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη από 7-10 εκέξεο .
Γ. Μέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ πξντόλησλ ζηνπο
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο .
1. Έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντόληνο .
Δίλαη γλσζηό όηη ζηε ρώξα καο ε ζπγθνκηδή ησλ ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ ( ζηηάξη ,
θξηζάξη , βξώκε , ζίθαιε , ηξηηηθάιε ) γίλεηαη ην θαινθαίξη θάησ από ζπλζήθεο
πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ . Σν απνηέιεζκα είλαη ηα πξντόληα απηά θαηά ηελ ζηηγκή ηεο
ζπγθνκηδήο κε ηηο ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο λα απνθηνύλ πνιύ πςειέο
ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα θζάζνπλ θαη ηνπο 30 0 C , όπσο δηαπηζηώζεθε
θαηά ηηο κεηξήζεηο . Δηζαγόκελα κε απηέο ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηηο απνζήθεο ηα
πξντόληα απηά , είλαη επηξξεπή ζηηο αιινηώζεηο από πξνζβνιέο εληόκσλ , αιιά
θπξίσο ιόγσ κεηαθνξάο θαη ζπκπύθλσζεο ησλ πδξαηκώλ ζηε κάδα ηνπο .Σν ίδην
ζπκβαίλεη αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό θαη κε ηα εαξηλά ζηηεξά ( θαιακπόθη , ξύδη )
πνπ πνιιέο θνξέο αλ θαη ζπγθνκίδνληαη θαηά ην Φζηλόπσξν απνθηνύλ αξθεηά πςειή
ζεξκνθξαζία , εάλ ζπκβεί νη εκέξεο ζπγθνκηδήο ηνπ Φζηλνπώξνπ λα είλαη δεζηέο .
Καηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο όκσο , ηόζν ηα ηνηρώκαηα ησλ απνζεθώλ όζν θαη ε
νξνθή ησλ θαζώο θαη ην επηθαλεηαθό ζηξώκα ηνπ ζσξνύ ηνπ απνζεθεπκέλνπ
πξντόληνο ζε βάζνο 30 πεξίπνπ εθαηνζηά από ηε επηθάλεηα , απνθηνύλ θαη απηά
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο , νη νπνίεο όκσο είλαη πνιύ ρακειόηεξεο από ηε ζεξκνθξαζία
ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσξνύ ηνπ πξντόληνο , ε νπνία ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηα
ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε εθείλα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντόληνο ζηελ απνζήθε ην
θαινθαίξη ή ζηηο αξρέο ηνπ Φζηλνπώξνπ . Σόηε ιόγσ ησλ ξεπκάησλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ηηο δεζηέο πξνο ηηο θξύεο πεξηνρέο , ν δεζηόο αέξαο
κεηαθηλνύκελνο πξνο ηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα θαη ηα ηνηρώκαηα ςύρεηαη , κε
απνηέιεζκα ηε ζπκπύθλσζε θαη ηε δεκηνπξγία ζηαγόλσλ λεξνύ πνπ πγξαίλνληαο ην
πξντόλ πξνθαινύλ ηελ αιινίσζή ηνπ ζηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα θαη ζηα ηνηρώκαηα .
Ύζηεξα από όια απηά γηα ηελ απνηξνπή απηώλ ησλ αιινηώζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί
κέξηκλα κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντόληνο , ακέζσο κεηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ ζηελ απνζήθε . Η κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα γίλεη κε εηζαγσγή
θξύνπ αέξα κε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό από ηε βάζε ηεο θπςέιεο ( όπνπ ε
απνζήθεπζε γίλεηαη ζε silos ) . Απηό κπνξεί λα γίλεη θαη ζε νξηδόληηεο απνζήθεο εάλ
είρε πξνβιεθζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο απνζήθεο ν θαηάιιεινο κεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο γηα εηζαγσγή θξύνπ αέξα ζηε κάδα ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντόληνο από ην
δηάηξεην δάπεδν .Με ηνλ ηξόπν απηό κεηώλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
απνζεθεπκέλνπ πξντόληνο έσο θαη θάησ ησλ 100C κεηώλεηαη ζην ειάρηζην ε αλαπλνή
ησλ εκβξύσλ ( θύηξσλ ) ησλ θόθθσλ , ελώ αλαζηέιιεηαη ή κεηώλεηαη δξαζηηθά ε
αλάπηπμε ησλ κπθήησλ θαη ησλ εληόκσλ , κε απνηέιεζκα ηε κε αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ πξντόληνο θαη θπζηθά ηε κε αιινίσζή ηνπ . Η
ςύμε ηνπ πξντόληνο επαλαιακβάλεηαη θαη πάιη όηαλ είλαη αλαγθαία .
2.Απεληόκσζε .

ε όζεο πεξηπηώζεηο δηαπηζησζεί κε ηνπο ειέγρνπο ε αλάπηπμε ησλ εληόκσλ ζηε
κάδα ηνπ πξντόληνο απαηηείηαη ε δηελέξγεηα απεληνκώζεσλ κε ππνθαπληζηηθά
εληνκνθηόλα .
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