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2ο ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 2013

Η καλλιέπγεια ηος βαμβακιού ζηην πεπιοσή μαρ βπίζκεηαι ζηο 50% πεπίπος, ηος
ζηαδίος ηηρ πηώζηρ ηυν πεηάλυν/λοςλοςδιών (καππόδεζη).
Από ηην παπακολούθηζη ηυν θεπομονικών παγίδυν πος ηοποθεηηθήκαν από ηην
ςπηπεζία μαρ, έσει διαπιζηυθεί όηι οι ζςλλήτειρ ηος πράζινοσ και ηος ρόδινοσ ζκοσληκιού
βπίζκονηαι ζε σαμηλά επίπεδα. Καηά ηοςρ επιηόπιοςρ ελέγσοςρ ηυν βαμβακοθςηειών, δεν
παπαηηπούνηαι πποζβολέρ ππονςμθών (μικπών ζκοςληκιών) ζε σηένια – άνθη – μικπά
καπύδια. Επειδή όμυρ από απσέρ Αςγούζηος αναμένεηαι η εμθάνιζη ηηρ δεύηεπηρ γενεάρ,
ζςνιζηούμε ζηοςρ παπαγυγούρ να ελέγσοςν ηακηικά (ανά 2 ημέπερ) ηιρ βαμβακοθςηείερ ηοςρ
για ηην ύπαπξη ππονςμθών ζε καπύδια.
Σα καηώηαηα όπια επέμβαζηρ έσοςν υρ εξήρ:
1. Για ηο ππάζινο ζκοςλήκι ζηο ζηάδιο καπποθοπίαρ, δεύηεπη γενεά : Σέζζεπιρ νεαπέρ
ππονύμθερ, μήκοςρ μέσπι ενόρ εκαηοζηού ανά εκαηό θςηά ή μια νεαπή ππονύμθη ζηα
θςηά γπαμμήρ μήκοςρ ενάμιζη μέηπος.
2. Για ηο πόδινο ζκοςλήκι, όηαν διαπιζηυθούν, ζηο εζυηεπικό νεαπών καπςδιών
ηλικίαρ δύο εβδομάδυν πεπίπος, ππονύμθερ πόδινος ζε ποζοζηό 5-8% ζηα εκαηό
καπύδια.
Επιζημαίνοςμε όηι, όποσ και εάν κριθεί απολύηως απαραίηηηο οι
βαμβακοκαλλιεπγηηέρ να επέμβοςν με σημικούρ τεκαζμούρ, αςηοί θα ππέπει να
ππαγμαηοποιηθούν απγά ηη νύσηα για να είναι αποηελεζμαηικοί (00:00 – 3:00) και ζε κάθε
πεπίπηυζη με ηα εγκεκπιμένα θςηοπποζηαηεςηικά πποφόνηα.
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ΓΑΓΟΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

1. Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Ε. Έβπος
Καπαολή & Δημηηπίος 40
Αλεξανδπούπολη
2. Γενική Διεύθςνζη Πεπιθεπειακήρ Αγποηικήρ
Οικονομίαρ και Κηηνιαηπικήρ ΠΑΜΘ
Δημοκπαηίαρ 1
69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ
3. Δήμοι Οπεζηιάδαρ & Διδςμοηείσος
(έδπερ ηοςρ)
4. ΕΑ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
5. ΕΑ ΔΙΔ/ΥΟΤ
6. Μ.Μ.Ε. πεπιοσήρ μαρ
7. Πεπιθεπειακό Κένηπο Πποζηαζίαρ Φςηών
και Ποιοηικού Ελέγσος Καβάλαρ,
Αγ. Λοςκάρ-Σέπμα Αμςνηαίος
65110 Καβάλα.

