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2.

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.

Ιοιν. 1.

Γεληθή Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
ΑΜΘ
Εληαύζα

2.

Γξαθείν Σύπνπ Πεξηθέξεηαο
γηα Μ.Μ.Ε.

3.

ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ

(με ηην παράκληζη να
αναρηηθεί ζηοσς
Οικιζμούς με
βαμβακοκαλλιέργειες)

ΘΕΛΑ: «3ο Δεληίο Γεωργικών Προειδοποιήζεων ολοκληρωμένης θσηοπροζηαζίας ηης
βαμβακοκαλλιέργειας ζηην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ έηοσς 2013»
Με ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη γεσπόλνη ηεο ππεξεζίαο καο ζηηο βακβαθνθπηείεο
θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ (πξάζηλν-ξόδηλν ζθνπιήθη) πνπ
ηνπνζεηήζεθαλ από ηηο αξρέο Ινπλίνπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λνκνύ καο, κε ζηόρν ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ βακβαθνπαξαγσγώλ, δηαπηζηώζεθαλ ηα παξαθάησ:
1. Η θαιιηέξγεηα ζηηο όςηκεο θπηείεο είλαη ζην ζηάδην αξρή αλζνθνξίαο θαη ζηηο πξώηκεο έλαξμε
θαξπνθνξίαο.
2. Οη πξόζθαηεο ζπιιήςεηο ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη ζε ρακειά
επίπεδα ελώ γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη είλαη ιίγν αλεβαζκέλεο.
3. Από ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη γεσπόλνη ηεο ππεξεζίαο καο ζηηο
βακβαθνθπηείεο, δεν διαπιζηώνονηαι ενηομολογικές προζβολές ζε τηένια-λοσλούδιακαρύδια. Τπάξρνπλ αξθεηά σθέιηκα έληνκα επεηδή δελ έγηλαλ κέρξη ηώξα άζθνπνη ςεθαζκνί
κε εληνκνθηόλα.
4. Παξαηεξνύληαη αθόκε θάπνηεο εζηίεο πξνζβνιήο από ηεηξάλπρν.
Σηο επόκελεο εκέξεο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή από κέξνπο ησλ παξαγσγώλ κε
ζπρλνύο ειέγρνπο γηα ηπρόλ εληνπηζκό πξάζηλνπ ή / θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.
Να επηζεσξνύλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο ηαθηηθά, λα δηαζρίδνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο δηαγώληα
εμεηάδνληαο 100 θπηά.

Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη ην θαηώηεξν όξην επέκβαζεο είλαη 6-8 δσληαλέο πξνλύκθεο ζηα
100 θπηά.
Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη ην θαηώηεξν όξην επέκβαζεο είλαη:
ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο 20% πξνζβνιή ( άλζε πνπ δελ αλνίγνπλ –ξνδέηεο-),
ζην ζηάδην ηεο θαξπνθνξίαο 5-8 πξνλύκθεο ζε 100 λεαξά θαξύδηα δύν εβδνκάδσλ.
Επηζεκαίλνπκε όηη θάζε βακβαθνπαξαγσγόο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνο λα
απνθαζίζεη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ή όρη επεκβάζεσλ θπηνπξνζηαζίαο θαζώο θαη γηα ην είδνο
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνηόλησλ, ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ.
ε πεξίπησζε αλάγθεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ επεκβάζεσλ νη παξαγσγνί νθείινπλ:
Να ηεξνύλ ηελ λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο.
Να πξνεηδνπνηνύλ ηνπο κειηζζνθόκνπο ώζηε λα απνκαθξύλνπλ ηα κειίζζηα από ηελ
πεξηνρή ςεθαζκώλ.
Να ςεθάδνπλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη θπξίσο κεηά ηελ δύζε ηνπ ήιηνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη βακβαθνπαξαγσγνί λα απεπζύλνληαη ζηελ ππεξεζία καο
θαη ζηα ηειέθσλα 2531350408-410.

E.Π.
Η Προϊζηαμένη ηης Διεύθσνζης
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