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1.

ηότοι

1.1 Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ Ζκαζίαο κε ζηόρν ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
1.2 Αθνξά ζην δηάζηεκα ηεο εκθάληζεο ησλ πξώησλ αλζέσλ θαη ησλ πξώησλ θαξπδηώλ θαη ζηελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθήο
απηνάκπλαο θάζε βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
1.3 Απαηηείηαη ν βακβαθνπαξαγσγόο λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά θάζε βακβαθνρώξαθν θαη ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζην ζσζηό ρξόλν, όπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαηά πεξίπησζε.
2.

Γιαπιζηώζεις

2.1 Οη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζηελ αλζνθνξία θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πξώησλ θαξπδηώλ ζε πνζνζηό 40 κε 50%. Σν
ύςνο ησλ θπηώλ είλαη 60 κε 80 εθαηνζηά.
2.2 Παξαηεξήζεθε πνιύ κηθξόο πιεζπζκόο αιεπξώδε.
2.3 ηηο θεξνκνληθέο παγίδεο ππάξρνπλ πνιύ ιίγεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ , ελώ εληόο ησλ αγξώλ δελ
εληνπίδνληαη θαζόινπ πξνλύκθεο θαλελόο ζηαδίνπ ηνπ Heliothis armigera, ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο ΠΔ Ζκαζίαο.
2.4 ε αξθεηά ρσξάθηα θαη ιόγσ ησλ θαηαιιήισλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ παξαηεξείηαη έμαξζε ησλ αθίδσλ
3.

σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηηο βακβαθνθπηείεο ηνπο αλά 3 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ θαη αλ ζε ηπραίεο
δεηγκαηνιεςίεο ζε όλη ηελ έθηαζε ηνπ ρσξαθηνύ δηαπηζησζεί ε ύπαξμε 6 με 8 νεαρών προνυμφών ανά 100 φυτά
απνηειεί έλδεημε γηα δηελέξγεηα ςεθαζκνύ. Δάλ ν πιεζπζκόο ησλ πξνλπκθώλ είλαη κηθξόηεξνο από ην όξην επέκβαζεο,
δελ πξέπεη λα γίλνληαη ςεθαζκνί αιιά λα ζπλερίδεηαη ε παξαθνινύζεζε θαη ε δεηγκαηνιεςία.

4.

Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα
Σελ πεξίνδν απηή ζσζηήνεηαι τημική επέμβαζη κε ηα θαηάιιεια εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα κόλν ζηα βακβαθνρώξαθα
πνπ ππάξρνπλ αθίδεο. ε νπνηαδήπνηε επέκβαζε κε θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ ζε βακβαθνθαιιηέξγεηεο λα ιακβάλεηαη
κέξηκλα θαη γηα ηνλ πιεζπζκό ησλ σθέιηκσλ εληόκσλ πνπ ππάξρεη ζηνλ αγξό.
Δπίζεο μερσξηζηά ζε θάζε πεξίπησζε νη παξαγσγνί ζα πξέπεη κε ξπζκηζηέο λα ξπζκίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ ώζηε
λα επέιζεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, ηζνξνπεκέλεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ θαη απμεκέλεο θαξπνθνξίαο
Σνλίδνπκε όηη όια ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο εηηθέηεο ηνπο.

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΓΑΟΚ

ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
ΠΡΟ:
1.

Γξαθείν Σύπνπ Π.ΔΖκαζίαο – Δληαύζα

2.

Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ
Πξντόλησλ – Έδξεο ηνπο

3.

Γήκνη Π.Δ. Ζκαζίαο – Έδξεο ηνπο

4.

ΔΑ Βέξνηαο – Έδξα ηεο

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1.

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζκαζίαο – Δληαύζα

2.

Γεληθή Γ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο &
Κηεληαηξηθήο Π.Κ. Μαθεδνλίαο

3.

Πεξηθεξεηαθό θέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ &
Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Θεο/λίθεο

4.

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Γελ.
Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο, Γ/λζε Πξνζηαζίαο
Φπηηθήο παξαγσγήο, Σκήκα Γεσξγηθώλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ

