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5ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (Π.Δ.) ΗΛΔΙΑ
Η Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο, ζε ζπλεξγαζία κε
ην Π.Κ.Π.Φ. & Π.Δ. Αραΐαο, ελεκεξώλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Ηιείαο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο.
1.
1.1

1.2

ηότοι
Η έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ βακβαθνπαξαγσγώλ πνπ αθνξά ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πιήξνπο θαξπνθνξίαο
θαη ηεο έλαξμεο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πξώησλ θαξπδηώλ, έηζη ώζηε ζε πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν λα
νξγαλώλεηαη ε απηνάκπλα ησλ θαιιηεξγεηώλ.
Ο βακβαθνπαξαγσγόο λα παξαθνινπζεί θάζε 2-3 κέξεο ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ, έηζη ώζηε ζύκθσλα κε ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ζην ζσζηό ρξόλν.

2.
2.1

Γιαπιζηώζεις
Οη βακβαθνθαιιηέξγεηεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο θαξπόδεζεο, θαη αλνίγκαηνο ησλ πξώησλ
θαξπδηώλ, ζηηο πην όςηκεο θαιιηέξγεηεο, θαη ζηηο ππόινηπεο ηα αλνηρηά θαξύδηα θπκαίλνληαη ζε πνζνζηό 30%,
θαηά κέζν όξν, αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα.

2.2

Οη ζπιιήςεηο ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη δείρλνπλ όηη ε 3ε
γελεά βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε πησηηθέο ηάζεηο.
Ωζηόζν από ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε:
α. γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη δελ δηαπηζηώζεθαλ πξνζβνιέο ζηα θαξπνθόξα όξγαλα θαη
β. γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη, ζηελ 1ε ζέζε παξαηήξεζεο (Αλεκνρώξη) θαη ζηελ 3ε ζέζε παξαηήξεζεο
(Δπηηάιην) δηαπηζηώζεθε πξνζβνιή, όρη όκσο ζε όξηα επέκβαζεο. Να αλαθέξνπκε όηη νη πξνλύκθεο ήηαλ
κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο (1) εθαηνζηνύ.

3.
3.1

σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
πζηήλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο λα εμαθνινπζήζνπλ λα επηζεσξνύλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο, θάζε 2-3
κέξεο θαη θπξίσο ηηο πην όςηκεο βακβαθνθπηείεο.

3.2

Πράζινο ζκοσλήκι:
ε απηό ην βιαζηηθό ζηάδην, όπνπ ηα θαξπνθόξα όξγαλα έρνπλ σξηκάζεη, κε εμαίξεζε ηα θαξπνθόξα
όξγαλα ηεο θνξπθήο, ε 3ε γελεά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ δελ ζεσξείηαη ηόζν επηδήκηα, δηόηη νη πξνλύκθεο
ηξέθνληαη κε ηα πην ηξπθεξά θαξπνθόξα όξγαλα ηεο θνξπθήο θαη δελ βιάπηνπλ ηελ θαηώηεξε θύξηα
θαξπνθνξία.
Ωζηόζν αλ ππάξμεη αλάγθε, κεηά από επηηόπην έιεγρν θαη αθνύ δηαπηζησζεί πξνζβνιή, επεκβαίλνπκε κόλν
αλ βξεζνύλ ηέζζερις (4) νεαρές προνύμθες, κήθνπο κέρξη έλα (1) εθαηνζηό θ.κ.ν. ζηα 100 θπηά ή μία
(1) νεαρή προνύμθη θ.κ.ν. ζηα θπηά ελάκηζε (1,5) κέηξνπ επί ηεο γξακκήο.
Ρόδινο ζκοσλήκι:
Η 3ε γελεά ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθηθέο δεκηέο, γη’ απηό νη παξαγσγνί δελ
πξέπεη λα εθεζπράδνπλ, ηδηαίηεξα ησλ όςηκσλ θαιιηεξγεηώλ.
Σν όξην επέκβαζεο είλαη ε εύξεζε πένηε έως οκηώ (5-8) προνσμθών θ.κ.ν. ζην εζσηεξηθό 100 νεαρών
καρσδιών ειηθίαο δύο (2) εβδνκάδσλ, δηαζρίδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα δηαγώληα.
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3.4

Αποθύλλωζη:
Η απνθύιισζε είλαη κηα ζεκαληηθή επέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε σξίκαλζε θαη ην άλνηγκα ησλ
θαξπδηώλ θαη λα εμαζθαιηζηνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθνκηδήο. Με ηελ απνθύιισζε
δηεπθνιύλεηαη ε κεραληθή ζπγθνκηδή ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ, ζπγθνκίδεηαη θαζαξό θαη απαιιαγκέλν από
μέλεο ύιεο θαη δελ θέξλεη πξάζηλνπο ρξσκαηηζκνύο ζηηο ίλεο από ηελ ζύλζιηςε ησλ θύιισλ. πληζηάηαη ε
απνθύιισζε λα εθαξκνζηεί όηαλ ην 60% ησλ θαξπδηώλ είλαη αλνηρηά, ώζηε ην ππόινηπν 20–30% ησλ
θαξπδηώλ λα είλαη θπζηνινγηθά ώξηκα, κε εγθεθξηκέλα θπηνξπζκηζηηθά ζθεπάζκαηα.
Μηα πξόσξε απνθύιισζε βιάπηεη ηελ πνηόηεηα ηνπ βακβαθηνύ θαη κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα από ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα, όπσο κηζνάλνηρηα θαξύδηα θαη θαξακεινπνίεζε απηώλ.
Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα απνθπιισηηθά ρξεηάδνληαη θαιέο αηκνζθαηξηθέο ζεξκνθξαζίεο
εκέξαο θαη λύρηαο (κεγαιύηεξεο ησλ 15 – 18 0C) θαη γηα 4-5 κέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ απνθπιισηηθνύ
λα επηθξαηεί θαηξόο κε ειηνθάλεηα.
ηηο πην όςηκεο βακβαθνθπηείεο ζπληζηάηαη πξσηκόηεξε εθαξκνγή κε απνθπιισηηθό όπσο επίζεο θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο όπνπ ζεκεηώζεθε πξνζβνιή από ξόδηλν ζθνπιήθη.
Να εθαξκόδνληαη αθξηβώο νη νδεγίεο απνθύιισζεο, γηαηί κε επηηπρήο απνθύιισζε μεξαίλεη ηα θύιια ρσξίο
λα πέζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα απηά ηξίβνληαη θαη θνιιάλε ζην ζύζπνξν βακβάθη.
Η απνθύιισζε λα εθηηκάηαη λα εθαξκόδεηαη 12-15 κέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή, έηζη ώζηε λα δνζεί ρξόλνο γηα
λα σξηκάζνπλ ηα θαξύδηα θαη ην αλνηγκέλν βακβάθη λα κε κείλεη εθηεζεηκέλν γηα κεγάιν δηάζηεκα.

4.

Φσηοπροζηαηεσηικά προϊόνηα

4.1

Αλ ρξεηαζηεί λα γίλεη ςεθαζκόο, λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν εγκεκριμένα ζκεσάζμαηα θαη λα αθινπζείηε ηηο
νδεγίεο εηηθέηαο ηνπ ζθεπάζκαηνο.
Σα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ
θαη από απηά ζα γίλεηαη ε επηινγή (www.minagric.gr).

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.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ Τπεξεζία καο θαη ζηα ηειέθσλα
26213260110 & 108.
Η Γηεπζύληξηα
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο

ππξνπνύινπ Παλαγηώηα
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(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην ΓΓΠ ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη ςπραγσγηθώλ
ζπλαζξνίζεσλ ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ, ελεκεξώλνληάο ηνπο νκαδηθά ή αηνκηθά επί ησλ ζρεηηθώλ
δηαπηζηώζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
4.
Γήκνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ (θαμ: 26250-23666)
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην ΓΓΠ ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη ςπραγσγηθώλ
ζπλαζξνίζεσλ ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ, ελεκεξώλνληάο ηνπο νκαδηθά ή αηνκηθά επί ησλ ζρεηηθώλ
δηαπηζηώζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
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