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1. ΣΟΥΟΘ:
Τν παξόλ ηέηαξην Δειηίν Γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αηησι/λίαο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ησλ
θαιιηεξγεηώλ ηνπο.
2. ΔΘΑΠΘΣΩΕΘ:
2.1 Τελ επνρή απηή νη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο θαξπόδεζεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ
θαξπδηώλ ζε πνζνζηό από 20% έσο θαη 40%.
2.2 Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ηεο 3εο γεληάο πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ πνπ έρεη
εγθαηαζηήζεη ε ππεξεζία καο είλαη απμεκέλεο, σζηόζν νη επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζηηο βακβαθνθπηείεο, δελ
έδεημαλ πξνζβνιέο θαξπνθόξσλ νξγάλσλ ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα.
2.3 Παξαηεξνύληαη απμεκέλεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ ηεο 3εο γεληάο ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ
θεξνκνληθώλ παγίδσλ, εληνύηνηο όκσο, από ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαξπδηώλ δελ δηαπηζηώζεθαλ δσληαλέο
πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ ζε δεκηνγόλα επίπεδα.
3. ΤΣΑΕΘ:
3.1 ΠΡΑΘΝΟ ΚΟΤΛΗΚΘ
3.1.1. Η επέκβαζε κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα ηελ πεξίνδν απηή κπνξεί λα ζπζηαζεί ζηηο όςηκεο
βακβαθνθπηείεο θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην θαηόπηλ επηηόπηνπ ειέγρνπ, θαζώο από ην άλνηγκα ησλ
θαξπδηώλ θαη πέξα δελ είλαη αλαγθαία επηπξνζζέησο δε ηελ πεξίνδν απηή ηα θαξύδηα είλαη ώξηκα θαη
όρη επάισηα από ην πξάζηλν. Όζν θαξύδηα είλαη όςηκα απηά δελ ζα πξνιάβνπλ λα σξηκάζνπλ θαη λα
ζπγθνκηζζνύλ.
3.2. ΡΟΔΘΝΟ ΚΟΤΛΗΚΘ:
3.2.1. Οη παξαγσγνί καο πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη νη πξνλύκθεο απηήο ηεο γεληάο (3εο) πξνθαιεί
θαηαζηξνθηθέο δεκηέο δεδνκέλνπ όηη νη λεαξέο πξνλύκθεο εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ θαξπδηώλ, νη
νπέο εηζόδνπ επνπιώλνληαη γξήγνξα θαη δελ θαίλνληαη κε ην κάηη. Επηζεκαίλεηαη δε όηη 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. Τα θαξύδηα
αλνίγνληαη θαη εμεηάδεηαη ην εζσηεξηθό ηνπο γηα ηελ αλεύξεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ζπκπησκάησλ (κηθξά
εμνγθώκαηα – «βπδί» ή ζηνέο) θαη ζθνπιεθηώλ.
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3.3.4. Εάλ 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.
3.3. ΑΠΟΦΤΛΛΩΗ
Η απνθύιισζε είλαη κηα ζεκαληηθή επέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε σξίκαλζε θαη ην άλνηγκα
ησλ θαξπδηώλ θαη λα εμαζθαιηζηνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθνκηδήο. Με ηελ
απνθύιισζε δηεπθνιύλεηαη ε κεραληθή ζπγθνκηδή ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ, ζπγθνκίδεηαη θαζαξό θαη
απαιιαγκέλν από μέλεο ύιεο θαη δελ θέξλεη πξάζηλνπο ρξσκαηηζκνύο ζηηο ίλεο από ηελ ζύλζιηςε ησλ
θύιισλ.
Σπληζηάηαη απνθύιισζε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ, όηαλ ην πνζνζηό ησλ αλνηγκέλσλ θαξπδηώλ
είλαη πάλσ από 50%, κε εγθεθξηκέλα θπηνξπζκηζηηθά ζθεπάζκαηα. Μηα πξόσξε απνθύιισζε βιάπηεη
ηελ πνηόηεηα ηνπ βακβαθηνύ θαη κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα από ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, όπσο
κηζνάλνηγκα ησλ θαξπδηώλ θαη θαξακεινπνίεζε απηώλ.
Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα απνθπιισηηθά ρξεηάδνληαη θαιέο αηκνζθαηξηθέο
ζεξκνθξαζίεο εκέξαο θαη λύρηαο (κεγαιύηεξεο ησλ 15–18 νC) θαη γηα 4-5 κέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
απνθπιισηηθνύ θαη λα επηθξαηεί θαηξόο κε ειηνθάλεηα. Σηηο πην όςηκεο βακβαθνθπηείεο ζπληζηάηαη
πξσηκόηεξε εθαξκνγή.
Καη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζεκεηώζεθε πξνζβνιή από ξόδηλν ζθνπιήθη ζπληζηάηαη επίζεο
πξσηκόηεξε εθαξκνγή.
Να εθαξκόδνληαη αθξηβώο νη νδεγίεο απνθύιισζεο, γηαηί κε επηηπρήο απνθύιισζε μεξαίλεη ηα
θύιια ρσξίο λα πέζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα απηά ηξίβνληαη θαη θνιιάλε ζην ζύζπνξν βακβάθη.
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). Σε 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 Αλ θάπνηνο βακβαθνθαιιηεξγεηήο εληνπίζεη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ παξαθαιείηαη λα
εηδνπνηήζεη ην ηκήκα Φπηνπξνζηαζίαο ηεο Υπεξεζίαο καο.
5.2 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 Τα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΥΠΑΑΤ
(www.minagric.gr) θαη από απηά γίλεηαη ε επηινγή πξνο ρξήζε.
5.5 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη παξαγσγνί καο λα απεπζύλνληαη ζηελ Δ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο Π.Ε Αηησι/λίαο. Τειέθσλν Επηθνηλσλίαο: 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 Δηεπζπληήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο

Ισάλλεο Κξηλήο
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