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Χαλκίδα 14 Αυγοφςτου 2013
Αρ. Πρωτ.: 11717
ΠΡΟ

Ω Π.Δ.

ΕΚΣΑΚΣΟ ΔΕΛΣΙO
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΒΟΙΑ
Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ Εφβοιασ, ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ
Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου Μαγνθςίασ και ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Ολοκλθρωμζνθ Φυτοπροςταςία ςτο
Βαμβάκι», ενθμερϊνουν τουσ βαμβαπαραγωγοφσ τθσ ΠΕ Εφβοιασ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποτελεςματικισ
φυτοπροςταςίασ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ.
 Σ Ο ΧΟ 
Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία των καλλιεργειϊν τουσ,
μζχρι και το 80-90% τθσ καρπόδεςθσ των βαμβακόφυτων.
Δ Ι Α ΠΙ Σ Ω  ΕΙ 
Με βάςθ τα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν παρακολοφκθςθ των ςυλλιψεων του πράςινου και ρόδινο
ςκουλθκιοφ ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ και τισ επικεωριςεισ τθσ Υπθρεςίασ μασ ςτισ 12 & 13 Αυγοφςτου, ςασ
γνωρίηουμε ότι:
1. Οι βαμβακοφυτείεσ βρίςκονται ςτο βλαςτικό ςτάδιο τθσ πλιρουσ καρποφορίασ με τθν φπαρξθ ικανοποιθτικϊν
πλθκυςμϊν ωφελίμων και αρπακτικϊν. Στο ςτάδιο αυτό οποιαδιποτε απϊλεια καρποφόρων οργάνων και
κυρίωσ καρυδιϊν αποτελεί γεγονόσ μθ αναςτρζψιμο.
2. Οι ςυλλιψεισ των ακμαίων του πράςινου ςκουλθκιοφ όπωσ αυτι καταγράφεται ςτο δίκτυο παρακολοφκθςθσ
κυμαίνεται ςε οριςμζνεσ βαμβακοφυτείεσ ςε ςθμαντικά επίπεδα με τθν φπαρξθ ηωντανϊν ςκουλθκιϊν, ςε
κζςεισ του κάμπου Μαντουδίου, να ζχει υπερβεί το όριο τθσ επζμβαςθσ.
3. Οι ςυλλιψεισ των ακμαίων του ρόδινου ςκουλθκιοφ είναι χαμθλζσ ζωσ μθδενικζσ. Εξαίρεςθ θ τοποκεςία
“Σταφίδα” Ν. Πφργου. Δεν διαπιςτϊνονται ηθμιζσ ςε φυτικά όργανα.
 Τ Σ Α Ε Ι

ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ
Α. Πράςινο ςκουλικι.
Συνιςτάται ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να προβοφν άμεςα ςε εφαρμογι ψεκαςμϊν με εγκεκριμζνα
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα όπωσ Bacillus thuringiensis, spinosad, diflubenzuron και emamectin, ζε θέζεις ηου
κάμπου Μανηουδίου και να βρίςκονται ςε επαγρφπνθςθ
παρακολουκώνηας κάκε 1-2 θμζρεσ τισ
βαμβακοκαλλιζργειεσ και όταν διαπιςτϊςουν πάνω από 4 μικρζσ προνφμφεσ (μικουσ μζχρι 1 εκατοςτό) ςε 100
φυτά (διαςχίηοντασ όλθ τθν ζκταςθ διαγωνίωσ) ι εναλλακτικά πάνω από μία (1) νεαρι προνφμφθ ςτα φυτά
ενάμιςι (1,5) μζτρου επί τθσ γραμμισ κ.μ.ο., Συνιςτάται επίςθσ επανζλεγχοσ μετά από 4-5 θμζρεσ και επανάλθψθ
ψεκαςμοφ όπου κρίνεται απαραίτθτο με δραςτικι ουςία διαφορετικοφ τρόπου δράςθσ.

Β. Ρόδινο ςκουλικι.
Συνιςτϊνται προςεχτικοί ςυςτθματικοί ζλεγχοι κάκε 2 θμζρεσ για τθν διαπίςτωςθ ροηζτασ ςτα άνκθ ι
διαπίςτωςθ προνυμφϊν μζςα ςτα νεαρά καρφδια 2-3 εβδομάδων.
Σο όριο επζμβαςθσ είναι θ εφρεςθ 20 προςβεβλθμζνων ανκζων (ροηζτεσ) ςε δείγμα 100 ανκζων που
ςυλλζγονται από τουλάχιςτον πζντε (5) αντιπροςωπευτικά ςθμεία τθσ φυτείασ ή θ εφρεςθ πζντε ζωσ οκτϊ (5-8)
προνυμφϊν κ.μ.ο. ςε τυχαίο δείγμα 100 νεαρϊν καρυδιϊν.

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
1. Κατά τθν εφαρμογι των ψεκαςμϊν είναι απολφτωσ αναγκαίο να λαμβάνονται μζτρα ατομικισ προςταςίασ
και να ειδοποιοφνται ζγκαιρα οι μελιςςοκόμοι για τθν απομάκρυνςθ των κυψελϊν τουσ.
2. Οι αδικαιολόγθτοι και οι άςτοχοι ψεκαςμοί ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι των ωφζλιμων εντόμων
(αρπακτικά και παραςιτοειδι) και παράλλθλα αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ των
εντομολογικϊν εχκρϊν ςτα εντομοκτόνα.
3. Σε κάκε περίπτωςθ, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά και μόνοι υπεφκυνοι για τθν τελικι απόφαςθ
επιλογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά φυτοπροςτατευτικισ επζμβαςθσ, ςτισ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειάσ των,
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα επιλζξουν και του τρόπου και του χρόνου χρθςιμοποίθςθσ
αυτϊν, κακϊσ και για τουσ λοιποφσ χειριςμοφσ που ςυμβάλουν ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ
καλλιζργειασ.
4. ασ υπενκυμίηουμε ςε κάκε περίπτωςθ εφαρμογισ να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ τθσ ετικζτασ
που αφοροφν τθν χριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια, τθ ςυνδυαςτικότθτα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ,
το διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ κ.α. Οι φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ να
χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθν ετικζτα, διότι ςφμφωνα με τα άρκρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του ν.
4036/2012 (ΦΕΚ 8Αϋ) “..... όποιοσ χρηςιμοποιεί μη εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα υπόκειται ςε
διοικητικζσ και ποινικζσ κυρώςεισ”.
Για οποιοδιποτε πρόβλθμα τθσ καλλιζργειασ, οι βαμβακοπαραγωγοί μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα
Ποιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου ςτο τθλζφωνο 2221353920 κακϊσ και ςτο Περιφερειακό Κζντρο
Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνθςίασ
Τοροφτηια & Νικολαϊδθ - 383 34 Πεδίο Άρεωσ-Βόλοσ
2. Βαμβακοκαλλιεργθτζσ τθσ ΠΕ Εφβοιασ.
3. Δθμοτικι Ενότθτα Κθρζωσ -Διμου Μαντουδίου_Λίμνθσ-Αγ. Άννασ
4. Δθμοτικι Ενότθτα Ελυμνίων -Διμου Μαντουδίου_Λίμνθσ-Αγ. Άννασ
5. Δθμοτικι Ενότθτα Ιςτιαίασ -Διμου Ιςτιαίασ-Αιδθψοφ
6. Παραρτιμα ΕΑΣ Μαντουδίου
7. Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων
Διμων Ιςτιαίασ_Αιδθψοφ & Μαντουδίου-Λίμνθσ-Αγίασ Άννασ
8. Τμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ Ιςτιαίασ- Ιςτιαία.
9. Τοπικά Μζςα Ενθμζρωςθσ ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου
ΚΟΙΝ. : α. Αντιπεριφερειάρχθ κ. Δ. Βουρδάνο
β. Γενικι Δ/νςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικ/μίασ & Κτθν/κισ -Γραφείο
Γενικοφ Δ/ντθ - Υψθλάντθ 1- 351 00 Λαμία
γ. Γραφείο Τφπου ΠΕ Εφβοιασ
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ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ

Α. ΠΑΝΟΤΗ

