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4ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
1. ηότοι
Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο,
ελεκεξψλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
2. Γιαπιζηώζεις
Σελ επνρή απηή ηα βακβαθφθπηα βξίζθνληαη πξνο ην ηέινο ηεο θαξπφδεζεο θαη θέξνπλ θαξχδηα
δηαθφξσλ ειηθηψλ, ελψ ζηηο πξψηκεο θαιιηέξγεηεο έρνπκε άλνηγκα θαξπδηψλ ζε πνζνζηφ 10-20%.
Καηά ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ Γεσπφλνη ηεο Τπεξεζίαο καο ζην εγθαηεζηεκέλν
δίθηπν θεξνκνληθψλ παγίδσλ, παξαηεξήζεθαλ ζπιιήςεηο αθκαίσλ πράζινοσ ζκοσληκιού ζε ζρεηηθά
ρακειά επίπεδα, ρσξίο πξνζβνιέο βακβαθφθπησλ απφ πξνλχκθεο.
Όζνλ αθνξά ην ρόδινο ζκοσλήκι παξαηεξνχληαη απμεκέλεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζε νξηζκέλεο
παξαπνηάκηεο θπξίσο πεξηνρέο. Μεηά απφ δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο πνπ
εκθαλίδνπλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα αθκαίσλ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ δελ βξέζεθαλ πξνζβνιέο ζηα άλζε
θαη ζηα θαξχδηα.
3. σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
ην βιαζηηθφ ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη βακβαθνθπηείεο, ε Τπεξεζία καο ζπληζηά ζηνπο
παξαγσγνχο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηηο φςηκεο θαιιηέξγεηεο, φπνπ ε παξνπζία ηξπθεξψλ
βιαζηηθψλ νξγάλσλ (ρηέληα, άλζε θαη λεαξά θαξχδηα) επλνεί ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξάζηλνπ θαη
ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ.
Πράζινο ζκοσλήκι: 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.
Ρόδινο ζκοσλήκι: πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο 100
θαξπδηψλ (ειηθίαο 10-15 εκεξψλ) θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί πξνζβνιή ζην 5% απηψλ, ηφηε λα γίλεηαη
ρεκηθή θαηαπνιέκεζε.

Όπνπ ρξεηαζηνχλ επεκβάζεηο νη παξαγσγνί πξέπεη λα επηιέγνπλ κφλν εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα θαη
λα γίλεηαη ελαιιαγή ζθεπαζκάησλ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο δξάζεο θάζε θνξά, γηα λα κελ αλαπηπρζεί
αλζεθηηθφηεηα ησλ εληφκσλ ζ’ απηά.
πζηήλεηαη αποθύλλωζη ησλ βακβαθφθπησλ φηαλ είλαη αλνηθηφ ην 60% ησλ θαξπδηψλ κε
θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα θπηνξξπζκηζηηθά ζθεπάζκαηα. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ
ζθεπάζκαηνο, γηα επηηπρή απνθχιισζε αθνινπζνχκε πηζηά θαη ζρνιαζηηθά ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο. Με
επηηπρήο απνθχιισζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ μήξαλζε ησλ θχιισλ ρσξίο λα πέζνπλ απφ ην θπηφ, νπφηε
απηά ηξίβνληαη θαη θνιιάλε ζην ζχζπνξν βακβάθη θαη δχζθνια απνρσξίδνληαη ζην εθθνθθηζηήξην.

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 προϊόνηα 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.
Ο Γ/ΝΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Περ/θό Κέληρο Προζηαζίας Φσηώλ
& Ποηοη. Διέγτοσ Μαγλεζίας
Σορούηδηα - Νηθοιαϊδε, Πεδίο Άρεως
Σ.Κ. 38334 ΒΟΛΟ
3. ΓΗΜΟΙ (Γεωποληθές Τπερεζίες )
α. ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
β. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
γ. ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ
δ. ΠΤΛΗ
4. Δ.Α.. ΣΡΙΚΑΛΩΝ
5. Δ.Α.. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Κοινοποίηση
1. ΤΠ. ΑΓΡ. ΑΝ/ΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Γ/ΝΗ ΠΡΟΣ.ΦΤΣ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σκήκα Γεωργηθώλ Προεηδοποηήζεωλ
Λ. σγγρού 150 ΣΚ-176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ
2. Γραθείο Αληηπερηθερεηάρτε ΠΔ Σρηθάιωλ
3. Σκήκα Γεκοζίωλ τέζεωλ ΠΔ Σρηθάιωλ
( κε ηελ παράθιεζε λα δεκοζηεσζεί ζηα Μ.Μ.Δ.)
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