Γιαννιτσά
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΛΑ
Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ: Φση/ζιας & Π.Δ. Γιαννιηζών
Σατ. Γ/νζη: Πλ. ΠΙΚΠΑ
Πληροθορίες: Π. Γεφργίοσ – Γ. Σζιμενίδης
Σηλ.: 23820 84413
Fax.: 23820 20466

04-07-2013

Α.Π.: 9893
ΠΡΟ:

Π.Γ.

http://www.pella.gr

e-mail: u12510@minagric.gr
2o ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ)
ΠΔΛΛΑ
1

ηότοι

1.1

Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηό
θαιύηεξε θξνληίδα ησλ θπηώλ ζηα αξρηθά ζηάδηα, γηα κία επηηπρή ζπλέρεηα.

1.2

Αθνξά ην ζηάδην Αλζνθνξίαο - Καξπνθνξίαο, ζηάδην θαηά ην νπνίν ηα
θπηά μεθίλεζαλ λα αλζνθνξνύλ θαη λα δέλνπλ ηα πξώηα θαξύδηα κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο θαη θαξπνθνξίαο.

1.3

ηόρνο είλαη ν παξαγσγόο λα έρεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλακέλνληαη ζην ζηάδην απηό θαη λα είλαη ζε ζέζε, κε ηελ ζπρλή
παξαθνινύζεζε ησλ ρσξαθηώλ πνπ θαιιηεξγεί (ζπληζηάηαη λα πεξλά
ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα από ην θάζε έλα), λα κπνξεί λα θξίλεη
ηελ αλάγθε ή όρη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο.

2

Γιαπιζηώζεις

2.1

Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε ηελ έλαξμε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αλζέσλ θαη ην
δέζηκν ησλ πξώησλ θαξπδηώλ.

2.2

ηελ πεξηνρή ησλ Γηαλληηζώλ, ηεο Παξαιίκλεο θαη ηεο Πέιιαο είρακε κηθξό
αξηζκό ζπιιήςεσλ ελειίθσλ ηεο πξώηεο γεληάο ηνπ Πξάζηλνπ θνπιεθηνύ,
κε παξαηεηακέλε όκσο δηάξθεηα.
Ο επηηόπηνο έιεγρνο δελ δείρλεη ηελ ύπαξμε δεκηώλ, πιελ κεκνλσκέλσλ,
κηθξώλ ζε πνζνζηό, πεξηπηώζεσλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Γηαλληηζώλ.
Οη ζπιιήςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξύαο Βξύζεο ήηαλ πςειόηεξεο θαη κε
θνξύθσζε ην δηάζηεκα Κπξηαθήο - Γεπηέξαο. ε επηηόπην όκσο
δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν πνπ έγηλε δελ δηαπηζηώζεθαλ πξνζβνιέο.

2.3

Από ηα άιια παζνγόλα πνπ πξνζβάιινπλ ην βακβάθη, ζε κεκνλσκέλεο
πεξηπηώζεηο έρνπκε ηελ εκθάληζε αθίδσλ όπνπ ζε νξηζκέλεο από ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο έγηλαλ θαη ςεθαζκνί θαη ζπνξαδηθά θάπνηεο εκθαλίζεηο

ηεηξάλπρνπ.
3

σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές.

3.1

ηελ πεξηνρή ηεο Κξύαο Βξύζεο νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ
συνεχώς ηα ρσξάθηα ηνπο γηα ηελ εκθάληζε πιεζπζκνύ Πξάζηλνπ
θνπιεθηνύ. Σν ίδην βέβαηα πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαη νη παξαγσγνί ησλ
άιισλ πεξηνρώλ, θαζώο ζεσξνύκε αθόκε ηελ πεξίνδν απηή θξίζηκε.
Η απόθαζε γηα ςεθαζκό ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζύλεζε, δηόηη ζπλήζσο ε
πξώηε γεληά ηνπ Πξάζηλνπ θνπιεθηνύ ειέγρεηαη ηθαλνπνηεηηθά από ηα
σθέιηκα έληνκα θαη δελ πξνμελεί δεκηέο. Δπίζεο ε απόθαζε ζα πξέπεη
βαζίδεηαη ζηελ θαηακέηξεζε ηνπιάρηζηνλ 8 πξνλπκθώλ Πξάζηλνπ
ζθνπιεθηνύ αλά 100 θπηά.

3.2

Η πςειή απόδνζε ηνπ βακβαθηνύ βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απσιεηώλ από ηα παζνγόλα όζν θαη ζηελ
κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο απόδνζεο ηνπ θπηνύ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην δηάζηεκα απηό πνπ μεθηλάεη ε θαξπνθνξία ηνπ θπηνύ,
είλαη απαξαίηεηε ε εμηζνξξόπεζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμήο ηνπ πξνο
όθεινο ηεο θαξπνθνξίαο ηνπ.
Ψεθαζκνί κε θπηνξπζκηζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ βιαζηηθή
αλάπηπμε θαη εληζρύνπλ ηελ θαξπνθνξία θαη ζπλδπαζκνί απηώλ κε
θσζθνξηθά ή θαιηνθσζθνξνύρα δηαθπιιηθά ζθεπάζκαηα ή κε ζθεπάζκαηα
βηνδηεγεξηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθνί θαη απαξαίηεηνη γηα κία πςειή θαη
πεηπρεκέλε ζνδεηά.

4.

Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα

4.1

Γεληθά ηελ πεξίνδν απηή νη όπνηνη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη κόλν
όηαλ ππάξρεη πίεζε πξνζβνιήο θαη κόλν όηαλ θαηά ηνλ δεηγκαηνιεπηηθό
έιεγρν ζην ρσξάθη δηαπηζησζνύλ ηνπιάρηζηνλ 8 πξνλύκθεο Πξάζηλνπ
ζθνπιεθηνύ αλά 100 θπηά.
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα σθέιηκα έληνκα κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηηο
πξνζβνιέο από ηα παζνγόλα ηελ πεξίνδν απηή.
Αλ ππάξμεη αλάγθε ςεθαζκώλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γίλεη επηινγή
ζθεπαζκάησλ πνπ λα είλαη αζθαιή γηα ηα σθέιηκα. Άθαηξνη θαη άζθνπνη
ςεθαζκνί ηελ πεξίνδν απηή ζπλήζσο νδεγνύλ ζε έμαξζε ησλ πξνβιεκάησλ
θαη όρη ζε πεξηνξηζκό ηνπο.
Δηδηθόηεξα ηώξα ζηελ αλζνθνξία, πνπ έρνπκε θαη πηήζεηο κειηζζώλ ζηα
βακβαθνρώξαθα, είλαη επηβεβιεκέλν νη ςεθαζκνί λα γίλνληαη κε αζθαιή
γηα απηέο ζθεπάζκαηα θαη όηαλ ζνπξνππώζεη, νπόηε απηέο δελ πεηνύλ.

4.2

Δπηιέγνπκε ινηπόλ θαηά πεξίπησζε βηνινγηθά θάξκαθα ή θάξκαθα πνπ λα
είλαη ρακειήο ηνμηθόηεηαο γηα ηα σθέιηκα θαη γηα ηηο κέιηζζεο.

Οη παξαγσγνί πξέπεη πξηλ από θάζε ςεθαζκό, λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά θαη λα
εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ
πξντόληνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Ο Γ/ληεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Πέιιαο

Σξύθσλ Σζαληάθεο
Πίλαθαο Γηαλνκήο:
1.
2.
3.
4.

Γήκνο Πέιιαο
Δθθνθθηζηήξηα πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο

