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ΠΔΜΠΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΗΣΩΛ/ΝΗΑ

Η Δ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Αηη/ληαο, βάζε ησλ ηαθηηθώλ θαηαγξαθώλ ζπιιήςεσλ αθκαίσλ ηνπ
Πξάζηλνπ θαη Ρόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο πνπ αλαξηήζεθαλ από
ηελ Τπεξεζία καο ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο γηα ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο, θαζώο θαη ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θπηηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ
θαηαγξαθή-ζύιιεςε πξνλπκθώλ ηνπ ξόδηλνπ θαη πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ, ελεκεξώλεη
ηνπ θαιιηεξγεηέο βακβαθηνύ ηεο πεξηνρήο καο ηα παξαθάησ:
1. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ
1.1. Σελ επνρή απηή νινθιεξώλεηαη ην άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ ζηηο θαιιηέξγεηεο
βακβαθηνύ, ελώ έρεη μεθηλήζεη θαη ε ζπγθνκηδή ηνπ
1.2. Από ηεο ζπιιήςεηο ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, δηαπηζηώζεθε όηη εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη κεγάινο αξηζκόο ησλ αθκαίσλ ηεο 3εο γεληάο ηόζν ηνπ πξάζηλνπ όζν θαη
ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ, ρσξίο σζηόζν λα παξαηεξεζνύλ πξνζβνιέο ζηα
θαξπνθόξα όξγαλα ζε δεκηνγόλα επίπεδα.
2. ΤΣΑΔΗ
2.1. Επεκβάζεηο θπηνπξνζηαζίαο λα γίλνληαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο έμαξζεο ηνπ
Ρόδηλνπ ή ηνπ Πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ, ζηηο φςηκεο κφλν θπηείεο θαη θαηφπηλ
επηηφπηνπ ειέγρνπ (ηα όξηα επέκβαζεο γηα ην Πξάζηλν θαη Ρόδηλν ζθνπιήθη
έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνύκελα δειηία καο).
2.2) Σα απνθπιισηηθά πξέπεη λα εθαξκόδνληαη όηαλ έρεη αλνίμεη ηνπιάρηζηνλ, ην
50% ησλ θαξπδηψλ. Πξόσξε απνθύιισζε βιάπηεη ηελ πνηόηεηα ηνπ βακβαθηνύ
θαη πνιιέο θνξέο θαη ην ίδην ην άλνηγκα (παξαηεξείηαη κηζνάλνηγκα ησλ θαξπδηώλ
θαη θαξακεινπνίεζε). Από ηελ άιιε κεξηά, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα
απνθπιισηηθά, ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο (κεγαιύηεξεο ησλ 15 – 18 νC).
ε πνιχ αλαπηπγκέλεο ή φςηκεο θπηείεο, πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά ην
άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή σξηκαληηθνύ ή κηζήο δόζεο
απνθπιισηηθνύ, έζησ θαη αλ ην άλνηγκα είλαη κόλν 10 – 20 %, βνεζώληαο κε απηό
ηνλ ηξόπν ζεκαληηθό κέξνο ηνπ θπιιώκαηνο λα πέζεη. Ο αεξηζκόο ζα βνεζήζεη ην
άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ, ελώ ζα δηαηεξεζνύλ θαη αξθεηά θύιια γηα λα νινθιεξσζεί ε
ζξέςε ησλ θαξπδηώλ. Όηαλ ην άλνηγκα πξνρσξήζεη ζην 50% θαη ππάξρνπλ αθόκα
αξθεηά θύιια ζπζηήλνπκε δεύηεξε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζθεπαζκάησλ.
1

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε απνθχιισζε είλαη: α) ηα θπηά λα
έρνπλ όζν ην δπλαηόλ πγηή, πξάζηλα θύιια, β) λα επηθξαηήζεη θαηξόο κε ειηνθάλεηα
(4 – 5 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή), θαιέο ζεξκνθξαζίεο εκέξαο θαη λύρηαο θαη
απμεκέλε αηκνζθαηξηθή πγξαζία, γ) ε θαιή πνηόηεηα ςεθαζκνύ (θαιή δηαβξνρή ησλ
θύιισλ κε κπέθ «νκπξέιαο», κε ην ζσζηό κέγεζνο ζηαγνληδίσλ πνπ δελ ζα
απνξξένπλ).
2.3) Η κεραληθή ζπγθνκηδή ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ λα πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ην
θπηό δελ είλαη πγξό. φρη ζπγθνκηδή ακέζσο κεηά απφ βξνρή ή ηελ λχρηα

ή λσξίο ην πξσί κε δξνζηά.
2.4) Μεηά ηελ ζπγθνκηδή λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηειερνθνπή θαη ςηινζξπκκαηηζκόο
ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ βακβαθνθύησλ θαη νπσζδήπνηε ελζσκάησζε κε όξγσκα /
θξεδάξηζκα ζε βάζνο 20-25 εθ.(πξνζνρή ε ρξήζε ππεδαθνθαιιηεξγεηή /

ξίπεξ, δελ ελζσκαηψλεη ηα ππνιείκκαηα θαη δελ θαηαζηξέθεη ηηο
πξνο δηαρείκαλζε κνξθέο ηνπ Πξάζηλνπ θαη Ρφδηλνπ ζθνπιεθηνχ).

Οη παξαγσγνί καο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 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. 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.
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.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη παξαγσγνί καο λα απεπζύλνληαη ζηελ Δ/λζε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Ε Αηη/ληαο. Σειέθσλν Επηθνηλσλίαο: 2631361674.

Ο Δηεπζπληήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ Αηησι/λίαο, Δληαχζα
2. Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο, θ. Αγγειφπνπιν
3. Γεληθή Γ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, Εατκε 21 –
Πάηξα
4. Γήκν Η.Π Μεζνινγγίνπ, Δληαχζα (κε ηελ παξάθιεζε λα
ηνηρνθνιιεζεί ζηα Γεκνηηθά θαηαζηήκαηα Νενρσξίνπ,
Καηνρήο, Λεζηλίνπ, Δπελνρσξίνπ, Μεζνινγγίνπ)
5. Γήκν Ναππαθηίαο, Ναχπαθηνο (κε ηελ παξάθιεζε λα
ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Γαιαηά).
6. Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αηησι/λίαο
7. Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Μεζνινγγίνπ – Ναππαθηίαο
(κε ηελ παξάθιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζηα ππνθαηαζηήκαηα
ηεο θαη ελεκέξσζεο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ ηεο), Δληαχζα.
8. Γεσπφλνπο θαηαζηεκάησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ.
9. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Γ/λζε
Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σκήκα Γεσξγηθψλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ. Λεθ. πγγξνχ 150. ΣΚ 17671 – Αζήλα.
10. Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ Πάηξαο. Παλεπηζηεκίνπ 334. ΣΚ 26443 – Πάηξα.
11. Νένο Α. Καηνρήο - Πξφεδξνο Γθνγθφιεο Γεψξγηνο, Καηνρή.
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