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1.

τότοι

1.1 Σν παξόλ δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Πηεξίαο κε ζηόρν
ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
1.2 Αθνξά ην δηάζηεκα κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ζηαδίνπ ηεο εκθάληζεο ησλ πξώησλ ρηεληώλ θαη ηελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθήο απηνάκπλαο θάζε βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
1.3 Απαηηείηαη ν βακβαθνπαξαγσγόο λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά θάζε βακβαθνρώξαθν κε ζθνπό ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζην ζσζηό ρξόλν, όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαηά πεξίπησζε. πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
2.

Γιαπιστώσεις

2.1 Η ζπνξά έγηλε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
2.2 Απηή ηε ζηηγκή νη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην πξώην ζηάδην αλάπηπμεο, ηα θπηά έρνπλ ύςνο 10-15 εθ.
θαη 4-6 πξαγκαηηθά θύιια. Η ππθλόηεηα θύηεπζεο είλαη 18-22 θπηά αλά κέηξν επί ηεο γξακκήο.
2.3 Από επηβιαβείο νξγαληζκνύο δηαπηζηώζεθαλ κόλν κηθξνί πιεζπζκνί αθίδσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο έλαξμε πξνζβνιώλ από ηεηξάλπρνπο. ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγηλίνπ ππήξμαλ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο ζπκπησκάησλ
πξνζβνιήο από ζξίπα
3.

σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Σελ πεξίνδν απηή ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα θάλνπλ ζθαιίζκαηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ αεξηζκνύ ηνπ
εδάθνπο θαη ηελ απνθπγή ζεςηξξηδηώλ, νη νπνίεο πξνθαινύλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ λεαξώλ θπηαξίσλ ή αθόκα θαη μήξαλζή ηνπο.
3.2 Σελ πεξίνδν απηή βαζηθό κέιεκα ησλ παξαγσγώλ πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ ερζξώλ θαηά ην
ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπο, νπόηε πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη ςεθαζκνί.
3.3 Εθαξκνγή ςεθαζκώλ ελδείθλπηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα αλά επηβιαβή νξγαληζκό ππεξβαίλεη ην θαηώθιη ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο. Σα θαηώηαηα όξηα αλά επηβιαβή νξγαληζκό είλαη:
Αθίδεο: πξώηκεο πξνζβνιέο ζηηο νπνίεο νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί γηα ηνπιάρηζηνλ επηά (7) ζπλερείο
εκέξεο.
Θξίπεο: 1-2 άηνκα ζε κόληκα θύιια , ζε δείγκα 20-40 θπηώλ
Σεηξάλπρνο: πιεζπζκνί πνπ αξρίδνπλ λα πξνθαινύλ θπιιόπησζε

4.

Δυαρμογή υεκασμών με Φστοπροστατεστικά Προχόντα

4.1 Σελ πεξίνδν απηή δελ απαηηείηαη θακία ρεκηθή επέκβαζε. Σα βακβαθόθπηα είλαη αθόκα πξνζηαηεπκέλα από
ηα εληνκνθηόλα εδάθνπο θαη αλαθάκπηνπλ γξήγνξα. ηελ παξνύζα θάζε ζθνπόο είλαη ε εγθαηάζηαζε όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ σθέιηκσλ εληόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ (π.ρ. πξάζηλν ζθνπιήθη) ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Εληνύηνηο ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά ηελ
βακβαθνθαιιηέξγεηά ηνπο γηα ηπρόλ πξνζβνιέο θπξίσο από αθίδεο, ζξίπα ή ηεηξάλπρν.
4.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνύλ επηβεβιεκέλνη θάπνηνη ςεθαζκνί ιόγσ πςειήο πιεζπζκηαθήο ππθλόηεηαο
ηόηε απηνί πξέπεη λα γίλνπλ κε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα ή εθιεθηηθά εληνκνθηόλα γηα λα πεξηνξηζηνύλ νη ζπλέπεηεο ζηα σθέιηκα έληνκα.
Πξηλ από νπνηνδήπνηε ςεθαζκό νη παξαγσγνί πξέπεη λα δηαβάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ

ΓΔΩΡΓΙΟΤ – ΚΙΣΙΟΤ ΔΤΓΟΚΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
ΠΡΟ:
1.

Γξαθείν Σύπνπ Π.Ε. Πηεξίαο – Εληαύζα

2.

ΜΜΕ Πηεξίαο – Έδξεο ηνπο

3.

Καηαζηήκαηα Εκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ –
Έδξεο ηνπο

4.

Δήκνη Π.Ε. Πηεξίαο – Έδξεο ηνπο

5.

ΕΑ Πηεξίαο – Έδξα ηεο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Πηεξίαο – Εληαύζα

2.

Γεληθή Δ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Κ. Μαθεδνλίαο

3.

Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Θεο/λίθεο

4.

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Γελ. Δ/λζε
Φπηηθήο Παξαγσγήο, Δ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο παξαγσγήο,
Σκήκα Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ

