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2ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
1. τότοι
Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ, θαη ην
Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Γεσξγηθψλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ
Οινθιεξσκέλεο
Φπηνπξνζηαζίαο
ηεο
βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο, ελεκεξψλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ γηα ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ζην ζηάδην εκθάληζεο ησλ ρηεληψλ κέρξη θαη
ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο .
2. Γιαπιστώσεις
Σελ επνρή απηή νη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην εκθάληζεο ρηεληψλ, ελψ
ζηηο πξψτκεο θαιιηέξγεηεο άξρηζε ε αλζνθνξία ησλ βακβαθφθπησλ .
Γεληθά ε εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνχ είλαη αξθεηά θαιή . Πξνζβνιέο απφ ζξίπα , ηεηξάλπρν
θαη αθίδεο δελ πξνθάιεζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα . Δπίζεο παξαηεξήζεθε κηθξφο αξηζκφο ζπιιήςεσλ
αθκαίσλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ρσξίο πξνζβνιέο βακβαθφθπησλ απφ πξνλχκθεο .
3. σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
ην ζηάδην απηφ νη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζσζηή άξδεπζε (πνζφηεηα λεξνχ
θαη αξηζκφο αξδεχζεσλ), γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθήο θαη ηξπθεξήο βιάζηεζεο , πξνθεηκέλνπ ηα
θπηά λα κελ είλαη ειθπζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο λα απνθεχγνληαη νη
ρεκηθέο επεκβάζεηο επεηδή ηελ πεξίνδν απηή ππάξρνπλ αξθεηά σθέιηκα έληνκα πνπ παξαζηηνχλ ζηνπο
επηβιαβείο νξγαληζκνχο (πξάζηλν θαη ξφδηλν ζθνπιήθη) .
ΠΡΑΙΝΟ – ΡΟΓΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ :
Οη παξαγσγνί απφ ην παξφλ ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα απαηηείηαη λα βξίζθνληαη ζε
απμεκέλε εηνηκφηεηα θαη λα επηζεσξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο ηαθηηθά (θάζε 2-3 εκέξεο) .Η
επηζεψξεζε ησλ βακβαθηψλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη πξστλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο , δηαζρίδνληαο ην
ρσξάθη δηαγψληα θαη εμεηάδνληαο 100 θπηά ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο δηαγσλίνπ .
Η Τπεξεζία καο ηνλίδεη φηη ην θαηψηαην φξην επέκβαζεο γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη 6-8 δσληαλέο
πξνλχκθεο θαηά κέζν φξν , αλά 100 θπηά .
Όζνλ αθνξά ζην ξφδηλν ζθνπιήθη , ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο ην θαηψηαην φξην επέκβαζεο είλαη 20%
πξνζβνιή (άλζε πνπ δελ αλνίγνπλ - ξνδέηα) ζε ηπραίν δείγκα αλζέσλ απ’φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρσξαθηνχ .

Οη ζπλάδειθνη Γεσπφλνη (θαηαζηήκαηα Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ θ.α. ) πνπ πηζαλφλ εληνπίζνπλ ζεκαληηθή
πξνζβνιή παξαθαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ηελ Τπεξεζία καο (ηει. 24310-46302,46303),
έηζη ψζηε ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο λα εθδνζεί πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή .
4. Δυαρμογή υεκασμών με υστοπροστατεστικά προϊόντα (ΦΠ)
Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο κε θπηνθάξκαθα ζηηο βακβαθνθπηείεο ρσξίο έιεγρν ηεο
ππθλφηεηαο ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ νξίσλ γηα πξάζηλν θαη ξφδηλν
ζθνπιήθη , δηφηη άζηνρνη θαη άθαηξνη ςεθαζκνί επηβαξχλνπλ αξλεηηθά ηελ θαιιηέξγεηα, ην πεξηβάιινλ
θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε λα επέκβνπλ κε
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη γηα θάζε επηθείκελν ςεθαζκφ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο κειηζζνθφκνπο
θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ε εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ λα γίλεηαη ηελ ψξα πνπ δελ πεηνχλ νη κέιηζζεο,
θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θπξίσο ψξεο κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ.
Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή απνξία, νη θαιιηεξγεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα
Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο καο ζηα ηει. 24313-51602, 51603 & 51604,
θαζψο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, ζην ηει.
24210-66525.
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