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Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
Δλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο
Παξαγσγήο,
Λ.πγγξνύ 150,
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
Πεξηθεξεηαθό Κέληξν
Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη
Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Καβάιαο,
Αγ. Λνπθάο-Σέξκα Ακπληαίνπ
65110 Καβάια.
Γεληθή Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
ΑΜΘ
Εληαύζα
Γξαθείν Σύπνπ Πεξηθέξεηαο
γηα Μ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ

3.

(με ηην παράκληζη να
αναρηηθεί ζηοσς
Οικιζμούς με
βαμβακοκαλλιέργειες)

ΘΕΛΑ: «5ο Δεληίο Γεωργικών Προειδοποιήζεων ολοκληρωμένης θσηοπροζηαζίας ηης
βαμβακοκαλλιέργειας ζηην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ έηοσς 2013»
Η βακβαθνθαιιηέξγεηα ζην Ννκό Ρνδόπεο, είλαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο θαξπόδεζεο θαη
αλνίγκαηνο ησλ πξώησλ θαξπδηώλ. Οη ηειεπηαίεο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ βνήζεζαλ ηελ
σξίκαλζε θαη ηελ έλαξμε αλνίγκαηνο ησλ θαξπδηώλ θαη γεληθά ηελ πξσηκηζε ηεο παξαγσγήο.
Με ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη γεσπόλνη ηεο ππεξεζίαο καο ζηηο βακβαθνθπηείεο
θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ(πξάζηλνπ-ξόδηλνπ), δελ δηαπηζηώλνληαη
αλεζπρεηηθνί πιεζπζκνί δσληαλώλ πξνλπκθώλ πξάζηλνπ-ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.
Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ξόδηλνπ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο είλαη πην απμεκέλεο ζε ζρέζε κε
απηέο ηνπ πξάζηλνπ.
Η Δ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Ε. Ρνδόπεο πηζηεύεη όηη ην ζέκα ηεο
θπηνπξνζηαζίαο θαη ησλ ερζξώλ ηνπ βακβαθηνύ έρεη ιήμεη γηα θέηνο. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπλ
θάπνηνη παξαγσγνί πνπ έρνπλ όςηκεο ηξπθεξέο θπηείεο θαη έρνπλ πξνεγεζεί άθαηξνη πξνιεπηηθνί
εληνκνινγηθνί ςεθαζκνί.
ΑΠΟΦΤΚΚΩΗ
Η απνθύιισζε βακβαθηνύ βνεζάεη ηελ σξίκαλζε θαη ην άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ
εμαζθαιίδνληαο θαιύηεξεο ζπλζήθεο ζπγθνκηδήο θαη επηηπγράλεη θαιύηεξε πνηόηεηα ζύζπνξνπ
βακβαθηνύ απαιιαγκέλν από μέλεο ύιεο.
Οη παξαγσγνί έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε σξηκαληηθώλ ή
απνθπιισηηθώλ ή ηνλ ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν καδί. ηηο όςηκεο θπηείεο είλαη πξνηηκόηεξν λα
ρξεζηκνπνηνύλ ηα σξηκαληηθά όηαλ ην πνζνζηό αλνίγκαηνο ησλ θαξπδηώλ είλαη 20-40% ηα νπνία
ιεηηνπξγνύλ θαη σο απνθπιισηηθά θαζώο ππνθηλνύλ ηελ πηώζε ησλ θύιισλ αιιά βνεζνύλ θαη

ηελ σξίκαλζε –άλνηγκα θαξπδηώλ, γηαηί κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο απειεπζεξώλνπλ αηζπιέλην
ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο.
Γηα λα έρνπκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα πξέπεη κεηά ηνλ ςεθαζκό λα επηθξαηήζνπλ
ζεξκνθξαζίεο εκέξαο θαη λύρηαο κεγαιύηεξεο ησλ 15ν -18ν γηα κηα εβδνκάδα, ε ζρεηηθή εδαθηθή
πγξαζία λα είλαη ρακειή θαη λα επηθξαηεί θαηξόο κε ειηνθάλεηα.
Σα απνθπιισηηθά πξέπεη λα εθαξκόδνληαη όηαλ έρεη αλνίμεη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ
θαξπδηώλ. Πξόσξε απνθύιισζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ππνβάζκηζε
ηνπ βακβαθηνύ δεκηνπξγώληαο κηζναλνηγκέλα θαξύδηα θαη θαξακεινπνίεζε απηώλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ν παξαγσγόο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα εθαξκόζεη.

E.Α.
Η Προϊζηαμένη ηης Διεύθσνζης
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