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ηότοι

1.1

Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή
θπηνπξνζηαζία ζην ζσζηό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.

1.2

Αθνξά ην ζηάδην Αλζνθνξίαο - Καξπνθνξίαο, ζηάδην θαηά ην νπνίν ηα
θπηά εμαθνινπζνύλ λα αλζνθνξνύλ θαη λα δέλνπλ ηα 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 ηε 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.
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Γιαπιζηώζεις

2.1

Οη θπηείεο απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζην ζηάδην “Αλζνθνξίαο Καξπνθνξίαο”, έρνληαο ήδε θαξπνδέζεη ην 60 - 70% ησλ θαξπδηώλ ηνπο θαη
βξηζθόκαζηε πξνο ην ηέινο ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ.

2.2

Οη ζπιιήςεηο ησλ αθκαίσλ ηεο 2εο γεληάο ηνπ Πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζηηο
παγίδεο είλαη κεησκέλεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο Πέιιαο, γεγνλόο πνπ
θαλεξώλεη όηη ην κέγηζην ησλ σνηνθηώλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη
αλακέλνπκε ηελ εμέιημε ησλ εθθνιάςεσλ.
ε κεγάιν αξηζκό αγξνηεκαρίσλ έρνπλ γίλεη ήδε ςεθαζκνί, ελώ ζε
κεκνλσκέλεο βακβαθνθπηείεο ζηηο νπνίεο δελ έγηλε ςεθαζκόο, νη πξνζβνιέο
κέρξη ηώξα δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.
ηνπο δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ιόγσ θαη ησλ
ςεθαζκώλ πνπ πξνεγήζεθαλ, δελ δηαπηζηώλεηαη ύπαξμε πξνλπκθώλ πάλσ
από ην όξην επέκβαζεο δει. πάλσ από 4 λεαξέο πξνλύκθεο αλά 100 θπηά.
Χζηόζν, όζν είλαη ζε εμέιημε πηήζεηο αθκαίσλ, νη παξαγσγνί δελ ζα πξέπεη
λα εθεζπράδνπλ, αιιά λα παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά ηηο θπηείεο ηνπο (θαηά
πξνηίκεζε θάζε δεύηεξε εκέξα όζν έρνπκε ζπιιήςεηο) ώζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα επέκβνπλ ζηα πξώηα πξνλπκθηθά ζηάδηα, πνπ είλαη θαη ηα πην
επάισηα.
ηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο, νη ζεκεξηλέο κεηξήζεηο δείρλνπλ όηη πξέπεη λα
βξηζθόκαζηε ζην κέγηζην ηεο πηήζεο, νπόηε αθόκε θαη αλ θάπνηα ηεκάρηα
έρνπλ ξαληηζηεί, ζα πξέπεη λα επαλειεγζνύλ γηα ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο
λεαξώλ πξνλπκθώλ θαη αλ ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί ν ςεθαζκόο
Δλεκεξώλνπκε όηη όπνπ ζα γίλεη επαλάιεςε ςεθαζκνύ, νη παξαγσγνί ζα
πξέπεη λα επηιέμνπλ δηαθνξεηηθό θπηνπξνζηαηεπηηθό ζθεύαζκα από εθείλν
πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο.

2.3

Γελ έρνπκε κέρξη ηώξα ηελ αλάπηπμε επηδήκησλ πιεζπζκώλ άιισλ ερζξώλ
ηνπ βακβαθηνύ εθηόο από θάπνηνπο πιεζπζκνύο αιεπξώδε, ρσξίο λα είλαη
όκσο ζε επηδήκην πνζνζηό.

2.4

Οη κέρξη ηώξα ζπιιήςεηο ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ, ζηηο παγίδεο είλαη
ειάρηζηεο. Γεηγκαηνιεςία πνπ δηελεξγήζεθε ζε δείγκαηα 100 θαξπδηώλ δελ
έδεημε πξνζβνιή.
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σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές.
Ο επηηόπηνο έιεγρνο ησλ θπηεηώλ δείρλεη όηη νη πιεζπζκνί ησλ σθέιηκσλ
εληόκσλ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη
βαίλνπκε ζε νινθιήξσζε ηεο πηήζεο ηεο 2εο γεληάο ηνπ Πξάζηλνπ
θνπιεθηνύ, ζα πξέπεη λα θάλεη ηνπο παξαγσγνύο λα ζθεθηνύλ πξνζεθηηθά
πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε ςεθαζκνύο.
Υπελζσκίδοσκε ότη σπάρτεη αλάγθε υεθασκού γηα το Πράσηλο σθοσιήθη
(Heliothis armigera) όταλ βρίσθοσκε πάλφ από 4 λεαρές προλύκυες
(κήθοσς κέτρη 1 cm) αλά 100 υστά.
Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ συνεχώς ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο
κε δηαξθείο δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο όζν δηαξθνύλ νη ζπιιήςεηο ησλ
αθκαίσλ ηεο 2εο γεληάο.
Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη (Pectinophora gossypiella), ιόγσ ηνπ όηη δελ είλαη
άκεζα νξαηή ε πξνζβνιή ηνπ, ζα πξέπεη νη παξαγσγνί, λα θάλνπλ έιεγρν:

1. Γηα ηελ ύπαξμε παξακνξθσκέλσλ αλζέσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο (άλζε
κε κνξθή ξνδέηαο). Αλ βξεζνύλ πάλσ από 20 ηέηνηα άλζε ζηα 100 πνπ
ειέγρζεθαλ, ηόηε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ γεσπόλν ηνπο γηα νδεγίεο
ςεθαζκνύ.
2. Να θάλνπλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζε θαξύδηα 2 εβδνκάδσλ. Σα θαξύδηα
απηά είλαη πξάζηλα, ειαζηηθά ζηελ πίεζε θαη όρη ζθιεξά, έρνπλ ηελ αίζζεζε
ζπόγγνπ θαηά ην πάηεκα, θαη θόβνληαη εύθνια κε ην καραίξη εγθαξζίσο γηα
λα δηαπηζησζεί ε πξνζβνιή.
Φεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε εύξεζε πξνζβνιώλ ζε θαξύδηα ζε
πνζνζηά άλσ ηνπ 5% - 8 % θαη πάληα ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ γεσπόλν ηνπο.
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Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, όπνπ νη επηηόπηνη έιεγρνη δείμνπλ πιεζπζκνύο
εληόκσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πξναλαθεξόκελα πνζνζηά, ηόηε κόλν ζα
πξέπεη νη παξαγσγνί λα εθαξκόδνπλ ςεθαζκνύο.
Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα εγθεθξηκέλα
γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ θαη όπνπ ππάξρεη έμαξζε πξνζβνιήο λα
ρξεζηκνπνηνύληαη καδί κε ηα άιια εληνκνθηόλα θαη ξπζκηζηέο αλάπηπμεο.
Αλ ππάξρεη αλάγθε ςεθαζκώλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γίλεη επηινγή
ζθεπαζκάησλ πνπ λα είλαη αζθαιή γηα ηα σθέιηκα. Δπίζεο αλ ππάξμεη
αλάγθε γηα επαλαιεπηηθνύο ςεθαζκνύο, ηόηε νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα
επηιέμνπλ δηαθνξεηηθά ζθεπάζκαηα από εθείλα ησλ πξώησλ ςεθαζκώλ γηα
ηελ απνθπγή αλζεθηηθόηεηαο.
Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη απαξαίηεηα κόλν απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ώξεο
όηαν δεν πεηούν μέλιζζες, γηα λα κελ έρνπκε δεκία ζηα κειηζζνζκήλε ησλ
κειηζζνπαξαγσγώλ καο. Άιισζηε νη βξαδηλνί ςεθαζκνί είλαη θαη πην
απνηειεζκαηηθνί δηόηη ην έληνκν είλαη λπρηόβην θαη πην δξαζηήξην ην βξάδπ,
νπόηε ε πηζαλόηεηα λα έξζεη ζε επαθή κε ην ςεθαζηηθό πγξό απμάλεηαη.

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
Σζαληάθεο Σξύθσλ
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1. Δθθνθθηζηήξηα πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
2. Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
3. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο

