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1ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΓΙΣΑ
1. ηότοι
Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Π.Δ.) Καξδίηζαο
θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Γεσξγηθψλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ
Οινθιεξσκέλεο
Φπηνπξνζηαζίαο
ηεο
βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο, ελεκεξψλνπλ ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο γηα
ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ζην ζηάδην ηεο πξψηεο αλάπηπμεο ησλ
βακβαθνθχησλ κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ρηεληψλ.
2. Γιαπιζηώζεις
Οη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο απηή ηελ επνρή βξίζθνληαη ζην ζηάδην έλαξμεο εκθάληζεο ησλ
ρηεληψλ.
Η γεληθή εηθφλα ησλ θπηεηψλ είλαη κέηξηα έσο θαιή.
Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο , αιιά θαη ε δπλαηή βξνρφπησζε ηελ επνρή ηνπ θπηξψκαηνο, ήηαλ νη
βαζηθέο αηηίεο πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ θαιιηέξγεηα.
Ωο απνηέιεζκα, είρακε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεςηξξηδίεο θαη θαηά ζπλέπεηα απψιεηεο θπηψλ.
Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο νη θπηείεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή νςίκεζε.
ε ιίγεο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε βαξηά εδάθε, είρακε επαλαζπνξέο.
ε αξθεηέο θπηείεο είρακε εκθάληζε κηθξνχ πιεζπζκνχ αθίδων, ελψ ζε ιηγφηεξεο εκθαλίζζεθαλ
ηεηράνστοι. Γελ ππήξμε αλεζπρία , νχηε έγηλαλ επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά.
Δπίζεο ζε πνιιέο θπηείεο εκθαλίζζεθαλ θρίπες, φπσο θαη ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Πνιινί
αγξφηεο αλεζχρεζαλ απφ ηα έληνλα ζπκπηψκαηα ζηα θχιια (ζρηζίκαηα , θαξνπιηάζκαηα) , αιιά
ςεθαζκνί δελ έγηλαλ πξάγκα ην νπνίν πξφηεηλε θαη ε Τπεξεζία καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
σθειίκσλ εληφκσλ, πνπ απηή ηελ επνρή αλαπηχζζνληαη ηδηαίηεξα.
ηε ζπλέρεηα ηεο εμέιημεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ , ζα
πξέπεη νη θαιιηεξγεηέο λα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε πηζαλή εκθάληζε λύγκοσ.
Ο ιχγθνο ηξππά ηα ρηέληα , ηα νπνία γίλνληαη θαζηαλά θαη πέθηνπλ φηαλ είλαη κηθξά, ελψ ηα κεγάια
ρηέληα δίλνπλ ινπινχδηα πνπ δχζθνια γνληκνπνηνχληαη.
Ο ιχγθνο κεηαλαζηεχεη ζην βακβάθη απφ γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο, θπξίσο κεδηθήο, ηεχηισλ,
ηνκάηαο, θ.ι.π., θαζψο θαη απφ δηδάληα πνπ βξίζθνληαη ζηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ θαη ζε
αθαιιηέξγεηνπο αγξνχο.
3. σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές
Οη θαιιηεξγεηέο λα παξαθνινπζνχλ ηηο θπηείεο 1-2 θνξέο ηε εβδνκάδα πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ θαη ηηο πηζαλέο δεκίεο, ψζηε
λα επέκβνπλ φηαλ δηαπηζηψζνπλ φηη απηή είλαη ζηα φξηα επέκβαζεο, φπσο παξαθάησ:
Σεηράνστος: Δπεκβαίλνπκε, φηαλ ζηελ δεηγκαηνιεςία εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο ζην 30-50% θαηά
κέζν φξν ησλ θχιισλ ηνπ δείγκαηνο.

Αθίδες: Δπεκβαίλνπκε κφλν φηαλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί γηα 7 ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο. Οη
αθίδεο επλννχληαη απφ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαηά ηα πξψηα ζηάδηα
αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθχησλ. Καηψηεξν φξην επέκβαζεο : 25 άηνκα αθίδσλ θαηά κέζν φξν αλά
θχιιν ζε δείγκα 100 θχιισλ.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί επέκβαζε απηή ηελ επνρή γηα αθίδεο, ρξεζηκνπνηνχκε εθιεθηηθά
εληνκνθηφλα θαη φρη επξέσο θάζκαηνο , ψζηε λα πξνζηαηεχζνπκε ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο ηνπο.
Λύγκος: Όξην επέκβαζεο είλαη ηα 5 άηνκα αλά 100 θπηά , θαηά κέζν φξν.
ε πεξίπησζε πνπ ε βακβαθνθαιιηέξγεηα γεηηνλεχεη κε θαιιηέξγεηα κεδηθήο, λα γίλεηαη θιηκάθσζε ηεο
θνπήο ηεο κεδηθήο, αθήλνληαο άθνπεο ισξίδεο κεδηθήο ζηα ζχλνξα.
Πράζινο και Ρόδινο κοσλήκι: Οινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε δηθηχνπ θεξνκνληθψλ παγίδσλ ζην
Ννκφ θαη απφ ηηο πξψηεο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη άξρηζε ε πηήζε ησλ αθκαίσλ (πεηαινχδσλ)
ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ηεο πξψηεο γεληάο ζην βακβάθη.
Σν γεγνλφο φηη ηε θεηηλή ρξνληά νη πεξηζζφηεξεο βακβαθνθπηείεο είλαη φςηκεο θαη ηα θπηά είλαη πην
εθηεζεηκέλα ζε ελδερφκελεο πξνζβνιέο, ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο θαιιηεξγεηέο ζην λα
επηζθέπηνληαη, φπσο πξναλαθέξακε, κηα έσο δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ηνπο αγξνχο ηνπο θαη λα
αθνινπζνχλ ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
- Να γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ λεξνχ (γεληθή δφζε άξδεπζεο 2535 θπβηθά κέηξα/ζηξέκκα) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή βιάζηεζε, πνχ θαζηζηά ηηο
θπηείεο πεξηζζφηεξν εππαζείο ζηα πξάζηλν ζθνπιήθη θαη ε νςίκεζε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη λα
επηηεπρζεί ηζνξξνπία βιαζηηθψλ θαη θαξπνθφξσλ νξγάλσλ.
-Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο, κε θπηνθάξκαθα, ζηηο βακβαθνθπηείεο ρσξίο έιεγρν ηεο ππθλφηεηαο
ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ θαη ηε δηαπίζησζε ησλ νξίσλ ηεο, δηφηη άζηνρνη θαη άθαηξνη ςεθαζκνί
επηβαξχλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε επέκβαζεο κε
θπηνπξνζηαηεπηηθά.
ΠΡΟΟΥΗ: ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία, ηε ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν
θπηνηνμηθφηεηαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ.
Γηα νπνηνδήπνηε πιεξνθνξία, νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα απεπζχλνληαη ζην ηκήκα Πνηνηηθνχ θαη
Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Καξδίηζαο ζηα
ηειέθσλα: 24413- 55206 θαη 55243 (αξκφδηνη Γεσπφλνη νη θ.θ. Σζηαρηήο θαη Κνπζηάο), θαζψο θαη ζην
Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο ζηα ηειέθσλα 245210
66525 θαη 83966.
Με Δ.Π.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ Β. ΚΩΣΗ
ΓΔΩΠΟΝΟ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ &
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο (e-mail:fyto12@otenet.gr)
Σνξνχληδηα – Νηθνιαίδε
ΣΚ 383 34 ΒΟΛΟ
2. Γεσπνληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ:
α) Καξδίηζαο (e mail municipality@dimoskarditsas.gov.gr)
β) νθάδσλ (e-mail info@sofades.gr)
γ) Παιακά (e-mail info@palamascity.gr)
δ) Μνπδαθίνπ (e-mail dimos@mouzaki.gr)
ΔΓΡΔ ΣΟΤ
( με ηην παράκληζη να ηοιτοκολληθεί ζηα Γημοηικά Καηαζηήμαηα)
3. Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ
ΔΓΡΔ ΣΟΤ
4. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο
Κοινοποίηζη:
1.Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Σκήκα Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ
Λ. πγγξνχ 150
ΣΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ
2. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Καξδίηζαο
ΔΝΣΑΤΘΑ
3. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (e-mail:agroikon@thessaly.gov.gr)
Ηξ.Πνιπηερλείνπ 169 & Κνπηζνχκπα
ΣΚ 412 23 ΛΑΡΙΑ
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