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1ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
1. ηότοι
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 πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ
βακβαθφθπησλ θαη κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ρηεληψλ.
2. Γιαπιζηώζεις
Σελ επνρή απηή νη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξηλ ηελ έλαξμε
εκθάληζεο ησλ πξψησλ ρηεληψλ.
Γεληθά ε εμέιημε ησλ βακβαθφθπησλ κέρξη ηψξα είλαη αξθεηά θαιή, ρσξίο πξνβιήκαηα.
Παξαηεξήζεθαλ κηθξνί πιεζπζκνί εληφκσλ πνπ πξνζβάινπλ ηα λεαξά θπηά, φπσο αθίδεο, ζξίπεο,
ηεηξάλπρνο, ρσξίο λα πξνθαινχλ ηδηαίηεξε αλεζπρία.
3. σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
ην ζηάδην απηφ ζπζηήλεηαη ζηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα εθαξκφδνπλ νξζνινγηθή αδσηνχρν
ιίπαλζε θαη άξδεπζε, πξνο απνθπγή ππεξβνιηθήο θαη ηξπθεξήο βιάζηεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα θπηά λα
κελ γίλνληαη ειθπζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ.
Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ρεκηθέο επεκβάζεηο, επεηδή ηελ πεξίνδν απηή αξρίδνπλ λα
αλαπηχζζνληαη ηα σθέιηκα έληνκα πνπ παξαζηηνχλ ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο (πξάζηλν θαη ξφδηλν
ζθνπιήθη) ηνπ βακβαθηνχ.
Απηή ηελ πεξίνδν ηα έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ην βακβάθη είλαη θπξίσο αθίδεο, ζξίπεο θαη
ηεηξάλπρνο πνπ πξνθαινχλ ζπζηξνθέο θχιισλ, θαηζάξσκα, θπιιφπησζε, ζρηζίκαηα θιπ.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα παξαθνινπζνχλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ηηο θπηείεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψλνπλ ηηο ππθλφηεηεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηηο δεκηέο ησλ εληφκσλ, ψζηε λα επεκβαίλνπλ φηαλ
νη πιεζπζκνί είλαη θνληά ζηα φξηα επέκβαζεο φπσο παξαθάησ:
Σεηράνστος: Δπεκβαίλνπκε φηαλ πξνθαιείηαη θπιιφπησζε θαη νη πιεζπζκνί είλαη πςεινί.
Αθίδες: Δπεκβαίλνπκε κφλν εάλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί γηα (7) ή πεξηζζφηεξεο κέξεο, κε
θαηψηεξν φξην επέκβαζεο: 25 άηνκα αθίδσλ θ.κ.ν. αλά θχιιν, ζε δείγκα 100 θχιισλ.

Θρίπες: Γεληθά δελ απαηηείηαη ρεκηθή επέκβαζε, αθελφο δηφηη ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά αλαθάκπηνπλ
απφ ηελ πξνζβνιή θαη αθεηέξνπ δηφηη κε ηελ ρξήζε εληνκνθηφλσλ εμνινζξεχνληαη ηα σθέιηκα
έληνκα.
4. Δθαρμογή υεκαζμών με θσηοπροζηαηεσηικά προϊόνηα (ΦΠ)
Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο κε θπηνθάξκαθα ζηηο βακβαθνθπηείεο ρσξίο έιεγρν ηεο
ππθλφηεηαο ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ νξίσλ, 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. 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.
ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ΦΠ γηα ηε δνζνινγία, ηε
ζπλδηαζηηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο
επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαζψο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ.
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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