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1νλ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ.
Σν παξφλ Γειηίν Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ (Γ.Γ.Π.) θαηαξηίζηεθε απφ
ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Βνησηίαο ζε ζπλεξγαζία κε
ην Π.Κ.Π.Φ.& Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο, κε
ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ηεο
βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε─ Γηαπηζηώζεηο.
1. Η αλάξηεζε ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ άξρηζε ηελ 14-06-2013 θαη
νινθιεξψζεθε ηελ 24-06-2013, θαιχπηνληαο ζρεδφλ φιεο ηηο πεξηνρέο
βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. Οη πεξηνρέο αλάξηεζεο επηιέρζεθαλ κε
βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηφζν ηνπ πξάζηλνπ, φζν θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ,
θαηά ηηο πέληε (5) ηειεπηαίεο θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο.
2. Οη βακβαθνθαιιηέξγεηεο θαηά πιεηνςεθία (επνρή ζπνξάο 20-30 Απξηιίνπ)
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ 8-10 πξαγκαηηθψλ θχιισλ, χςνο 15-20 cm θαη ζηελ
έλαξμε ζρεκαηηζκνχ ρηεληψλ, επίζεο έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ θαιιηεξγεηψλ κε
πξψηκε ζπνξά γχξσ ζηηο 10 Απξηιίνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ρηεληψλ θαη
αλζέσλ.
3. Οη ζπιιήςεηο ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε
βεβαξπκέλν ηζηνξηθφ ( Πξ.Ηιίαο-Αλζνρψξη) είλαη κέρξη ηψξα ζρεηηθά πςειφ κε
Μ.Ο. γχξσ ζηα 25 άηνκα, ηφζν γηα ην πξάζηλν, φζν θαη γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη, κε
πησηηθέο ηάζεηο.
4. Μεδεληθά είλαη ηα επξήκαηα απφ ηηο κέρξη ηψξα δεηγκαηνιεςίεο θαη ηνπο
επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ δηελήξγεζαλ νη Γεσπφλνη ηεο Τπεξεζίαο καο, ζρεηηθά κε
ηελ παξνπζία πξνλπκθψλ θαη πξνζβνιψλ απφ ηνπο αλσηέξσ ερζξνχο.
5. Μέρξη ηψξα δελ έρεη παξαηεξεζεί θαη δελ έρεη αλαθεξζεί ε παξνπζία
άιισλ εληνκνινγηθψλ ερζξψλ (ιχγθνο, αθίδεο, ζξίπεο, αθάξεα) ζηηο βακβαθνθπηείεο.
6. Οη ζπνξέο ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο, έγηλαλ θαλνληθά (20-30 Απξηιίνπ) θαηά
θχξην ιφγν, έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ έρεη ζπαξζεί πξψηκα (10 Απξηιίνπ). Μέρξη ηψξα
δελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο φςηκσλ ζπνξψλ εθηφο ηεο πεξηνρήο ΜαπξνλεξίνπΑγ Βιαζίνπ ιφγσ ραιαδφπησζεο.
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7. Γεληθψο, ε κέρξη ηψξα εμέιημε ησλ βακβαθνθχησλ, βνεζνχλησλ θαη ησλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή.
πζηάζεηο-θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο :
πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο, ζε φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, λα θάλνπλ
νξζνινγηθή ρξήζε ησ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο άξδεπζεο, ηφζν
φζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα λεξνχ αλά άξδεπζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
αξδεχζεσλ. Δίλαη γλσζηφ, φηη ε ππεξβνιηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε θαη ε ππεξβνιηθή
άξδεπζε, επλννχλ ηε βιάζηεζε θαη ην χςνο ησλ θπηψλ, ζε βάξνο ησλ θαξπνθφξσλ
νξγάλσλ θαη ηαπηφρξνλα θαζηζηνχλ ηνπο θπηηθνχο ηζηνχο επαίζζεηνπο ζε πξνζβνιέο
εληφκσλ θαη αζζελεηψλ.
Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο (φπσο Pix, θ.α.), ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο απαηηείηαη, θαζφηη απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ
επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θπηηθψλ ηζηψλ, ζηελ πξσηκφηεηα ησλ θπηηθψλ
νξγάλσλ, θαζψο θαη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμή ησλ θπηψλ.
Απηή ηελ επνρή, γεληθά, δελ ζπληζηώληαη θαζόινπ ςεθαζκνί ελαληίνλ ηνπ
πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Οη ιφγνη είλαη:
1) Οη πιεζπζκνί ησλ ερζξψλ είλαη ζε επίπεδα, πνπ ηα σθέιηκα έληνκα
(αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαπνιεκήζνπλ θαη ζπλεπψο
ε δξάζε ηνπο δελ πξέπεη λα θαηαξγεζεί απφ ηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ θαη θπξίσο
απηψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ επξέσο θάζκαηνο, φπσο ππξεζξνεηδή θαη
νξγαλνθσζθνξνχρα. Η εθαξκνγή ηέηνησλ εληνκνθηφλσλ πξνθαιεί ηελ εμνιφζξεπζε
ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε άιισλ ερζξψλ ηεο
θαιιηέξγεηαο, φπσο αθίδσλ, ζξηπψλ θαη ηεηξαλχρσλ, αιιά θαη ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ
ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ.
2) Σα βακβαθφθπηα, ζε απηή ηε θάζε αλάπηπμεο είλαη αθφκε ζε ζέζε λα
αλαπιεξψλνπλ πιήξσο ηελ απψιεηα ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ. πλεπψο, ρξήζε
ππξεζξνεηδψλ θαη νξγαλνθσζθνξνχρσλ εληνκνθηφλσλ απηή ηελ επνρή, κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζεη
ζεκαληηθά ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο.
Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ (πεηαινύδσλ) ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, δελ
απνηεινύλ θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή επέκβαζεο κε εληνκνθηόλα. Οη
θεξνκνληθέο παγίδεο είλαη απιψο κέζα πξφγλσζεο θαη βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ πεξηφδσλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ. Όκσο, ζε
θακία πεξίπησζε δελ απνηεινύλ εξγαιεία εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ πξνζβνιήο,
αιιά θαη ηνπ ύςνπο ηεο πξνζβνιήο. Ο κνλαδηθόο ηξόπνο πξόγλσζεο θαη
εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ από ηνπο εληνκνινγηθνύο ερζξνύο θαη ηδηαίηεξα από ην
πξάζηλν θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη, είλαη νη επηηόπηεο παξαηεξήζεηο.
Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο, φηη ζηα αξρηθά ζηάδηα, νη εληνκνινγηθέο
πξνζβνιέο θαη ηδηαίηεξα απηέο απφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη ζπλήζσο ηνπηθέο θαη
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη, φηη αθφκε θαη ζην ίδην
βακβαθνρψξαθν, ην πνζνζηφ πξνζβνιήο απφ ην έληνκν κπνξεί λα δηαθέξεη
ζεκαληηθά απφ ζεκείν ζε ζεκείν.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα
έρνπλ ζαθή εηθόλα ηνπ θηλδύλνπ πξνζβνιήο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο από ην
πξάζηλν θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη, ζπζηήλεηαη σο απαξαίηεην λα επηζθνπνύλ ηηο
θαιιηέξγεηέο ηνπο δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα:
-Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη:
Μέρξη ηελ πηψζε ησλ αλζέσλ θαη ηελ έλαξμε ηεο θαξπφδεζεο, ζπληζηάηαη λα
πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκφ κόλν όηαλ δηαπηζηώζνπλ πάλσ από έμη (6) έσο νθηώ (8)
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λεαξέο πξνλύκθεο (ζθνπιήθηα κήθνπο κέρξη 1 εθ.) ζε εθαηό (100) θπηά,
επηιεγκέλα ηπραία από όιε ηελ έθηαζε ηεο θπηείαο, ή ελαιιαθηηθά, πάλσ από
κία (1) λεαξή πξνλύκθε, ζε θπηά επί ηεο γξακκήο θαη ζε κήθνο ελόο (1) κέηξνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή δελ ζπληζηώληαη ζε θακία πεξίπησζε ππξεζξνεηδή θαη
νξγαλνθσζθσξνύρα εληνκνθηόλα. πληζηάηαη ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ηνπ
εληνκνπαζνγόλνπ βαθίινπ, diflubenzuron, spinosad θαη emamectin.
-Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη:
ην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο, ζπληζηάηαη λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκφ κόλν
όηαλ δηαπηζηώλνπλ πάλσ από είθνζη (20) πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο), ζε
ηπραίν δείγκα εθαηό (100) αλζέσλ, από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζσπεπηηθά
ζεκεία ηεο θπηείαο.
ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ζπρλή εκθάληζε ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ
(Αλζνρψξη, Πξ.Ηιίαο, Παξφξη, θ.ι.π.), φζνη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ηε βηνηερληθή
κέζνδν ηεο δηαηάξαμεο ηεο ζχδεπμεο κε θεξνκφλεο θαη δελ έρνπλ κέρξη ηψξα
αλαξηήζεη ηνπο εμαηκηζηήξεο θεξνκφλεο, ζα πξέπεη λα ην πξάμνπλ απηφ άκεζα.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη απηή ε κέζνδνο θαηαπνιέκεζεο είλαη απφιπηα θηιηθή πξνο
ην πεξηβάιινλ, θαη ε εθαξκνγή ηεο, ππφ νξηζκέλεο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο,
ελζαξξχλεηαη ζεξκά.
Τπελζπκίδεηαη όηη:
Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ
επηινγή ησλ επεκβάζεσλ, ζρεηηθά κε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ηνλ ηξφπν θαη
ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο
ινηπνχο ρεηξηζκνχο, πνπ ζπκβάινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο
θαιιηέξγεηαο.
ΠΡΟΟΥΗ: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ
θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο
θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο.

ΜΔ Δ.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ.ΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΤΛΩΝΑ
Πίλαθαο Γηαλνκήο.
ΠΡΟ:

1. Π.Κ.Π.Φ.&Π.Δ.ΜΑΓΝΗΙΑ
Π.Δ.Βνησηίαο. ΔΜΑ
Σνξνχηδηα & Νηθνιατδε
383 34 Πεδίν Άξεσο-ΒΟΛΟ.
2. Γήκνη : Λεβαδέσλ((Τπφςε θ.Μηράιε θ), Οξρνκελνχ(Τπφςε θ. Πάλνπ Γ.),
Αιηάξηνπ-Θεζπηψλ (Τπφςε θ.Μέινπ Υ.), Θεβψλ (Τπφςε θ.Υξπζηθνχ Γ.)
& Σαλάγξαο( Τπφςε θ.Υαβάθε Γ.) - ΔΓΡΔ ΣΟΤ
(Mε ηελ παξάθιεζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ δειηίνπ θαη ηελ δηαλνκή ηνπ ζηνπο
Βακβαθνπαξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ ζαο)
3. Δ.Α..Λεβαδείαο & Θεβψλ-ΔΓΡΔ ΣΟΤ
4. Καηαζηήκαηα Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ Π.Δ.Βνησηίαο- ΔΓΡΔ ΣΟΤ.
5. Α..Ο. Λεβαδείαο,Αγ.Γεσξγίνπ,Οξρνκελνχ,
Θεβψλ(Ππξίνπ & Αγ.Θενδψξσλ),
Αιηάξηνπ.
ΔΓΡΔ ΣΟΤ.
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6. Σκήκαηα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο:Ληβαδεηάο,
Οξρνκελνχ, Αιηάξηνπ, Βαγίσλ, Θεβψλ &
ρεκαηαξίνπ.
Δ ΜΑ.
7. χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Γεσπφλσλ
Βνησηίαο-Δπβνίαο.
ΔΓΡΑ ΣΟΤ.
8. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο. ΔΓΡΔ ΣΟΤ.
ΚΟΙΝ : α.
ΤΠ.Α.Α.Σ.
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΦΤΣ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γ/λζε Πξνζη. Φπη.Παξαγσγήο
πληνληζηηθή Οκάδα Βάκβαθνο
(Τπφςε θ. Κψζηα Παλ.)
πγγξνχ 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ
β. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΠΔΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.&ΚΣΗΝ.
1.Γξ.Αληηπεξ/ξρε θ. Βνπξδάλνπ Γεκ.
2.Γξ.Γελ.Γ/ληε θ.Σζειά η.
Τςειάληνπ 1, 35200 ΛΑΜΙΑ.
γ. Γξαθείν Σχπνπ-Δ ΜΑ
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