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1.

ηόρνη

1.1 Η Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Πηεξίαο ζε ζπλεξγαζία κε
ην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Θεζζαινλίθεο εθδίδεη ην παξόλ Δειηίν
Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ, ην νπνίν απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηνπ Ν. Πηεξίαο κε ζηόρν ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο απαξαίηεηεο κεηαζπιιεθηηθέο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο ζηα βακβαθνρώξαθα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.
1.2 Ξεθίλεζε ε ζπγθνκηδή ηνπ πξντόληνο
1.3 Ο βακβαθνπαξαγσγόο νθείιεη λα εθαξκόδεη ηηο ζσζηέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο όιν ηνλ ρξόλν.
2.

Γηαπηζηώζεηο

2.1 Έρεη νινθιεξσζεί ην 20% πεξίπνπ ηεο ζπγθνκηδήο.
2.2 Σν πξάζηλν ζθνπιήθη έρεη εηεζίσο ηξεηο έσο ηέζζεξηο γελεέο. Σα ελήιηθα έληνκα (λπρηόβηεο πεηαινύδεο)
απνζέηνπλ ηα απγά ηνπο επί ησλ βακβαθόθπησλ (πεξίπνπ 1000 απγά) ηα νπνία εθθνιάπηνληαη ζε πξνλύκθεο
(ζθνπιήθηα). Σα ζθνπιήθηα αλαπηύζζνληαη επί ησλ βακβαθόθπησλ ηξώγνληαο ηνπο θπηηθνύο ηζηνύο ηνπο
(ρηέληα, άλζε θαη θαξπνύο). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, όζα από απηά επέδεζαλ από ηα
σθέιηκα έληνκα, ηνλ θαληβαιηζκό, ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πνπ ηπρόλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
θαιιηέξγεηα θηι, πέθηνπλ ζην έδαθνο όπνπ αλνίγνπλ πεηαινεηδείο ζηνέο κε δύν νπέο εμόδνπ ζηε επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο ζην βαζύηεξν ζεκείν ησλ νπνίσλ (5 έσο 10 εθαηνζηά) λπκθώλνληαη. Από απηέο ηηο λύκθεο
πξνθύπηνπλ ηα ελήιηθα έληνκα (πεηαινύδεο) ηεο επόκελεο γελεάο ν θύθινο ηεο νπνίαο ζα επαλαιεθζεί
αθξηβώο όπσο παξαπάλσ. Η δηαρείκαζε ηνπ εληόκνπ γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο λύκθεο εληόο ηνπ εδάθνπο. Οη
λύκθεο πξνέθπςαλ από ηηο πξνλύκθεο (ζθνπιήθηα) ηεο ηειεπηαίαο γελεάο (επηεκβξίνπ) ηνπ εληόκνπ. Καηά
ζπκπέξαζκα, ε πξώηε πηήζε (πεηαινύδεο) ηεο λέαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ πξνθύπηνπλ από ηηο λύκθεο πνπ
επηηπρώο δηαρείκαζαλ εληόο ηνπ εδάθνπο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ ηεο πξνεγνύκελεο θαιιηεξγεηηθήο
πεξηόδνπ.
Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ εληόκνπ (άξα θαη νη πξνθαινύκελεο
δεκηέο ζηηο βακβαθνθπηείεο) θαηά ηε λέα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν εμαξηάηαη απόιπηα από ηνλ πιεζπζκό
ηεο πξώηεο πηήζεο, δειαδή από ηνλ αξηζκό ησλ πεηαινύδσλ πνπ δηαρείκαζαλ επηηπρώο θαη εμήιζαλ από
ην έδαθνο ησλ βακβαθνθπηεηώλ.
Η επηηπρήο δηαρείξηζε ησλ εληόκσλ πνπ δηαρεηκάδνπλ σο λύκθεο εληόο ηνπ εδάθνπο απνηειεί έλα θξίζηκν
παξάγνληα ηνπ ειέγρνπ ηνπ εληόκνπ θαηά ηε λέα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Γειαδή, όζν κηθξόηεξνο είλαη ν
πιεζπζκόο πνπ ζα θαηαθέξεη λα δηαρεηκάζεη ηόζν ην θαιύηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ
βακβαθνθπηεηώλ.
Γηα ην ζθνπό απηό θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην λα πξνβαίλνπκε ζηηο θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο
ησλ βακβαθνθπηεηώλ ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή, ώζηε λα πξνθαινύκε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
επηηπρώο δηαρεηκάδνλησλ εληόκσλ.

3.

πζηάζεηο – Καιιηεξγεηηθέο Πξαθηηθέο - Δθαξκνγή ςεθαζκώλ κε Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντόληα
Πξάζηλν θνπιήθη
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη άξνζε ηνπ εδάθνπο (όξγσκα κε πληνθόξν αιέηξη) κεηά ηε
ζηειερνθνπή ζε βάζνο 20 έσο 25 εθαηνζηώλ θαηά ην θζηλόπσξν ζε όια ηα ρσξάθηα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε
βακβάθη αλεμαξηήησο ηεο επόκελεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ρσξαθηνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλνληαη πιήξεο
αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη πιήξεο ελζσκάησζε ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ από ηε ζηειερνθνπή ππνιεηκκάησλ
ησλ βακβαθνθύησλ ζην έδαθνο κε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
1. Άκεζε θαηαζηξνθή ησλ λπκθώλ.
2. Έθζεζε ησλ λπκθώλ ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
3. Έθζεζε ησλ λπκθώλ ζε αληίμνεο εδαθηθέο ζπλζήθεο (πρ πδαηηθόο θνξεζκόο ηνπ εδάθνπο ζε ζπλδπαζκό κε
ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απηνύ).
4. Μεηαθνξά ησλ λπκθώλ ζε βάζε 20 έσο 25 εθαηνζηά κε επαθόινπζν κεραληθή αδπλακία εμόδνπ ησλ
πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
5. Καηαζηξνθή ησλ ζηνώλ εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ κε επαθόινπζν κεραληθή αδπλακία εμόδνπ ησλ
πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Η ρξήζε άιισλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο ξίπεξ, θαιιηεξγεηήο, δηζθνζβάξλα θ.α., αληί ηνπ νξγώκαηνο
κε πληνθόξν αιέηξη, δελ επηηπγράλνπλ αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απνηεινύλ
απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο ειέγρνπ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ.
Ελδερόκελε αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαιιηέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ ηζνζθειίδεηαη από ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
ςεθαζκώλ κε εληνκνθηόλα πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Επηπιένλ
πξνζηαηεύεηαη ηόζν ην πεξηβάιινλ όζν θαη ε πγεία ηνπ ηδίνπ ηνπ θαιιηεξγεηή θαη ησλ πεξηνίθσλ.
Είλαη δε ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη νη παξαπάλσ πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνλ έιεγρν ησλ
πιεζπζκώλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ρσξίο ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο
αγξνρεκηθώλ, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία από ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο
επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ππνιείκκαηα.
Ρόδηλν θνπιήθη
Καη’ αληηζηνηρία ε δηαρείκαζε ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ γίλεηαη κε ηε κνξθή ηεο «ελ δηαπαύζε πξνλύκθεο»
κέζα ζηα ελαπνκείλαληα θαξύδηα θαη βακβαθνζηειέρε όπσο θαη ζηηο ξσγκέο ηνπ εδάθνπο.
Γηα ην ιόγν απηό ε ζηειερνθνπή, ςηινηεκαρηζκόο θαη ζξπκκαηηζκόο ησλ θαξπδηώλ κε ζηειερνθόπηε θαηαζηξνθέα θαη ζηε ζπλέρεηα άξνζε ελζσκάησζεο όπσο παξαπάλσ, είλαη ην πιένλ απνηειεζκαηηθό
θαιιηεξγεηηθό κέηξν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.

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 Αγξ. Οηθνλ. & Κηελ. Π.Κ. Μαθεδνλίαο

3.

Πεξηθεξεηαθό θέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Θεο/λίθεο

4.

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Γελ. Δ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, Δ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο παξαγσγήο, Σκήκα Γ.Π.
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΓΔΩΡΓΙΟΤ – ΚΙΣΙΟΤ ΔΤΓΟΚΙΑ

