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2ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
1.

ηόσοι

1.1 Σν παξφλ δειηίν γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζχλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π.Δ Ζκαζίαο κε ζηφρν ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθφ θαιιηεξγεηηθφ ρξφλν.
1.2 Αθνξά ην ζηάδην αλζνθνξίαο – θαξπνθνξίαο, δηάζηεκα ην νπνίν ηα θπηά βξίζθνληαη ζε αλζνθνξία ελψ "δέλνπλ"
ηαπηνρξφλσο θαξχδηα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο θαη θαξπνθνξίαο
1.3 Απαηηείηαη ν βακβαθνπαξαγσγφο λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά θάζε βακβαθνρψξαθν θαη ζχκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα, λα εθαξκφδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζην ζσζηφ ρξφλν, φπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαηά πεξίπησζε.
2.

Γιαπιζηώζειρ

2.1 Σα βακβαθφθπηα αλαπηχζζνληαη πιήξσο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα
2.2 Γηαπηζηψζεθε πιεζπζκφο αιεπξψδε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηαπηφρξνλα πςεινί πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληφκσλ
2.3 O αξηζκφο ζπιιήςεσλ γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο έρεη κεησζεί αηζζεηά , πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη
ηειεηψζεη ε πηήζε ηεο δεχηεξεο γελεάο ζην βακβάθη θαη έρεη αξρίζεη ε σνηνθία.
Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ηαπξνχ , Βάιηνπ ηαπξνχ, θαη Αξάρνπ εληνπίζηεθαλ ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο 5 κε 6 πξνλχκθεο
πξψηνπ ζηαδίνπ L1 ζηα 100 θπηά ,ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ εληνπίδνληαη πξνλχκθεο ηνπ ηδίνπ ζηαδίνπ
αιιά ζε πιεζπζκνχο θαηψηεξνπο απφ ην φξην επέκβαζεο.
3.

ςζηάζειρ – καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ (Heliothis armigera)
Για ηην εςπύηεπη πεπιοσή ηος ηαςπού και Απάσος ζςζηήνεηαι ζηοςρ παπαγυγούρ να ελέγξοςν
δειγμαηοληπηικά ηιρ βαμβακοθςηείερ ηοςρ, και εθόζον διαπιζηυθεί παποςζία ππονςμθών ζε ποζοζηό πάνυ
από 4% (4 ζκοςλήκια ανά 100 θςηά) να γίνει τεκαζμόρ καηά ηος ππάζινος ζκοςληκιού άμεζα.
Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο λα παξαθνινπζνχλ επηκειψο θάζε 3-4 εκέξεο
ηα βακβαθφθπηά ηνπο γηα ηπρφλ πξνζβνιέο απφ πξνλχκθεο πνπ επηβίσζαλ απφ ηα σθέιηκα θαη κφλν εάλ δηαπηζησζεί ε
παξνπζία πξνλπκθψλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 4% (4 ζθνπιήθηα αλά 100 θπηά), λα εθαξκνζζεί ςεθαζκφο. Δπίζεο φπνπ
παξαηεξείηαη έληνλν πξφβιεκα κε ηνπο πιεζπζκνχο αιεπξψδε λα γίλνπλ ςεθαζκνί κε ηα θαηάιιεια ζθεπάζκαηα.
ΡΟΓΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ (Pectinophora gossypiella)
Γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη, επεηδή ε πξνζβνιή δελ είλαη άκεζα νξαηή, ζα πξέπεη νη παξαγσγνί λα πξνβαίλνπλ ζε
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηνλ αγξφ :
πξψηνλ γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο παξακνξθσκέλσλ αλζέσλ με μορφή ροζέτας, θαη
δεχηεξνλ γηα ηνλ έιεγρν ζε θαξχδηα ειηθίαο δχν εβδνκάδσλ ,ηα νπνία είλαη ειαζηηθά ζηελ πίεζε θαη κπνξνχλ λα
θνπνχλ εχθνια κε έλα καραίξη, γηα λα δηαπηζησζεί ε πξνζβνιή.
Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ αλζέσλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 20 παξακνξθσκέλα άλζε ζηα 100 ζπλνιηθά, ν
παξαγσγφο ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο αξκφδηνπο γεσπφλνπο. Αληίζηνηρα εάλ ην πνζνζηφ δεκίαο ζηα θαξχδηα γηα
ην ξφδηλν ζθνπιήθη ππεξβαίλεη ην 5 - 8% , ζα πξέπεη νη παξαγσγνί λα πξνβαίλνπλ ζηνπο ζρεηηθνχο ςεθαζκνχο.

4.

Δθαπμογή τεκαζμών με Φςηοπποζηαηεςηικά Πποφόνηα
Δπεηδή ε γεληά απηή ηνπ Πξάζηλνπ θνπιεθηνχ είλαη ε πην επηθίλδπλε, ζα πξέπεη λα επέκβνπκε εθφζνλ πιεξνχληαη νη
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηθαηνινγνχλ ηελ επέκβαζε , κε εθιεθηηθά εληνκνθηφλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηά ηφπνπο γεσπφλσλ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή δε ,λα δνζεί θαη ζηελ ρξήζε αλαζηαιηηθψλ αλάπηπμεο ψζηε λα κελ ππάξρεη ππέξκεηξε βιάζηεζε ζηα
θπηά γεγνλφο, ην νπνίν νςηκίδεη ηελ παξαγσγή θαη εκπνδίδεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ.

Οη ςεθαζκνί φπνπ εθαξκφδνληαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ
ζηηο δφζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα. πληζηάηαη επίζεο λα γίλνληαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή ζε ψξεο πνπ δελ
ππάξρεη πηήζε ησλ κειηζζψλ ζηελ πεξηνρή.

ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΗΜΑΘΙΑ
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΟΚ θαα
ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
ΠΡΟ:
1.

Γξαθείν Σχπνπ Π.ΔΖκαζίαο – Δληαχζα

2.

Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ
Πξντφλησλ – Έδξεο ηνπο

3.

Γήκνη Π.Δ. Ζκαζίαο – Έδξεο ηνπο

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1.

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο – Δληαχζα

2.

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

3.

Πεξηθεξεηαθφ θέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ &
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Θεο/λίθεο

4.

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

