ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΫΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Τατ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Πληρουορίες: Α. Μπαρμπετάκη, Ε. Τρατήλη
Τηλέυωνο: 26313 61674
Fax:
26313 61607
E-mail:
tfzp12@aitnia.pde.gov.gr

Μεσολόγγι, 5/8/2013
Αριθ. Πρωτ. 212087/16808
ΠΡΟ: Ω Π.Γ

ΣΡΙΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ

1. ΣΟΥΟΘ:
Σν παξόλ ηξίην Γειηίν Γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/λίαο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ησλ
θαιιηεξγεηώλ ηνπο.
2. ΔΘΑΠΘΣΩΕΘ:
2.1 Η αλζνθνξία πιεζηάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο, ελώ ην πνζνζηό θαξπνθνξίαο μεπεξλά ην 40%.
2.2 Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε
ππεξεζία καο είλαη ρακειέο. Οη επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζηηο βακβαθνθπηείεο, δελ έδεημαλ πξνζβνιέο
θαξπνθόξσλ νξγάλσλ ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα.
2.3 Παξαηεξνύληαη απμεκέλεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ
ελώ ν αξηζκόο ησλ δσληαλώλ πξνλπκθώλ ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζε θάςεο παξνπζηάδνπλ ζπλερόκελε
αύμεζε.
3. ΤΣΑΕΘ:
3.1 Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία από ηνπο παξαγσγνύο καο ζηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ βακβαθνθύησλ.
Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο άκπλαο ησλ βακβαθνθύησλ ζηε 2ε γελεά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ θαη γηα
ηελ απξόζθνπηε θαη απνδνηηθή εμέιημε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ξπζκηζηώλ
αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθύησλ κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία mepiquat
chloride ηδηαίηεξα ζε βακβαθνθπηείεο πνπ εκθαλίδνπλ ππεξβνιηθή βιάζηεζε κε απμεκέλα ύςε θπηώλ θαη
απμεκέλα κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα, ζπλερείο εθπηύμεηο λέσλ βιαζηώλ θαη ρακεινύο ξπζκνύο άλζεζεο θαη
θαξπόδεζεο.
3.2 ΠΡΑΘΝΟ ΚΟΤΛΗΚΘ:
3.2.1 Αλακέλεηαη ε δεύηεξε γελεά ηνπ ζθνπιεθηνύ, απηή είλαη ε πην επηθίλδπλε θαη θαηαζηξεπηηθή γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ θαη νη δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη είλαη κεγάιεο εάλ δελ πξνζερζεί
από ηνπο παξαγσγνύο.
3.2.2 Απηή ηελ πεξίνδν, θαη κε ηελ ιήςε ηνπ παξόληνο δειηίνπ, απαηηείηαη ε ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ
ησλ παξαγσγώλ καο. Να επηζεσξνύλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο ΣΑΚΣΙΚΑ (θάζε 2 κε 3 εκέξεο) θαη
ΓΙΔΞΟΓΙΚΑ. Η επηζεώξεζε ησλ βακβαθνθπηεηώλ γίλεηαη πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ώξεο σο εμήο: ν
παξαγσγόο δηαζρίδεη ην ρσξάθη ηνπ δηαγώληα θαη εμεηάδεη ζε 10 ζεκεία 100 θπηά, δειαδή 10 θπηά ζε
θάζε ζεκείν.
3.2.3 Όηαλ δηαπηζηώλνληαη 3 ην θαηώηεξν έσο 4 ην αλώηεξν δσληαλέο πξνλύκθεο πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ, κε
κήθνο κέρξη έλα εθαηνζηό, αλά 100 θπηά, ΔΠΙΒΑΛΛΔΣΑΙ ε ΑΜΔΗ επέκβαζε (ςεθαζκόο) ησλ
θπηεηώλ κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. Ο ςεθαζκόο λα επαλαιεθζεί, αλ
απαηηείηαη, κεηά από 10 εκέξεο.
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3.2.4 Πξνηηκόηεξν είλαη ν ςεθαζκόο λα δηελεξγείηαη λύρηα γηαηί ηόηε δξαζηεξηνπνηνύληαη ηα αθκαία
(πεηαινύδεο) ηνπ πξάζηλνπ αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειηζζώλ.
3.2.5 Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ είλαη απνηειεζκαηηθή όηαλ γίλεηαη ζηηο πξώηεο
ειηθίεο ηεο πξνλύκθεο (ΜΗΚΟ ΚΟΤΛΗΚΙΟΤ ΜΔΥΡΙ ΔΝΑ ΔΚΑΣΟΣΟ).
3.3. ΡΟΔΘΝΟ ΚΟΤΛΗΚΘ:
3.3.1 Οη παξαγσγνί καο πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη νη λεαξέο πξνλύκθεο ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζε
δηάζηεκα 20 έσο 30 ώξεο από ηελ εθθόιαςε ηνπο από ηα απγά, αλνίγνπλ ηξύπεο εηζόδνπ ζηα
θαξύδηα θαη κπαίλνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο. Οη ηξύπεο επνπιώλνληαη θαη δελ θαίλνληαη ελώ από ην
ζεκείν απηό θαη κεηά δελ κπνξεί ην εληνκνθηόλν λα πξνζβάιεη ην ζθνπιήθη δηόηη δελ κπνξεί ην
θάξκαθν λα έξζεη ζε επαθή κε απηό.
3.3.2 Απαηηείηαη ε ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΟΥΗ ησλ παξαγσγώλ θαη ν ΤΣΗΜΑΣΘΚΟ έιεγρνο (θάζε 2
εκέξεο) ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ηνπ λνκνύ καο όπνπ θάζε ρξόλν παξαηεξνύληαη
πξνζβνιέο από ην ξόδηλν ζθνπιήθη.
3.3.3 Οη παξαγσγνί καο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ρσξαθηώλ ηνπο λα καδεύνπλ ηπραία από όιν ρσξάθη ηνπο 100
θαξύδηα ειηθίαο 2 – 3 εβδνκάδσλ θαη λα ηα εμεηάδνπλ γηα ηελ ύπαξμε πξνζβνιήο. Σα θαξύδηα
αλνίγνληαη θαη εμεηάδεηαη ην εζσηεξηθό ηνπο γηα ηελ αλεύξεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ζπκπησκάησλ (κηθξά
εμνγθώκαηα – «βπδί» ή ζηνέο) θαη ζθνπιεθηώλ.
3.3.4 Δάλ δηαπηζησζεί πξνζβνιή 5% ην θαηώηεξν έσο 8% ην αλώηεξν ηόηε λα δηελεξγεζεί ςεθαζκόο.
Ο ςεθαζκόο λα γίλεη νπσζδήπνηε λύρηα θαη ρσξίο αέξα. Ο ςεθαζκόο λα επαλαιεθζεί κεηά από 10 – 12
εκέξεο εθόζνλ ρξεηαζηεί.
4. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΘΚΑ ΠΡΟΘΟΝΣΑ:
Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ ςεθαζκνί, νη παξαγσγνί καο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΘΜΕΝΑ γηα
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα θαη λα ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ κειηζζώλ (ελεκέξσζε
κειηζζνθόκσλ πξηλ ηνλ ςεθαζκό). ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ζύκθσλα κε ηνλ λέν Νόκν
4036/2012 νη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζε όζνπο ρξεζηκνπνηνύλ κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ζηηο
θαιιηέξγεηεο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο.
5. ΕΠΘΗΜΑΝΕΘ
5.1 ε θάζε πεξίπησζε ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ Αηησι/λίαο ζα ελεκεξώλεη κε
ηαθηηθά ηεο δειηία ηνπο παξαγσγνύο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο γηα ηελ εμέιημε ησλ πιεζπζκώλ ερζξώλ
ηνπ βακβαθηνύ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.
5.2 Αλ θάπνηνο βακβαθνθαιιηεξγεηήο εληνπίζεη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ παξαθαιείηαη λα
εηδνπνηήζεη ην ηκήκα Φπηνπξνζηαζίαο ηεο Τπεξεζίαο καο.
5.3 Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνη γηα ηελ ηειηθή απόθαζε επηινγήο, ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ, ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ, θαζώο
θαη παληόο ρεηξηζκνύ επί ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ.
5.4 Σα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ
(www.minagric.gr) θαη από απηά γίλεηαη ε επηινγή πξνο ρξήζε.
5.5 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη παξαγσγνί καο λα απεπζύλνληαη ζηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο Π.Δ Αηησι/λίαο. Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: 2631361674.
ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε Αηησι/λίαο, Εληαύζα
Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, θ. Αγγειόπνπιν
Γεληθή Δ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο,
Ζατκε 21 – Πάηξα
Δήκν Θ.Π Μεζνινγγίνπ, Εληαύζα (κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηα Δεκνηηθά θαηαζηήκαηα
Νενρσξίνπ, Καηνρήο, Λεζηλίνπ, Επελνρσξίνπ, Μεζνινγγίνπ)
Δήκν Ναππαθηίαο, Ναύπαθηνο (κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά).
Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αηησι/λίαο
Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεζνινγγίνπ – Ναππαθηίαο (κε ηελ παξάθιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ
ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο θαη ελεκέξσζεο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ ηεο), Εληαύζα.
Γεσπόλνπο θαηαζηεκάησλ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ.
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σκήκα
Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ. Λεθ. πγγξνύ 150. ΣΚ 17671 – Αζήλα.
Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Πάηξαο. Παλεπηζηεκίνπ 334. ΣΚ 26443
– Πάηξα.
Νένο Α. Καηνρήο – Πξόεδξνο Γθνγθόιεο Γεώξγηνο – θαηνρή.

Ο Διεσθσντής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

Ιωάννης Κρινής
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