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1.

ηότοι

1.1 Σν παξόλ δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ Ζκαζίαο κε ζηόρν ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
1.2 Αθνξά ην δηάζηεκα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εκθάληζεο ησλ πξώησλ ρηεληώλ σο ην πξναλζηθό ζηάδην θαη ηελ νξγάλσζε
απνηειεζκαηηθήο απηνάκπλαο θάζε βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
1.3 Απαηηείηαη ν βακβαθνπαξαγσγόο λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά θάζε βακβαθνρώξαθν θαη ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζην ζσζηό ρξόλν, όπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαηά πεξίπησζε.
2.

Γιαπιζηώζεις

2.1 Σα βακβαθόθπηα αλαπηύζζνληαη πιήξσο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα
2.2 Γηαπηζηώζεθαλ κηθξνί πιεζπζκνί αθίδσλ, ελώ παξαηεξείηαη θαη έληνλνο πιεζπζκόο αιεπξώδε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο .
2.3 Από επηβιαβείο νξγαληζκνύο δηαπηζηώζεθε παξνπζία κηθξνύ αξηζκνύ πξνλπκθώλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ (θάησ από ην
όξην επέκβαζεο) θαη ππάξρεη κηθξόο αξηζκόο ζπιιήςεσλ ελειίθσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο
3.

σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα παξαθνινπζνύλ επηκειώο θάζε 3-4 εκέξεο ηα βακβαθόθπηα γηα ηπρόλ πξνζβνιέο από
πξνλύκθεο πνπ επηβίσζαλ από ηα σθέιηκα θαη μόνο εάν διαπιζηφθεί η παροσζία προνσμθών ζε ποζοζηό πάνφ
από 6-8% (6-8 ζκοσλήκια ανά 100 θσηά), να εθαρμοζθεί υεκαζμός.
Δπίζεο όπνπ παξαηεξείηαη έληνλν πξόβιεκα κε ηνπο πιεζπζκνύο αιεπξώδε θαη ησλ αθίδσλ, λα γίλνπλ ςεθαζκνί κε ηα
θαηάιιεια ζθεπάζκαηα
Ζ ρξήζε απηή ηελ πεξίνδν εληνκνθηόλσλ κε εθιεθηηθώλ επξέσο θάζκαηνο θαηαζηξέθεη ηα σθέιηκα θαη είλαη δπλαηόλ λα
πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ επηβιαβώλ εληόκσλ.

4.

Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα
Σελ πεξίνδν απηή ζπληζηάηαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
εθιεθηηθώλ εληνκνθηόλσλ δηόηη ε επηινγή είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ηαπηόρξνλα θηιηθή πξνο ηα σθέιηκα θαη ην πεξηβάιινλ.

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΟΚ θαα

ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
ΠΡΟ:
1.

Γξαθείν Σύπνπ Π.ΔΖκαζίαο – Δληαύζα

2.

Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ
Πξντόλησλ – Έδξεο ηνπο

3.

Γήκνη Π.Δ. Ζκαζίαο – Έδξεο ηνπο

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1.

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο – Δληαύζα

2.

Γεληθή Γ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο Π.Κ. Μαθεδνλίαο

3.

Πεξηθεξεηαθό θέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ &
Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Θεο/λίθεο

4.

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Γελ.
Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, Γ/λζε Πξνζηαζίαο
Φπηηθήο παξαγσγήο, Σκήκα Γεσξγηθώλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ

