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

1. ΣΟΥΟΘ:
Τν παξόλ Πξώην Δειηίν Γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αηησι/λίαο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ησλ
θαιιηεξγεηώλ ηνπο. Αθνξά ζην πξώην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθύησλ θαη κέρξη ηελ εκθάληζε
ησλ πξώησλ ρηεληώλ.
2. ΔΘΑΠΘΣΩΕΘ:
Τελ επνρή απηή ηα βακβαθόθπηα ζηηο πξώηκεο θαιιηέξγεηεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ 6-8 κνλίκσλ θύιισλ
θαη ησλ πξώησλ ρηεληώλ, ελώ ζηηο όςηκεο ζην ζηάδην ησλ 2-3 κόληκσλ θύιισλ.
3. ΤΣΑΕΘ:
3.1 Οη παξαγσγνί καο θαηά ηελ πξώηε βιαζηηθή πεξίνδν πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα επηκειείο θαη πξνζεθηηθνί ζε
όηη αθνξά ηελ ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή αδσηνύρνο ιίπαλζε
δηόηη νςηκίδεη ηελ θαιιηέξγεηα θαη θάλεη ηνπο βιαζηνύο καιαθνύο θαη ρπκώδεηο κε απνηέιεζκα λα είλαη
επαίζζεηνη ζε εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο. Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην θάιην δηόηη ζπκβάιιεη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ από ηα βακβαθόθπηα θαη ζηελ νκαιή εμέιημε ησλ
επόκελσλ ζηαδίσλ ηεο θαιιηέξγεηαο. Τν ζύλνιν ησλ ιηπαληηθώλ κνλάδσλ / ζηξέκκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
γα ην Άδσην (Ν) ηηο 10-14 κνλάδεο, ηνλ Φώζθνξν (P) ηηο 5-7 κνλάδεο θαη ην Κάιην (Κ) 5-7 κνλάδεο.
3.2 Σπλίζηαηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο λα θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ (γεληθή δόζε άξδεπζεο 25-35
θπβηθά κέηξα / ζηξέκκα), πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε ηελ ππεξβνιηθή - πινύζηα βιάζηεζε θαη ηελ
νςηκόηεηα ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ.
3.3 Σηελ παξνύζα βιαζηηθή πεξίνδν ηνπ βακβαθηνύ νη ζπιιήςεηο ησλ αθκαίσλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ
ζθνπιεθηνύ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, δελ απνηεινύλ θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή επέκβαζεο κε εληνκνθηόλα.
Οη θεξνκνληθέο παγίδεο βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ εληόκσλ θαη δελ
ραξαθηεξίδνπλ πξνζβνιή, αθνύ ζηηο παγίδεο ζπιιακβάλνληαη ηα αξζεληθά. Η πξνζβνιή δηαπηζηώλεηαη από
ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό θαη ηελ ειηθία ησλ δώλησλ πξνλπκθώλ θαη ηνπ ζηαδίνπ
αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Οη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ
δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
3.4 Σε όηη αθνξά άιια έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ην λεαξό βακβάθη (Θξίπεο, Αθίδεο, Σεηξάλπρνο, θιπ) θαη
πξνθαινύλ ζπζηξνθέο θύιισλ, θαηζάξσκα, ζρηζίκαηα, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ηα θπηά
αλαθάκπηνπλ γξήγνξα θαη δελ απαηηείηαη ρεκηθή επέκβαζε κε εληνκνθηόλα. Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε
θαηά θαλόλα πξέπεη λα απνθεύγεηαη απηή ηελ πεξίνδν δηόηη αξρίδνπλ θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηα
σθέιηκα έληνκα. Σθνπόο καο ζηελ παξνύζα θάζε είλαη ε απνθπγή άζθνπσλ ςεθαζκώλ ώζηε λα δώζνπκε ηελ
επθαηξία γηα εγθαηάζηαζε ζηελ θπηεία καο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ σθέιηκσλ εληόκσλ γηα λα ηα
αμηνπνηήζνπκε γηα ηελ αληηκεηώπηζε εληνκνινγηθώλ ερζξώλ ζε κεηέπεηηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο καο (π.ρ
πξάζηλν ζθνπιήθη). Παξόια απηά πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπρλά ε θπηεία από ηνπο παξαγσγνύο καο (1 κε
2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηπρόλ ύπαξμε πιεζπζκώλ ηνπο ζε πςειά επίπεδα θαη
ηπρόλ δεκηέο.
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Επέκβαζε γίλεηαη ΜΟΝΟ όηαλ θζάζνπκε ζε όξηα επέκβαζεο όπσο παξαθάησ:
 ΘΡΘΠΕ: Γεληθά δελ απαηηείηαη επέκβαζε. Τν θαηώηεξν όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ ζε θπηά ρσξίο
κόληκα θύιια (ζηάδην θνηπιεδόλσλ) εκθαληζηεί θ.κ.ν έλα (01) άηνκν ζξίπα αλά θπηό ή όηαλ ζε θπηά
κε κόληκα θύιια εκθαληζηνύλ θ.κ.ν 1-2 άηνκα ζξίπα ζε δείγκα 20-40 θπηώλ.
 ΑΦΘΔΕ (ΜΕΛΘΓΚΡΕ): Επεκβαίλνπκε κόλν όηαλ ζε πξώηκεο πξνζβνιέο νη πιεζπζκνί
παξακέλνπλ πςεινί γηα ηνπιάρηζηνλ επηά (07) ζπλερείο εκέξεο. Καηώηεξν όξην επέκβαζεο είλαη ε
ύπαξμε 25 αηόκσλ θαηά κέζν όξν αλά θύιιν ζε δείγκα 100 θύιισλ.
 ΣΕΣΡΑΝΤΥΟΘ: Επεκβαίλνπκε κόλν εάλ νη πιεζπζκνί είλαη πςεινί θαη πξνθαιείηαη θπιιόπησζε.
 ΛΤΓΚΟ: Πξνζβάιιεη ηα λεαξά ρηέληα, ηα νπνία ζπξξηθλώλνληαη, θαθεηηάδνπλ θαη ηειηθά πέθηνπλ,
ελώ ηα κεγάια δίλνπλ ινπινύδηα πνπ δύζθνια γνληκνπνηνύληαη. Ο πιεζπζκόο ηνπ ιύγθνπ κπνξεί λα
εμαπισζεί γξήγνξα όηαλ κεηαλαζηεύεη ζην βακβάθη από κεδηθή πνπ ζπγθνκίδεηαη, δηδάληα ζηηο άθξεο
ησλ ρσξαθηώλ πνπ μεξαίλνληαη θαη εθηάζεηο ζε αγξαλάπαπζε κε απηνθπή βιάζηεζε πνπ μεξαίλεηαη.
Καηώηεξν όξην επέκβαζεο είλαη ηα πέληε (05) ελήιηθα άηνκα ιύγθνπ θαηά κέζν όξν αλά 100 θπηά.
4. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΘΚΑ ΠΡΟΘΟΝΣΑ:
4.1 Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ, ζε θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο ςεθαζκνί, νη παξαγσγνί καο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΘΜΕΝΑ από ην ΥΠΑΑΤ 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.
4.2 Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηεηξαλύρσλ ζηελ παξνύζα θάζε θαηά πξνηεξαηόηεηα ρξεζηκνπνηνύληαη
ζθεπάζκαηα κε εθιεθηηθή δξάζε (ξπζκηζηέο αλάπηπμεο ησλ ηεηξαλύρσλ, θαζώο θαη ζθεπάζκαηα κε
σνθηόλεο, πξνλπκθνθηόλεο, λπκθνθηόλεο ηδηόηεηεο).
4.3 Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθίδσλ μεθηλάκε κε ηα πην εθιεθηηθά εληνκνθηόλα θαη απνθεύγνπκε ηε ρξήζε
εληνκνθηόλσλ επξέσο θάζκαηνο, κε εθιεθηηθά.
5. ΕΠΘΗΜΑΝΕΘ
5.1 Σε θάζε πεξίπησζε ε Δ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Ε Αηησι/λίαο ζα ελεκεξώλεη κε
ηαθηηθά ηεο δειηία ηνπο παξαγσγνύο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 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 Υπεξεζίαο 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 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

Ο Διεσθσντής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

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
4. Δήκν Θ.Π Μεζνινγγίνπ, Εληαύζα (κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηα Δεκνηηθά
θαηαζηήκαηα Νενρσξίνπ, Καηνρήο, Λεζηλίνπ, Επελνρσξίνπ, Μεζνινγγίνπ)
5. Δήκν Ναππαθηίαο, Ναύπαθηνο (κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζην Δεκνηηθό
θαηάζηεκα Γαιαηά).
6. Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αηησι/λίαο
7. Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεζνινγγίνπ – Ναππαθηίαο (κε ηελ παξάθιεζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο θαη ελεκέξσζεο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ
ηεο), Εληαύζα.
8. Γεσπόλνπο θαηαζηεκάησλ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ.
9. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο
Παξαγσγήο, Σκήκα Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ. Λεθ. πγγξνύ 150. ΣΚ 17671 –
Αζήλα.
10. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Πάηξαο.
Παλεπηζηεκίνπ 334. ΣΚ 26443 – Πάηξα.
11. Νένο Α. Καηνρήο – Πξόεδξνο Γθνγθόιεο Γεώξγηνο – Καηνρή.
1.
2.
3.

Ιωάννης Κρινής
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