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3ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (Π.Δ.) ΗΛΔΙΑ
1.
1.1

ηόσοι

1.2

Σν παξόλ δειηίν αθνξά ην ζηάδην ηεο θαξπνθνξίαο, ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο 2ηρ γενεάρ ηνπ πξάζηλνπ
θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Τπάξρνπλ όκσο θαη βακβαθνθαιιηέξγεηεο πνπ είλαη πην όςηκεο θαη βξίζθνληαη
ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο.

1.3

Ζ Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζιείαο, ζηo πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο
βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο Υώξαο, ελεκεξώλεη ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηεο, θαηόπηλ επηηόπησλ ειέγρσλ
θαη δεηγκαηνιεςηώλ, γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζην ζηάδην
αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ.

Ο βακβαθνπαξαγσγόο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί ζσολαζηικά ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ, κάθε 2-3 μέπερ,
έηζη ώζηε ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο
θπηνπξνζηαζίαο ζην ζσζηό ρξόλν.

2.
2.1

Γιαπιζηώζειρ
Οη βακβαθνθαιιηέξγεηεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαξπνθνξίαο, ηεο θαξπόδεζεο ησλ πξώησλ θαξπδηώλ
θαη θάπνηεο πην όςηκεο βξίζθνληαη αθόκε ζην ζηάδην ηεο άλζεζεο.

2.2

Οη ζπιιήςεηο ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ ζην 2ν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ, παξνπζίαζαλ πξννδεπηηθή
αύμεζε, ηόζν γηα ην πξάζηλν όζν θαη γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη.
ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύκε, ζηνλ ηειεπηαίν έιεγρν διαπιζηώθηκαν πποζβολέρ πος
ξεπεπνούν ηα όπια τεκαζμού ζηελ 1ε ζέζε παξαθνινύζεζεο κεηαμύ Αλεκνρσξίνπ – Ραρώλ γηα ην
πξάζηλν θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη, θαη ζηελ 4ε ζέζε παξαθνινύζεζεο ζην Δπηηάιην (Θάκπνο) γηα ην πξάζηλν
ζθνπιήθη. ηηο δύν άιιεο ζέζεηο παξαθνινύζεζεο (Αγξίδη & Δπηηάιην), δηαπηζηώζεθαλ πξνζβνιέο αιιά
ρακειέο. Γεληθά οι πποζβολέρ ηυν νεαπών καπςδιών είναι από νεαπέρ ππονύμθερ μέσπι 1
εκαηοζηού.
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη ζηηο ζέζεηο παξαηήξεζεο εληνπίδνληαη υθέλιμα ένηομα.

2.3
2.4

Δπίζεο δηαπηζηώζεθαλ βακβαθνθαιιηέξγεηεο κε βιαζηνκαλία, πινύζηα βιάζηεζε θαη κεγάια κεζνγνλάηηα
δηαζηήκαηα.

3.
3.1

ςζηάζειρ – καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο πξέπεη λα επηζεσξνύλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο επηζηακέλσο θάζε 2-3 μέπερ.
Σνλίδνπκε όηη, νη ζπιιήςεηο ησλ πεηαινύδσλ ζηηο θεξνληθέο παγίδεο, από κόλεο ηνπο δελ απνηεινύλ
θξηηήξην επέκβαζεο κε εληνκνθηόλα. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
δεηγκαηνιεςίεο, ην βαζκό πξνζβνιήο, λα πξνβαίλνπκε ή όρη ζε ςεθαζκό.
Πποβαίνοςμε ζε τεκαζμό μόνο ζηην πεπίπηυζη ςπέπβαζηρ ηυν οπίυν επέμβαζηρ, πος είναι
ηα εξήρ:
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Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη:
ηηο βακβαθνθπηείεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαξπόδεζεο, ην θαηώηαην όξην επέκβαζεο, είλαη όηαλ
δηαπηζησζνύλ ηέζζεπιρ (4) νεαπέρ ππονύμθερ, κήθνπο κέρξη έλα (1) εθαηνζηό θ.κ.ν. ζηα 100 θπηά ή
μία (1) νεαπή ππονύμθη θ.κ.ν. ζηα θπηά ελάκηζε (1,5) κέηξνπ επί ηεο γξακκήο
Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη:
ηηο βακβαθνθπηείεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαξπνθνξίαο, ην θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη ε
εύξεζε πένηε έυρ οκηώ (5-8) ππονςμθών ζην εζσηεξηθό 100 νεαπών καπςδιών ειηθίαο δύν (2)
εβδνκάδσλ, δηαζρίδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα δηαγώληα.
3.2

Σα θαηώηαηα όξηα επέκβαζεο άιισλ εληνκνινγηθώλ ερζξώλ, πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξόβιεκα
ζηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο, είλαη ηα παξαθάησ:
Αιεπξώδεηο: θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ δηαπηζησζνύλ 200 άηνκα θ.κ.ν. αλά 100 θύιια.
Σεηξάλπρνο: θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ ζηε δεηγκαηνιεςία εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο
θ.κ.ν. ζην 30-50% ησλ θύιισλ ηνπ δείγκαηνο.
Αθίδεο: θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ δηαπηζησζνύλ 25 άηνκα θ.κ.ν. αλά θύιιν ζε δείγκα
100 θύιισλ.

3.3

ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ παξαηεξείηαη βιαζηνκαλία, ζςνιζηάηαι η σπήζη πςθμιζηών ανάπηςξηρ με
εγκεκπιμένα ζκεςάζμαηα πος πεπιέσοςν ηη δπαζηική οςζία mepiquat chloride, ζύκθσλα κε ηηο
ελδεηθλπόκελεο δνζνινγίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη κία εθαξκνγή, κεηά από 15 κέξεο από ηελ 1ε
εθαξκνγή, λα επαλαιεθζεί. Ζ εθαξκνγή ησλ ξπζκηζηώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηά ύςνο
βιάζηεζεο, ηελ σξίκαλζε ησλ θπηηθώλ ηζηώλ θαη νξγάλσλ, ην θύιισκα απνθηά βαζύ πξάζηλν
ρξσκαηηζκό θαη παξεκπνδίδεη ηελ πξνζέιθπζε επηβιαβώλ νξγαληζκώλ θαη θπξίσο ηνπ πξάζηλνπ
ζθνπιεθηνύ, γηα ην δηάζηεκα δξάζεο ηνπ ξπζκηζηή πεξίπνπ 15 κέξεο.

4.

Φςηοπποζηαηεςηικά πποφόνηα

4.1

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβείηε ζε ςεθαζκό, ρξεζηκνπνηείηε κόλν εγκεκπιμένα ζκεςάζμαηα, δίλνληαο
έκθαζε ζηε ρξήζε εθιεθηηθώλ εληνκνθηόλσλ (κε δξαζηηθή νπζία: diflubenzuron, emamectin) θαη
βηνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ (Bacillus thuringiensis & spinosad), αθνινπζώληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο
ηνπο. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 7125/78402/25-6-2013 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΑΑΣ
(ΑΓΑ:ΒΔΕΕΒ-1ΗΘ), ηξνπνπνηείηαη ην θάζκα δξάζεο (δηεύξπλζε) θαη έρεη έγθξηζε γηα ην βακβάθη ζθεύαζκα
κε δξαζηηθή νπζία metaflumizone. Δπηπξόζζεηα γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε
εμαηκηζηήξσλ θεξνκόλεο (gossyplure), πνπ παξεκπνδίδεη ηε ζύδεπμε.
ηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθώλ ςεθαζκώλ, λα γίλεηαη ελαιιαγή ησλ ζθεπαζκάησλ, δηαθνξεηηθώλ
ρεκηθώλ νκάδσλ, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο.
Σα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ
θαη από απηά ζα γίλεηαη ε επηινγή (www.minagric.gr).

4.2

Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα δηελεξγνύληαη βπαδινέρ ώπερ μεηά ηη δύζη ηος ηλίος ή ηιρ ππώηερ ππυινέρ,
γηαηί ηα αθκαία ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ είλαη δξαζηήξηα απηέο ηηο ώξεο αιιά θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ κειηζζνζκελώλ. Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα ελεκεξώλνπλ ηνπο κειηζζνθόκνπο γηα
επηθείκελν ςεθαζκό.
Θαηά ηνλ ςεθαζκό πξέπεη λα ινύδνληαη κε ην ςεθαζηηθό δηάιπκα όια ηα κέξε ηνπ βακβαθόθπηνπ πνιύ
θαιά θαη θπξίσο ηα θαξπνθόξα ηνπ όξγαλα.

Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνη, γηα ηελ επηινγή ηεο θάζε θνξά
θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο ησλ, ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα
επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ρεηξηζκώλ, πνπ ζπκβάιινπλ
ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδόζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο.
Κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο ζηα ηειέθσλα 2621360108 Κηθένγινπ Γ. & 2621360110 ηέξγηνπ Β.
O Γηεπζπληήο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο α.α.

Θνπκαδσξάθεο ηπιηαλόο
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1.
Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γελ. Γ/λζε Φπη. Παξαγσγήο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπη. Παξαγσγήο
πγγξνύ 150 Αζήλα
(e-mail: syg120@minagric.gr)
2.
Πεξηθεξεηαθό Θέληξν Π. Φ. & Π.Δ. Αραΐαο
Παλεπηζηεκίνπ 334,
Σ.Θ. 26443 Πάηξα
(e-mail: pkpfpatr@otenet.gr)
3.
Γήκνο Πύξγνπ
(θαμ: 26213-62642)
(Κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην ΓΓΠ ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ
ζπλαζξνίζεσλ ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ, ελεκεξώλνληάο ηνπο νκαδηθά ή αηνκηθά
δηαπηζηώζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
4.
Γήκνο Αλδξίηζαηλαο – Θξεζηέλσλ
(θαμ: 26250-23666)
(Κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην ΓΓΠ ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ
ζπλαζξνίζεσλ ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ, ελεκεξώλνληάο ηνπο νκαδηθά ή αηνκηθά
δηαπηζηώζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
5.
ΔΑ Ζιείαο - Οιπκπίαο
(θαμ: 26210-35712)
(Κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο επί ησλ ζρεηηθώλ
ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
6.
Θαηαζηήκαηα Δκπνξίαο θππ
(e-mail ηνπο)
(Κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο επί ησλ ζρεηηθώλ
ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
7.
Γξαθείν Σύπνπ Π.Δ. Ζιείαο (e-mail: marinos@ilia.pde.gov.gr)
(Κε ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί ζηα ηνπηθά Κ.Κ.Δ.)

θαη ςπραγσγηθώλ
επί ησλ ζρεηηθώλ

θαη ςπραγσγηθώλ
επί ησλ ζρεηηθώλ

δηαπηζηώζεσλ θαη

δηαπηζηώζεσλ θαη
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