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1ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΜΑΓΝΗΙΑ
1. Στόχοι
1 Ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία ςτον πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
2 Η τακτικι παρακολοφκθςθ κάκε βαμβακοχϊραφου ϊςτε να εφαρμόηονται
οι καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ φυτοπροςταςίασ ςτο ςωςτό χρόνο.
2. Διαπιςτϊςεισ
Η ςπορά των βαμβακοκαλλιεργειϊν ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ πραγματοποιικθκε το δεφτερο (2ο) δεκαπενκιμερο Απριλίου και ολοκλθρϊκθκε ςτα τζλθ
του Απρίλθ με αρχζσ Μαΐου. Οι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ του Μαΐου και οι ςυνεχείσ
βροχοπτϊςεισ κακθςτζρθςαν το φφτρωμα και τθν ανάπτυξθ των φυτϊν. Η μζχρι
τϊρα εξζλιξθ των φυτϊν είναι όψιμθ, ςτισ περιςςότερεσ βαμβακοφυτείεσ τα φυτά
βρίςκονται ςτο ςτάδιο ζκπτυξθσ του τζταρτου ι ζκτου φφλλου.
3. Συςτάςεισ – καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ
Αφορά το χρονικό διάςτθμα από το φφτρωμα των βαμβακόφυτων ζωσ τθν
εμφάνιςθ των πρϊτων πραγματικϊν φφλλων
υνιςτάται ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να εφαρμόηουν τθν απολφτωσ απαραίτθτθ αηωτοφχο λίπανςθ και άρδευςθ (ποςότθτα νεροφ και αρικμόσ αρδεφςεων). Ζχει αποδειχκεί ότι υπερβολικζσ αηωτοφχεσ λιπάνςεισ και αρδεφςεισ οδθγοφν
ςτθν οψίμιςθ τθσ παραγωγισ και κυρίωσ τθ δθμιουργία φυτϊν με πλοφςια βλάςτθςθ, τα οποία προςελκφουν για εγκατάςταςθ τουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ και κυρίωσ ζντομα. Σο ςφνολο των λιπαντικϊν μονάδων δεν πρζπει να υπερβαίνει
Ν = 10-14 Μονάδεσ
Κ = 5-7 Μονάδεσ
Κ = 5-7 Μονάδεσ
Δεν πρζπει να γίνεται ενςωμάτωςθ αηωτοφχων λιπαςμάτων ςε κάκε πότιςμα.
Επιςθμαίνεται, ότι ςτα αρχικά ςτάδια ανάπτυξθσ των βαμβακοφφτων, οι εντομολογικζσ προςβολζσ και ιδιαίτερα αυτζσ από το πράςινο ςκουλικι, είναι ςυνι-

κωσ τοπικζσ και περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι, ακόμθ και ςτο
ίδιο βαμβακοχϊραφο, το ποςοςτό προςβολισ από το ζντομο μπορεί να διαφζρει
ςθμαντικά από ςθμείο ςε ςθμείο. Κατά ςυνζπεια οι βαμβακοκαλλιεργθτζσ κα πρζπει να επιςκζπτονται όςο το δυνατό ςυχνότερα τισ καλλιζργειεσ, τουλάχιςτον δφο
(2) φορζσ τθν εβδομάδα, προκειμζνου να διαπιςτϊνουν ζγκαιρα τυχόν προςβολζσ
από ζντομα, ζτςι ϊςτε να είναι αποτελεςματικι θ αντιμετϊπιςι τουσ, με τθ μικρότερθ οικονομικι δαπάνθ και περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ.
4. Εφαρμογι ψεκαςμϊν με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
Η Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει ότι κακζνασ βαμβακοπαραγωγόσ είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοσ και πρζπει να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τισ ανακοινϊςεισ των Δελτίων Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων ταυτόχρονα με τθν κατάςταςθ
του αγροφ του με ςκοπό να υποβοθκείται ςτθν λιψθ των αποφάςεων επιλογισ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά φυτοπροςτατευτικισ επζμβαςθσ ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειάσ τουσ. Δθλ. είναι υπεφκυνοσ να αποφαςίςει για το είδοσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων , τον τρόπο και το χρόνο χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν,
κακϊσ και τουσ λοιποφσ καλλιεργθτικοφσ χειριςμοφσ που κεωρεί ότι κα ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ καλλιζργειασ
του. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να τθρεί αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ των παραςκευαςτϊν οίκων, για τθν αναλογία χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων,
τθν ςυνδυαςτικότθτα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ, το διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ κακϊσ και για τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι
δθλθτθρίαςθσ. Σα αγροχθμικά πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πάντοτε ςφμφωνα με
τθν ετικζτα και με αποκλειςτικι ευκφνθ του καλλιεργθτι.
5. Προςταςία μελιςςϊν
Να αποφεφγονται ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο θ εφαρμογι των ψεκαςμϊν να γίνεται τθν ϊρα που
δεν πετοφν οι μζλιςςεσ, κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ, κυρίωσ μετά τθ δφςθ του θλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιοφν τουσ μελιςςοκόμουσ, ϊςτε να απομακρφνουν τα μελίςςια τουσ από τθν περιοχι του ψεκαςμοφ. Για το ςκοπό αυτό κα
πρζπει απαραιτιτωσ οι μελιςςοκόμοι να αναγράφουν ςτισ κυψζλεσ τον κωδικό
τουσ, το τθλζφωνο και τθ διεφκυνςι τουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ ειδοποίθςι τουσ.
6 Ζλεγχοι ορκισ χριςθσ εγκεκριμζνων φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν
Η αλόγιςτθ χριςθ των φυτοφαρμάκων βλάπτει τθν υγεία των καταναλωτϊν, επιβαρφνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ.
H Τπθρεςία μασ είναι επιφορτιςμζνθ με ςυνεχισ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ ςτισ βαμβακοφυτείεσ για τον ζλεγχο τθσ ορκισ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. ε περίπτωςθ που βρεκοφν μθ επιτρεπτά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κα εφαρμοςτεί θ προβλεπόμενθ από το νόμο διαδικαςία κυρϊςεων.
Τπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με το αρ. 9 παρ.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Αϋ8): «
όποιοσ ειςάγει, παραςκευάηει προσ εμπορία, εμπορεφεται, κατζχει, διακζτει
κακϋοποιονδιποτε τρόπο, ζςτω και δωρεάν, ανταλλάςει, μεταφζρει, χρθςιμοποιεί
ι διαφθμίηει μζςα ςτθ χϊρα φυτοπραςτευτικό προϊόν, για το οποίο δεν ζχει χορθγθκεί άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά ι θ άδεια διάκεςθσ του ςτθν αγορά ζχει ανακλθκεί ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια παράλλθλου εμπορίου ι δεν ζχει χορθγθκεί άδεια πειραματιςμοφ, τιμωρείται με πρόςτιμο από χίλια (1000) ζωσ τριάντα χιλιά-

δεσ (30000) ευρϊ. Για τθν ίδια παράβαςθ προβλζπονται επιπλζον επιπλζον ποινικζσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 10, παράγραφοσ 3 του ν.4036 /2012 (Αϋ8).
Σαυτόχρονα κα ενθμερϊνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αφοφ τα αποτελζςματα αυτά καταδεικνφουν τθ μθ τιρθςθ τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ και κα εφαρμόηεται θ διαδικαςία κυρϊςεων όςον αφορά τισ κοινοτικζσ ενιςχφςεισ.
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