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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΓΙΣΑ
1. ηφρνη
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 ζηάδην θαξπνθνξίαο ησλ βακβαθνθχησλ.
2. Γηαπηζηψζεηο
2.1 Οη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο απηή ηελ πεξίνδν βξίζθνληαη ζην ζηάδην πιήξνπο αλζνθνξίαο θαη
θαξπφδεζεο ηνπ 50%-60% ησλ αλζέσλ.
2.2 Η γεληθή εηθφλα ησλ θπηεηψλ είλαη πνιχ θαιή. Οη θπηείεο παξνπζηάδνπλ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε
ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο θαξπνθνξίαο. Οη πεξηζζφηεξεο έρνπλ ςεθαζηεί κε ζθεπάζκαηα ξπζκηζηηθά ηεο
αλάπηπμεο (δξαζηηθή νπζία mepiquat chloride) θαη πνιχ ιίγεο είλαη νη φςηκεο.
2.3 Σην εγθαηεζηεκέλν δίθηπν θεξνκνληθψλ παγίδσλ ηεο Υπεξεζίαο καο, ζπλερίδνληαη νη ζπιιήςεηο
αθκαίσλ (πεηαινχδσλ) ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξνο απφ
ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ινπλίνπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ Ινπιίνπ.
Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ καο, φπσο ζηηο πεξηνρέο «Φαληαθηά» θαη «Σαββνχξα» Πξναζηίνπ θαη
«Πεληαθνζζάξεο ή Ίηνιε» Αγ. Βεζζαξίνπ, θαηά ηελ επηζεψξεζε ησλ θπηεηψλ απφ ηνπο Γεσπφλνπο ηεο
Υπεξεζίαο καο, δηαπηζηψζεθε παξνπζία πξνλπκθψλ (ζθνπιεθηψλ) ζε δηάθνξα ειηθηαθά ζηάδηα
(απφ πξνλχκθεο 1 εκέξαο, κήθνπο κεξηθψλ ρηιηνζηψλ, εσο 5 εκεξψλ, κήθνπο 2,5 εθαηνζηψλ). Ο
αξηζκφο ησλ πξνλπκθψλ, ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, μεπεξλά ην φξην επέκβαζεο ησλ 4
πξνλπκθψλ αλά 100 θπηά πνπ εμεηάδνληαη δηάζπαξηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ αγξνχ.
Σρεηηθά κε ην ξφδηλν ζθνπιήθη, νη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, είλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλεο θαη δελ έρνπλ δηαπηζησζεί πξνζβνιέο ζηα άλζε (ξνδέηεο) θαη ηα θαξχδηα θαηά ηελ
επηζεψξεζε ησλ θπηεηψλ.
Έληνλε εκθάληζε ηνπ αιεπξψδε, δηαπηζηψζεθε ζε νξηζκέλεο θπηείεο, ηδηαίηεξα ζηηο πηφ ππθλέο.
Η παξνπζία ηνπ ηεηξάλπρνπ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη δελ πξνθαιεί αλεζπρία.
3. πζηάζεηο – θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο
Γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ βακβαθνθχησλ πξνηείλεηαη, φπνπ ππάξρεη
αλάγθε, ε εθαξκνγή ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή
νπζία mepiquat chloride ή αλαζηνιείο αλάπηπμεο.

Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηελ πεξίνδν απηή, πεξίνδν εκθάληζεο θαη έληνλεο δξάζεο ηεο
δεχηεξεο γελεάο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκφηεηα, λα
παξαθνινπζνχλ ηηο θπηείεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη λα απνθαζίδνπλ
γηα ςεθαζκφ κφλν φηαλ νη πιεζπζκνί θζάζνπλ ζηα φξηα επέκβαζεο, φπσο αλαθέξεηαη
παξαθάησ:
Πξάζηλν ζθνπιήθη:
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.
Ρφδηλν ζθνπιήθη:
Δίθνζη (20) πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο) ζε δείγκα 100 αλζέσλ ή 5-8 πξνλχκθεο ζε 100 λεαξά
θαξχδηα. Οη πξνλχκθεο ηνπ ξφδηλνπ ζε 20-30 ψξεο κεηά ηελ εθθφιαςε, εηζέξρνληαη ζηα θαξχδηα απφ
κηθξέο ηξχπεο πνπ αλνίγνπλ θαη πνπ γξήγνξα επνπιψλνληαη θαη δελ δηαθξίλνληαη κε γπκλφ κάηη. Γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο (άλνηγκα) ησλ λεαξψλ
θαξπδηψλ (ειηθίαο 2 εβδνκάδσλ).
Σεηξάλπρνο:
Όηαλ ζηε δεηγκαηνιεςία εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο ζην 30-50% ησλ θχιισλ.
Αιεπξψδεο:
Δπεκβαίλνπκε φηαλ ν πιεζπζκφο 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.
4. Μέηξα αληηκεηψπηζεο - Δθαξκνγή ςεθαζκψλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (Φ.Π.).
4.1 Σεηξάλπρνο: Η θαιιηέξγεηα λα αξδεχεηαη θαλνληθά δηφηη θπηά ζηξεζαξηζκέλα απφ έιιεηςε λεξνχ
επλννχλ ηελ αλάπηπμε κεγάισλ πιεζπζκψλ ηεηξαλχρνπ.
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 Αθίδεο: Όηαλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί θαη είλαη αλαγθαία ε επέκβαζε, επεκβαίλνπκε κε
εθιεθηηθά εληνκνθηφληα γηα ηε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ ερζξψλ.
4.3 Πξάζηλν ζθνπιήθη: Σπζηήλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο λα παξαθνινπζνχλ επηζηακέλσο,
θάζε 3-4 εκέξεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο γηα ηπρφλ πξνζβνιέο απφ πξνλχκθεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε
ςεθαζκφ κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα κφλν εάλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία πξνλπκθψλ
ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 4 δσληαλέο πξνλχκθεο (κήθνπο κέρξη 1 εθαηνζηφ) αλά 100 θπηά επηιεγκέλα
ηπραία απφ ηελ έθηαζε ηεο θπηείαο (ε κηα πξνλχκθε ζηα θπηά 1,5 κέηξνπ επί ηεο γξακκήο).
Καηά ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ θπηψλ νη παξαγσγνί λα έρνπλ ππ’ φςε ηνπο φηη νη κηθξέο
πξνλχκθεο εληνπίδνληαη ζηνπο πνην ηξπθεξνχο ηζηνχο φπσο κηθξά ρηέληα 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 ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηεκφλσλ πνπ έρνπλ θαγσζεί απφ
ηελ πξνλχκθε (ζθνπιήθη).
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ
θηιηθψλ πξνο ηα σθέιηκα έληνκα Βαθίινπ ηεο Θνπξηγγίαο, ηνπ θπζηθνχ πξντφληνο Spinosad θαη ηνπ
εθιεθηηθνχ εληνκνθηφλνπ-ξπζκηζηή αλάπηπμεο ησλ εληφκσλ diflubenzuron. Δπίζεο πςειφ δείθηε
εθιεθηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ νη λέεο δξαζηηθέο νπζίεο emamectin benzoate θαη chloranthranilprole (κε
άδεηα θπθινθνξίαο 120 εκεξψλ).
4.4 Ρφδηλν ζθνπιήθη: 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 δελ απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή
επέκβαζεο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα αιιά κέζν πξφγλσζεο θαη βνεζνχλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ. Οπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε
ιήςεο ή φρη κέηξσλ αληηκεηψπηζεο είλαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζηα
φξγαλα ησλ θπηψλ (λεαξά θχιια, ρηέληα, άλζε, θαξχδηα).
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2. Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ζηηο βακβαθνθπηείεο ρσξίο έιεγρν
ηεο ππθλφηεηαο ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ νξίσλ, δηφηη άζηνρνη
θαη άθαηξνη ςεθαζκνί απνβαίλνπλ ζε βάξνο ηεο εμέιημεο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθφηεηαο απηήο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο
πγείαο.
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.
Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ
γίλεηαη ζην πξψην ή ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο πξνλχκθεο (κήθνο εσο 1 εθαηνζηφ).
4. Οη παξαγσγνί λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε επηθείκελν ςεθαζκφ ηνπο κειηζζνθφκνπο.
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 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, φπνηνο ρξεζηκνπνηεί κε
εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο.
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 Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
ηεο Γ/λζεο

Γεκήηξηνο Β. Κσζηήο
Γεσπφλνο

3

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
1.

Γεσπνληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ
(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)
Έδξεο ηνπο

2.

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

3.

Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ

4.

Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο

Έδξεο ηνπο

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Τκήκα Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ
Λ. Σπγγξνχ 150
176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ

2.

Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο
Τκήκα Πξνζηαζίαο Φπηψλ
Τνξνχηδηα- Νηθνιατδε
383 34 Πεδίν Άξεσο - ΒΟΛΟ
(email: fyto12@otenet.gr)

3.

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Καξδίηζαο

4.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
Φαξζάισλ 148
413 35 ΛΑΡΙΑ
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