

Kιλκίς 13 Ασγούζηοσ 2013
Αρ. Πρφη.: 8582

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔ ΚΙΛΚΙ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΦΤΣΟΫΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
 ΠΡΟ: Π. Α.
Σατ. Γιεύθσνζη  :
Πληροθορίες

:

Σηλέθφνο
Telefax
e-mail

:
:
:

Α.Παπανδρέοσ 3
61100 ΚΙΛΚΙ
A. ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΟΤ
Υ. ΑΠΡΑΝΙΓΗ
2343023923,2341350150
2343023923,2341079708
taopolyka@gmail.com

KOIN : 1.ΤΠΑΑΣ
Δ/ΝΗ ΠΡΟΣ. ΦΤΣ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΛΕΩΦ.ΤΓΓΡΟΤ 150 – 17679 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2.ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΦΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ
ΘΕΡΜΗ ΣΚ 57001 ΘΕ/ΝΙΚΗ

3ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΚΙΛΚΙ
1.

ηότοι

1.1 Σν παξόλ Δειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο κε
ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
1.2 Αθνξά ζην δηάζηεκα ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο θαξπόδεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο κέγηζηεο
απηνάκπλαο ηεο βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ ππόινηπε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
1.3 Η ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη ε εθαξκνγή ησλ
θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ ζην ζσζηό ρξόλν, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ
ζηόρνπ.
2. Γιαπιζηώζεις
2.1 Οη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην θαξπόδεζεο (50-70%) θαη ην ύςνο ησλ θπηώλ είλαη
πεξίπνπ ζηα 80 – 110 cm αλάινγα κε ην ζηάδην πξσηκόηεηαο.
Η ΔΑΟΚ Κηιθίο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εκθάληζεο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ κε ηνλ έιεγρν
παγίδσλ ζηηο πεξηνρέο Μ.ηέξλαο, Άζπξνπ, Ν.Καβάιαο θαη Αγ.Πέηξνπ, ελώ γηα ην ξόδηλν
ζθνπιήθη ζηηο πεξηνρέο Μ.ηέξλαο, Σνύκπαο- Επξσπνύ, Πνιύπεηξνπ θαη Αγ.Πέηξνπ.
Από ηελ ηειεπηαία δεηγκαηνιεςία δε δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε πξνζβνιώλ από πξάζηλν ζθνπιήθη
πάλσ από ην όξην επέκβαζεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο.
2.2 Η πηήζε ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζπλερίδεηαη κε κηθξνύο πιεζπζκνύο, εθηόο από ηελ πεξηνρή
Πνιππέηξνπ όπνπ είλαη πςειόηεξνο, ελώ από ηηο δεηγκαηνιεςίεο δε βξέζεθαλ πξνζβνιέο από
ξόδηλν ζθνπιήθη ζε λεαξά θαξύδηα.
2.3 Δηαπηζηώζεθαλ κηθξνί πιεζπζκνί από αιεπξώδεηο πνπ όκσο δε δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα.
Αληίζεηα είλαη πςεινί νη πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληόκσλ, ηδηαίηεξα ζε αγξνύο πνπ δελ έγηλαλ
επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.
3. σζηάζεις –καλλιεργηηικές πρακηικές

4.

πληζηάηαη νη βακβαθνπαξαγσγνί λα ειέγρνπλ δηαξθώο (ηνπιάρηζηνλ θάζε 2-3 εκέξεο) θαη κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο βακβαθνθαιιηέξγεηέο ηνπο, γηα ηελ ύπαξμε πξνλπκθώλ πξάζηλνπ θαη
ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Σν όξην επέκβαζεο γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη ηέζζερις (4) προνύμθες
1οσ και 2οσ ζηαδίοσ μέτρι (1) ένα εκαηοζηό ζηα 100 βαμβακόθσηα κ.μ.ο., ελώ γηα ην ξόδηλν
όξην επέκβαζεο ζην ζηάδην ηεο θαξπνθνξίαο είλαη ε εύξεζε πένηε έφς οκηώ (5-8) προνσμθών
κ.μ.ο. ζηο εζφηερικό 100 νεαρών καρσδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδφν ζε δείγκα πνπ
ιήθζεθε θαηά ηε δηαγώλην ηνπ αγξνύ.
Ο ζσζηόο ρξόλνο επέκβαζεο παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε
ηόζν ηνπ πξάζηλνπ όζν θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε όςηκεο
θαιιηέξγεηεο κε πδαξείο θπηηθνύο ηζηνύο πνπ είλαη πεξηζζόηεξνη επάισηνη ζε πξνζβνιέο από
πξάζηλν ζθνπιήθη.
Να ζημειφθεί όηι ο δειγμαηοληπηικός έλεγτος για ηο ρόδινο ζκοσλήκι γίνεηαι ζε νεαρά καρύδια
ηλικίας 2-3 εβδομάδφν (καρύδια πράζινα, ελαζηικά ζηην πίεζη, ζπογγώδη, ότι νεροσλά και ότι
ζκληρά). Η λήυη ηφν καρσδιών δεν θα πρέπει να γίνεηαι από υηλά και τσμώδη θσηά ποσ
βρίζκονηαι ζηις άκρες ηοσ τφραθιού.
Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκνύο κόλν θαηόπηλ δηελέξγεηαο
δεηγκαηνιεςίαο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο θαη δηαπίζησζεο ύπαξμεο ζθνπιεθηώλ πάλσ από ην όξην
επέκβαζεο. Εάλ απαηηείηαη ε εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ απηή ηελ πεξίνδν,
ζπληζηάηαη λα επηιέγνπλ εληνκνθηόλα θηιηθά πξνο ηα σθέιηκα θαη ην πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε
πνπ απαηηεζεί επαλάιεςε ηεο επέκβαζεο, ιόγσ ζπλερηδόκελεο παξνπζίαο πςειώλ πιεζπζκώλ
πξνλπκθώλ ησλ δύν εληόκσλ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
εληνκνθηόλα κε δηαθνξεηηθή δξάζε θαηά ησλ εληόκσλ, ώζηε λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηνπ
εζηζκνύ ησλ εληόκσλ θαη ηεο αύμεζεο ηεο αλζεθηηθόηεηά ηνπο.
Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ
θαιιηέξγεηα θαη ην παζνγόλν θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο εηηθέηαο. Πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηνλ ςεθαζηή αιιά θαη λα
επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο ρξόλνο εθαξκνγήο, δειαδή θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ώζηε λα κελ
πεηνύλ νη κέιηζζεο θαη λα κελ ππάξρεη άλεκνο.

Μ.Δ.Π.
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