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4Ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΓΙΣΑ
1. ηψσοι
Η 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 Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο ηεο Βακβαθνθαιιηέξγεηαο
ηεο Φψξαο, ελεκεξψλνπλ ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ζην ζεκεξηλφ ζηάδην πιήξνπο θαξπνθνξίαο θαη έλαξμεο αλνίγκαηνο
ησλ θαςψλ ησλ βακβαθνθχησλ.
2. Γιαπιζηϊζειρ
2.1 Οη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο απηή ηελ πεξίνδν βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο
θαξπνθνξίαο θαη ηεο έλαξμεο αλνίγκαηνο ησλ θαςψλ.
2.2 Τν άλνηγκα ησλ θαξπδηψλ έρεη πξνρσξήζεη ζε πνζνζηφ 10-25%. Οη θπηείεο παξνπζηάδνπλ κηα
αξθεηά θαιή εηθφλα, κε εμαίξεζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ έρνπκε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο απφ
αιηεξλάξηα θαη ηα θπηά παξνπζηάδνπλ έλα έληνλν θνθθίληζκα θαηά θειίδεο.
2.3 Σην εγθαηεζηεκέλν δίθηπν θεξνκνληθψλ παγίδσλ ηεο Υπεξεζίαο καο, ζπλερίδνληαη νη ζπιιήςεηο
αθκαίσλ (πεηαινχδσλ) ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη αθφκε αξθεηά κεγάινο.
Σε θακία απφ ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη παγίδεο δελ παξαηεξήζακε πξνλχκθεο (ζθνπιήθηα)
ηνπ πξάζηλνπ.
Σρεηηθά κε ην ξφδηλν ζθνπιήθη, νη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο είλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλεο θαη δελ έρνπκε δηαπηζηψζεη πξνζβνιέο ζηα άλζε (ξνδέηεο) , νχηε θαη ζε θάςεο, πνπ
αλνίμακε θαηά ηελ επηζεψξεζε ησλ θπηεηψλ.
Ο αιεπξψδεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θπηείεο , φκσο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξα
αλεζπρεηηθφο ιφγνο γηα επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά εληνκνθηφλα.
3. ςζηάζειρ – καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Σπζηήλνπκε ζηνπο παξαγσγνχο λα εμαθνινπζνχλ λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηηο θπηείεο ηνπο , αλ θαη
θαίλεηαη πσο ν θίλδπλνο απφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη κάιινλ ειαρηζηνπνηείηαη , αθνχ νη θπηείεο είλαη ζε
ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλνίγκαηνο ησλ θαςψλ. Δπεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά λα απνθαζίδνληαη
κφλνλ, φηαλ νη πιεζπζκνί θζάζνπλ ζηα φξηα επέκβαζεο, φπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελεο
αλαθνηλψζεηο πνπ είλαη:
Ππάζινο ζκοςλήκι:
Τέζζεξηο (4) δσληαλέο πξνλχκθεο 1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ (κήθνο κέρξη 1 εθαηνζηφ) ζε 100 θπηά ή 1
πξνλχκθε ζηα θπηά 1,5 κέηξνπ επί ηεο γξακκήο.
Ρψδινο ζκοςλήκι:

Δίθνζη (20) πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο) ζε δείγκα 100 αλζέσλ ή 5-8 πξνλχκθεο ζε 100 λεαξά
θαξχδηα. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο (άλνηγκα) ησλ
λεαξψλ θαξπδηψλ (ειηθίαο 2 εβδνκάδσλ).
Αλεςπϊδηρ:
Δπεκβαίλνπκε ζηηο θπηείεο φηαλ ν πιεζπζκφο ηνπ εληφκνπ ππεξβαίλεη ηα 200 άηνκα θαηά κέζν φξν
αλά 100 θχιια.
Η αληηκεηψπηζε ηνπ αιεπξψδε κε εληνκνθηφλα κε εθιεθηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηνπο
θπζηθνχο ερζξνχο θαη λα δεκηνπξγήζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα πξνζβνιέο απφ πξάζηλν ζθνπιήθη. Γηα
απηφ ην ιφγν είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθεχγνληαη νη ςεθαζκνί, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ είλαη
απφιπηα αλαγθαίνη.
Σηηο πεξηπηψζεηο επέκβαζεο, ε θαιή θάιπςε ηνπ θπιιψκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηεο θάησ επηθάλεηαο ησλ
θχιισλ είλαη αλαγθαία.
Αποθωλλυζη:
Σπζηήλνπκε απνθχιισζε ησλ βακβαθνθπηεηψλ κε θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα θπηνξξπζκηζηηθά
ζθεπάζκαηα (απνθπιισηηθά) φηαλ έρνπκε άλνηγκα ησλ θαξπδηψλ ζε πνζνζηφ 60% . Αθνινπζνχκε ,
φπσο πάληα, ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ απνθπιισηηθνχ.
Με επηηπρήο απνθχιισζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ μήξαλζε ησλ θχιισλ θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζην
θπηφ κε απνηέιεζκα θαθή πνηφηεηα ζπγθνκηδνκέλνπ πξντφληνο.
4. Μέηπα ανηιμεηϊπιζηρ - Δθαπμογή τεκαζμϊν με θςηοπποζηαηεςηικά πποφψνηα (Φ.Π.).
4.1 Ππάζινο ζκοςλήκι: Σπζηήλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκφ κε
εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα κφλν εάλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία πξνλπκθψλ ζε αξηζκφ
πάλσ απφ 4 δσληαλέο πξνλχκθεο (κήθνπο κέρξη 1 εθαηνζηφ) αλά 100 θπηά επηιεγκέλα ηπραία απφ φιε
ηελ έθηαζε ηεο θπηείαο (ή κηα πξνλχκθε ζηα θπηά 1,5 κέηξνπ επί ηεο γξακκήο).
Καηά ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ θπηψλ νη παξαγσγνί πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη νη
κηθξέο πξνλχκθεο εληνπίδνληαη ζηνπο πην ηξπθεξνχο ηζηνχο φπσο ηα κηθξά θαξχδηα ηεο θνξπθήο θαη ηα
άλζε, φπνπ δηαθξίλνληαη εχθνια, ιφγσ ηεο ρξσκαηηθήο ηνπο αληίζεζεο κε ην άζπξν ησλ αλζέσλ (ζηα
πξψηα ζηάδηα νη πξνλχκθεο έρνπλ ρξψκα ξνδ-θαθέ) θαη ηεο έιιεηςεο ζηεκφλσλ πνπ έρνπλ θαγσζεί
απφ ηελ πξνλχκθε (ζθνπιήθη).
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ
θαηάιιεισλ θαη εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ.
4.2 Ρψδινο ζκοςλήκι: Δπεκβαίλνπκε κε εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα κφλν φηαλ δηαπηζησζνχλ
πξνζβεβιεκέλα άλζε (άλζε πνπ δελ αλνίγνπλ-ξνδέηεο) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ή φηαλ ζε
δείγκα 100 θαξπδηψλ έρεη πξνζβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 5%.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
1. Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δεν αποηελοων κπιηήπιο γηα ηελ εθαξκνγή
επέκβαζεο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα αλλά μέζο ππψγνυζηρ θαη βνεζνχλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ. Οπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε
ιήςεο ή φρη κέηξσλ αληηκεηψπηζεο είλαη μψνο ηα αποηελέζμαηα ηυν επιηψπιυν
δειγμαηολητιϊν ζηα φξγαλα ησλ θπηψλ (λεαξά θχιια, ρηέληα, άλζε, θαξχδηα).
2. Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα 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.
3. Γηα ην πξάζηλν θαη ην ξφδηλν ζθνπιήθη νη ρεκηθέο επεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κεηά ηε δχζε ηνπ
ειίνπ, θαζφηη απμάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνλπκθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνιιψλ
εληνκνθηφλσλ. Δπί πιένλ νη λπθηεξηλνί ςεθαζκνί δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο, πνπ
φπσο γλσξίδνπκε, είλαη πνιχηηκνη ζπλεξγάηεο ησλ θπηψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο.
Οη παξαγσγνί λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε επηθείκελν ςεθαζκφ ηνπο κειηζζνθφκνπο.
Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ
γίλεηαη ζην πξψην ή ην δεχηεξν ζηάδην ηεο πξνλχκθεο.
ΠΡΟΟΥΗ:


Σε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην
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δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή
δειεηεξίαζεο.
Τα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Ηιεθηξνληθή 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 ηειέθσλα 24413-55206 θαη 55243 θαη 24210-66525.
Με Δ.Π.
Ο Αναπληπυηήρ Πποφζηάμενορ
ηηρ Γ/νζηρ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

Γημήηπιορ Β. Κυζηήρ
Γευπψνορ

ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
1.

Γευπονικέρ Τπηπεζίερ ηυν Γήμυν
(κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα)
α. Καξδίηζαο (email: municipality@dimoskarditsas.gov.gr)
β. Μνπδαθίνπ (email: dimos@mouzaki.gr)
γ. Παιακά

(email: info@palamascity.gr)

δ. Σνθάδσλ

(email: info@sofades.gr)
Έδπερ ηοςρ

2.

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

3.

Καηαζηήμαηα Δμποπίαρ Φςηοπποζηαηεςηικϊν Πποφψνηυν
Έδπερ ηοςρ

4.

Σοπικά Μέζα Δνημέπυζηρ

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
(email: fyto12@otenet.gr)

3.

Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Καπδίηζαρ

4.

Γ/νζη Αγποηικήρ Οικονομίαρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ
Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ 169 & Κνπηζνχκπα
412 23 ΛΑΡΙΑ
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