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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΓΙΣΑ
1. ηψσοι
Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Π.Δ.) Καξδίηζαο
θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ νινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο ηεο Βακβαθνθαιιηέξγεηαο
ηεο Φψξαο, ελεκεξψλνπλ ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ζην ζηάδην πξψηεο αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθχησλ κέρξη ηελ
εκθάληζε ησλ πξψησλ ρηεληψλ.
2. Γιαπιζηϊζειρ
2.1 Ζ κέρξη ηψξα εμέιημε ησλ βακβαθνθπηεηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή κε ηηο πξστκφηεξεο λα
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ησλ πξψησλ ρηεληψλ.
2.2 Σηηο πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο εκθαλίζζεθε απμεκέλνο πιεζπζκφο ζξίπα θαη παξαηεξήζεθαλ
επίζεο πξνζβνιέο ηεηξαλχρνπ κε ηα πξνβιήκαηα απηά ζήκεξα λα έρνπλ ππνρσξήζεη ζεκαληηθά.
3. ςζηάζειρ – καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
3.1 Σπληζηάηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο λα θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ
θαη ηνπ λεξνχ (γεληθή δφζε άξδεπζεο 25-35 θπβηθά κέηξα/ζηξέκκα), πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ
ππεξβνιηθή – πινχζηα βιάζηεζε θαη ηελ νςηκφηεηα ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ.
3.2 Δπεηδή ηελ πεξίνδν απηή εγθαζίζηαληαη ζηηο θπηείεο ηα σθέιηκα έληνκα, γεληθψο λα απνθεχγεηαη ε
ρξήζε επξέσο θάζκαηνο εληνκνθηφλσλ (ππξεζξνεηδψλ, νξγαλνθσζθνξηθψλ) ε νπνία πξνθαιεί
ζαλάησζε ησλ σθειίκσλ εληφκσλ (αξπαθηηθψλ, παξαζηηνεηδψλ).
3.3 Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα παξαθνινπζνχλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ηελ θαιιηέξγεηα πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ εληφκσλ – ερζξψλ, ψζηε λα επεκβαίλνπλ φηαλ νη
πιεζπζκνί θζάζνπλ ζηα φξηα επέκβαζεο φπσο παξαθάησ:
Σεηπάνςσορ: Δπεκβαίλνπκε φηαλ πξνθαιείηαη θπιιφπησζε θαη νη πιεζπζκνί είλαη πςεινί.
Αθίδερ (Μελίγκπερ): Δπεκβαίλνπκε κφλν εάλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί γηα 7
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Καηψηεξν φξην επέκβαζεο είλαη ε χπαξμε 25 αηφκσλ θαηά κέζν φξν αλά
θχιιν ζε δείγκα 100 θχιισλ.
Λωγκορ: Πξνζβάιιεη ηα λεαξά ρηέληα, ηα νπνία ζπξξηθλψλνληαη, θαθεηηάδνπλ θαη ηειηθά πέθηνπλ,
ελψ ηα κεγάια δίλνπλ ινπινχδηα πνπ δχζθνια γνληκνπνηνχληαη.
Ο πιεζπζκφο ηνπ ιχγθνπ κπνξεί λα εμαπισζεί γξήγνξα φηαλ κεηαλαζηεχεη ζην βακβάθη απφ:
α. Μεδηθή πνπ ζπγθνκίδεηαη.
β. Εηδάληα ζηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ πνπ μεξαίλνληαη.
γ. Δθηάζεηο ζε αγξαλάπαπζε κε απηνθπή βιάζηεζε πνπ μεξαίλεηαη.

Καηψηεξν φξην επέκβαζεο είλαη ηα 5 ελήιηθα άηνκα θαηά κέζν φξν αλά 100 θπηά.
4. Δθαπμογή τεκαζμϊν με θςηοπποζηαηεςηικά πποφψνηα (Φ.Π.).
4.1 Σεηπάνςσορ:
Σε λεαξά θπηά πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε επέκβαζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεπάζκαηα κε εθιεθηηθή δξάζε (εμεηδηθεπκέλε δξάζε κφλν ζηα αθάξεα, φπσο
ξπζκηζηέο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζθεπάζκαηα κε σνθηφλν δξάζε).
Δγθεθξηκέλα ζηε ρψξα καο ζθεπάζκαηα κε ηελ παξαπάλσ δξάζε είλαη ηα Etoxazole θαη Hexythiazox.
4.2 Αθίδερ: Όηαλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί θαη είλαη αλαγθαία ε επέκβαζε, επεκβαίλνπκε κε
εθιεθηηθά εληνκνθηφληα γηα ηε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ ερζξψλ.
4.3 Θπίπαρ: Γεληθά δελ ζπληζηάηαη ρεκηθή επέκβαζε θαηά ηνπ ζξίπα ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο
ησλ θπηψλ, δηφηη:
α. Τα θπηά ζπλέξρνληαη γξήγνξα απφ ηηο πξνζβνιέο.
β. Οη δεκηέο αληηζηαζκίδνληαη κε ηα νθέιε απφ ηε δξάζε ηνπ σο αξπαθηηθνχ ηνπ ηεηξαλχρνπ (ηξψεη ηα
απγά ηνπ ηεηξαλχρνπ).
γ. Ζ εθαξκνγή κε εθιεθηηθψλ εληνκνθηφλσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμάξζεηο ηνπ ηεηξαλχρνπ ή ηνπ
ιχγθνπ, θπξίσο ζε πξψηκεο θαιιηέξγεηεο.
4.4 Λωγκορ: Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ νξίνπ επέκβαζεο, ζπληζηάηαη
επέκβαζε κε εθιεθηηθά εληνκνθηφλα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
1. Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο κε Φ.Π. ζηηο βακβαθνθπηείεο ρσξίο έιεγρν ηεο ππθλφηεηαο ησλ
επηβιαβψλ εληφκσλ θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ νξίσλ, δηφηη άζηοσοι και άκαιποι
τεκαζμοί αποβαίνοςν ζε βάπορ ηηρ εξέλιξηρ ηηρ καλλιέπγειαρ, ηηρ παπαγυγικψηηηαρ και
οικονομικψηηηαρ αςηήρ, ηος πεπιβάλλονηορ και ηηρ ανθπϊπινηρ ςγείαρ.
2. Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ,
ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο
απηψλ, θαζψο θαη γηα ηνπο ινηπνχο ρεηξηζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο
απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο.
3. Οη παξαγσγνί λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε επηθείκελν ςεθαζκφ ηνπο κειηζζνθφκνπο.
Σχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο Δ.Δ 91/414, ηα θπθινθνξνχληα ζήκεξα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα
αμηνινγνχληαη απζηεξά σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο κέιηζζεο . Δθφζνλ ηεξνχληαη νη νδεγίεο
ρξήζεο θαη νη πξνθπιάμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη
πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειηζζψλ (αλ απαηηνχληαη), δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηηο κέιηζζεο.
ΠΡΟΟΥΗ:




Σε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην
δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή
δειεηεξίαζεο.
Τα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΥΠ.Α.Α.
& Τξνθίκσλ θαη απφ απηά γίλεηαη ε επηινγή πξνο ρξήζε.

Σχκθσλα κε ηα άξζξα 9 παξ. 3 θαη 10 παξ. 3 ηνπ Ν.4036/2012, ψποιορ σπηζιμοποιεί μη
εγκεκπιμένα θςηοπποζηαηεςηικά πποφψνηα ςπψκειηαι ζε διοικηηικέρ και ποινικέρ κςπϊζειρ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη βακβαθνπαξαγσγνί κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα
Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ.
Καξδίηζαο θαζψο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο,
ζηα ηει. 24413-55206 θαη 55243 θαη 24210-66525.
Με Δ.Π.
Ο Αναπληπυηήρ Πποφζηάμενορ
ηηρ Γ/νζηρ

Γημήηπιορ Β. Κυζηήρ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Γευπονικέρ Τπηπεζίερ ηυν Γήμυν
α. Καξδίηζαο β. Μνπδαθίνπ γ. Παιακά δ. Σνθάδσλ
Έδπερ ηοςρ

2.

Δ.Α.. Καπδίηζαρ
Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 8
431 00 ΚΑΡΓΙΣΑ

3.

Καηαζηήμαηα Δμποπίαρ Φςηοπποζηαηεςηικϊν Πποφψνηυν

4.

Σοπικά Μέζα Δνημέπυζηρ

Έδπερ ηοςρ

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν
Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Τκήκα Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ
Λ. Σπγγξνχ 150
176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ

2.

Πεπιθεπειακψ Κένηπο Πποζηαζίαρ Φςηϊν και Ποιοηικοω Δλέγσος Μαγνηζίαρ
Τκήκα Πξνζηαζίαο Φπηψλ
Τνξνχηδηα- Νηθνιατδε
383 34 Πεδίν Άξεσο - ΒΟΛΟ

3.

Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Καπδίηζαρ

4.

Γ/νζη Αγποηικήρ Οικονομίαρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ
Φαξζάισλ 148
413 35 ΛΑΡΙΑ
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