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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

1ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (Π.Δ.) ΗΛΔΙΑ
Η Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο,
ελεκεξώλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηνπ λνκνύ όηη, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ησλ γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο Υώξαο
γηα ην 2013, έρεη εγθαηαζηήζεη από ηηο 23 Μαΐνπ θεξνκνληθέο παγίδεο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
πηήζεο ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ηνπ βακβαθηνύ.
1.
1.1

τότοι

1.2

Αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ πξώηνπ ρηεληνύ, θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
απηνάκπλαο ησλ βακβαθνθπηεηώλ.

1.3

Ο βακβαθνπαξαγσγόο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηα βακβαθνρώξαθά ηνπ έηζη ώζηε
ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο
θπηνπξνζηαζίαο ζην ζσζηό ρξόλν.

2.
2.1

Γιαπιστώσεις
Η ζπνξά ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ νςίκηζε, ιόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξάηεζαλ θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε από ηo 2o δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη κεηά.
Η πιεηνςεθία ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ ηεζζάξσλ πξαγκαηηθώλ
θύιισλ, πεξίπνπ ζηα 10 εθαηνζηά.

2.2

ε θάπνηεο θαιιηέξγεηεο παξαηεξήζεθαλ θελά κεηαμύ ησλ θπηώλ ησλ γξακκώλ από ζεςηξξηδίεο.
Θα πξέπεη λα επέκβεηε κε ζθαιίζκαηα γηα θαιύηεξν αεξηζκό.

2.3

Από ηηο θεξνκνληθέο παγίδεο πνπ αλαξηήζεθαλ δηαπηζηώζεθε πηήζε ησλ αθκαίσλ θπξίσο ηνπ
ξόδηλνπ αιιά θαη ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ.

2.4

Από ηηο παξαηεξήζεηο καο δελ δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία ή ε πξνζβνιή από ζξίπεο, αιεπξώδεηο,
αθίδεο ή ηεηξάλπρν.

3.
3.1

σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
πζηήλνπκε ηζνξξνπεκέλε πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη απηό
επηηπγράλεηαη κε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο θαη ηεο άξδεπζεο, κε ηελ αλαγθαία
πνζόηεηα λεξνύ θαηά αξδεπηηθή δόζε θαη ζπρλόηεηα, πξνθεηκέλνπ ηα θπηά λα κελ εκθαλίζνπλ
ππεξβνιηθή βιάζηεζε. Η πινύζηα βιάζηεζε ησλ θπηώλ, νδεγεί ζηελ νςίκηζε ηεο θαξπνθνξίαο
θαη ηα θπηά γίλνληαη επηξξεπή (ρπκώδε, καιαθά, επαίζζεηα) ζηελ πξνζέιθπζε επηβιαβώλ

Η Τπεξεζία θάλεη επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη ελεκεξώλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζε πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
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νξγαληζκώλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ.
3.2

ηελ παξνύζα βιαζηηθή πεξίνδν ηνπ βακβαθηνύ, ε Τπεξεζία ελεκεξώλεη όηη, 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 επηζθέπηνληαη ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο ηνπιάρηζηνλ
δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.

3.3

ε όηη αθνξά άιια έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ην λεαξό βακβάθη: αθίδεο, ζξίπεο, αιεπξώδεηο,
ηεηξάλπρνο θαη παξνπζηάδνπλ ζπζηξνθέο ησλ θύιισλ, θαηζάξσκα, ζρηζίκαηα θ.α., ηα ηζηνξηθά
ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ηα θπηά αλαθάκπηνπλ γξήγνξα. πζηήλεηαη ε παξαθνινύζεζε ησλ
παξαπάλσ ερζξώλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Καηά θαλόλα απνθεύγεηαη ηελ πεξίνδν απηή ε ρεκηθή επέκβαζε κε εληνκνθηόλα.

4.
4.1

Φστοπροστατεστικά προϊόντα
Γεληθή αξρή είλαη όηη δελ πξέπεη λα ςεθάδνπκε γηα νπνηνδήπνηε κε εκθαληζζέληα ή
εκθαληζζέληα επηβιαβή νξγαληζκό, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ ηα
σθέιηκα έληνκα.

4.2

Υξεζηκνπνηνύκε κόλν εγκεκριμένα υστοπροστατεστικά προϊόντα, αθνινπζώληαο πηζηά ηηο
νδεγίεο ηεο εηηθέηαο ηνπο, γηα ηε δόζε, ηε ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο, ηελ
ηειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ηελ ειάρηζηε επίδξαζε ζηνπο νξγαληζκνύο κε ζηόρνπο
– ρεηξηζηέο – θαηαλαισηέο – κέιηζζεο – σθέιηκα.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα κεξηκλνύλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειηζζνθόκσλ, λα ςεθάδνπλ
απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη θπξίσο κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ.

Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνη, γηα ηελ ηειηθή απόθαζε επηινγήο,
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ,
θαζώο θαη θάζε ρεηξηζκνύ επί ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο
απνδόζεηο ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ.
ε πεξίπησζε ζύιιεςεο κεγάινπ αξηζκνύ εληόκσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο ή εληνπίζεηε
πξνζβνιή, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλείηε καδί καο (ηει. 2621360108 Μηθένγινπ Γ. & 2621360110
ηέξγηνπ Β.).

Η Γηεπζύληξηα
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο

ππξνπνύινπ Παλαγηώηα
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
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Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γελ. Γ/λζε Φπη. Παξαγσγήο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπη. Παξαγσγήο
πγγξνύ 150 Αζήλα
(e-mail: syg120@minagric.gr)
2.
Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Π. Φ. & Π.Δ. Αραΐαο
Παλεπηζηεκίνπ 334,
Σ.Κ. 26443 Πάηξα
(e-mail: pkpfpatr@otenet.gr)
3.
Γήκνο Πύξγνπ
(θαμ: 26213-62642)
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην ΓΓΠ ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη
ςπραγσγηθώλ ζπλαζξνίζεσλ ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ)
4.
Γήκνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ
(θαμ: 26250-23666)
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ην ΓΓΠ ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη
ςπραγσγηθώλ ζπλαζξνίζεσλ ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ)
5.
ΔΑ Ηιείαο - Οιπκπίαο
(θαμ: 26210-35712)
(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο επί ησλ ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ
θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
6.
Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο θππ
(e-mail ηνπο)
(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο επί ησλ ζρεηηθώλ δηαπηζηώζεσλ
θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΓΠ)
7.
Γξαθείν Σύπνπ Π.Δ. Ηιείαο
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