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3ο 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 ζηάδην θαξπνθνξίαο ησλ βακβαθφθπησλ.
2. Γιαπιζηώζεις
Σελ επνρή απηή νη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην αλζνθνξίαο θαη
θαξπφδεζεο ηνπ 50% ησλ αλζέσλ ησλ βακβαθφθπησλ .
Η γεληθή εηθφλα ησλ θπηεηψλ απηή ηελ πεξίνδν είλαη ηθαλνπνηεηηθή. ε κηθξφ αξηζκφ
βακβαθνθπηεηψλ πνπ ππήξραλ πξψηκεο πξνζβνιέο απφ ζξίπα , ηεηξάλπρν ην πξφβιεκα μεπεξάζηεθε.
ην εγθαηεζηεκέλν δίθηπν θεξνκνληθψλ παγίδσλ ηεο Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεθε κηθξφο
αξηζκφο ζπιιήςεσλ αθκαίσλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ρσξίο πξνζβνιέο βακβαθφθπησλ απφ πξνλχκθεο
θαζψο θαη αζήκαληεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ ξφδηλνπ ρσξίο λα παξαηεξεζνχλ πξνζβνιέο αλζέσλ θαη
θαξπδηψλ.
3. σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο άκπλαο ησλ βακβαθφθπησλ ζηε 2ε γεληά ηνπ πξάζηλνπ
ζθνπιεθηνχ θαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνδνηηθή εμέιημε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ , ε Τπεξεζία
καο ζπζηήλεη, φπνπ ππάξρεη αλάγθε ηελ ρξήζε ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο ησλ βακβαθφθπησλ κε
εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία mepiquat chloride.
πζηήλεηαη επίζεο νη παξαγσγνί λα παξαθνινπζνχλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ηελ θαιιηέξγεηα
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ εληφκσλ –ερζξψλ, ψζηε λα
επεκβαίλνπλ φηαλ νη πιεζπζκνί θζάζνπλ ζηα φξηα επέκβαζεο, φπσο παξαθάησ :
Σεηράνστος: Δπεκβαίλνπκε φηαλ πξνθαιείηαη θπιιφπησζε θαη νη πιεζπζκνί είλαη πςεινί
Αθίδες (Μελίγκρες):Δπεκβαίλνπκε κφλν εάλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί γηα 7 ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο. Καηψηαην φξην επέκβαζεο είλαη ε χπαξμε 25 αηφκσλ θαηά κέζν φξν αλά θπηφ ζε δείγκα 100
θχιισλ.

Αλεσρώδης : Δπεκβαίλνπκε φηαλ ν πιεζπζκφο ππεξβαίλεη ηα 200 άηνκα θαηά κέζν φξν αλά 100
θχιια.
ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ :
ηελ παξνχζα θάζε αλ δηαπηζησζνχλ 4-5 δσληαλέο πξνλχκθεο (ζθνπιήθηα)ζε 100 θπηά ,ηφηε κφλν
νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα επέκβνπλ κε ηηο εγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο γηα ρξήζε ζην βακβάθη.
ΡΟΓΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ :
ην βιαζηηθφ ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη βακβαθνθπηείεο, ε Τπεξεζία καο ζπληζηά ζηνπο
παξαγσγνχο λα ειέγρνπλ εμνλπρηζηηθά ηα θαξχδηα γηα ηπρφλ ζηίγκαηα πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ή ζην
εζσηεξηθφ ηνπο κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε χπαξμεο δσληαλψλ πξνλπκθψλ. Δπεκβαίλνπκε κε εγθεθξηκέλα
εληνκνθηφλα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε ηπραίν δείγκα αλζέσλ, απφ φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρσξαθηνχ,
δηαπηζησζνχλ πξνζβεβιεκέλα άλζε(ξνδέηεο) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ή ζε ηπραία
δεηγκαηνιεςία 100 θαξπδηψλ επξεζεί πξνζβνιή ηνπιάρηζηνλ 5%.
Οη παξαγσγνί απφ ην παξφλ ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απαηηείηαη λα βξίζθνληαη ζε
απμεκέλε εηνηκφηεηα θαη λα επηζεσξνχλ ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο ηαθηηθά (θάζε 2-3 εκέξεο) πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψλνπλ έγθαηξα ηπρφλ εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο, θαζψο ζην παξφλ βιαζηηθφ ζηάδην ηνπ
βακβαθφθπηνπ νη φπνηεο δεκηέο απφ ην πξάζηλν θαη ην ξφδηλν ζθνπιήθη δελ κπνξνχλ λα αλαπιεξσζνχλ.
Η επηζεψξεζε ησλ βακβαθηψλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο δηαζρίδνληαο ην
ρσξάθη δηαγψληα θαη εμεηάδνληαο 100 θπηά ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο δηαγσλίνπ.
4. Δθαρμογή υεκαζμών με θσηοπροζηαηεσηικά προχόνηα (ΦΠ)
Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο δεν αποηελούν κριηήριο γηα ηελ εθαξκνγή
επέκβαζεο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα αλλά μέζο πρόγνφζης θαη βνεζνχλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ. Οπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε
ιήςεο ή φρη κέηξσλ αληηκεηψπηζεο είλαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζηα
φξγαλα ησλ θπηψλ (λεαξά θχιια, ρηέληα, άλζε, θαξχδηα)
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.
Όπνπ 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 θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ, θαζφηη ηα έληνκα είλαη λπρηφβηα.

ΠΡΟΟΥΗ
ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο , ηελ ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην δηάζηεκα
κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο
Σα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ
ΤΠ.Α.Α. & Σξνθίκσλ θαη απφ απηά γίλεηαη ε επηινγή πξνο ρξήζε.
χκθσλα κε ηα άξζξα 9 παξ.3 ηνπ Ν.4036/2012, όποιος τρηζιμοποιεί μη εγκεκριμένα
θσηοπροζηαηεσηικά προχόνηα σπόκειηαι ζε διοικηηικές και ποινικές κσρώζεις.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 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. 2421066525.
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