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1

ηότοι

1.1

Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηό
θαιύηεξε θξνληίδα ησλ θπηώλ ζηα αξρηθά ζηάδηα, γηα κία επηηπρή ζπλέρεηα.

1.2

Αθνξά ην ζηάδην ζρεκαηηζκνύ ρηεληώλ κέρξη θαη ηελ αλζνθνξία, ζηάδην
θαηά ην νπνίν καδί κε ηα πξώηα ρηέληα έρνπκε θαη ηελ εκθάληζε ηεο πξώηεο
γεληάο ηνπ Πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ θαζώο θαη ηνπ Λύγθνπ, ησλ Αθίδσλ.

1.3

ηόρνο είλαη ν παξαγσγόο λα έρεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλακέλνληαη ζην ζηάδην απηό θαη λα είλαη ζε ζέζε, κε ηελ ζπρλή
παξαθνινύζεζε ησλ ρσξαθηώλ πνπ θαιιηεξγεί - ζπληζηάηαη λα πεξλά
ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα από ην θάζε έλα -, λα κπνξεί λα θξίλεη
ηελ αλάγθε ή όρη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο.

2

Γιαπιζηώζεις

2.1

Η αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πέιιαο δελ είλαη
νκνηόκνξθε ιόγσ δηάθνξσλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηελ θαιιηέξγεηα.
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο είρακε επαλαζπνξέο ιόγσ ηεο παξαηεηακέλεο
βξνρόπησζεο θαηά ηελ Άλνημε. Δπίζεο νη ραιαδνπηώζεηο δεκηνύξγεζαλ
δεκηέο ζηα αγξνθηήκαηα ησλ Γ.Γ Αξρνληηθνύ θαη Μεζηαλνύ θαζώο θαη ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο πόιεο ησλ Γηαλληηζώλ θαη ηεο Νέαο Πέιιαο θαη ηα λεαξά
θπηάξηα βξίζθνληαη ζε ζηάδην αλάθακςεο.
Δπίζεο, ειιείςεη πιένλ ζπόξσλ επελδεδπκέλσλ κε δηαζπζηεκαηηθά
εληνκνθηόλα, ζε αξθεηέο πεξηνρέο είρακε ηελ εκθάληζε αθίδσλ ζηα λεαξά
θπηάξηα θαη πνιινί παξαγσγνί πξνέβεζαλ ζε ςεθαζκνύο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζή ηνπο.

2.2

ηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο όπσο θαη ζηελ Κξύα Βξύζε, ηα θπηά έρνπλ ύςνο
πεξί ηα 40-45 εθ. θαη 8-9 θύιια θαη παξάιιεια έρεη μεθηλήζεη ε εκθάληζε
ησλ πξώησλ ρηεληώλ.

ηελ πεξηνρή ησλ Γηαλληηζώλ θαη ηεο Παξαιίκλεο ηα θπηά έρνπλ ύςνο
πεξίπνπ 30-35 εθ. θαη 5-7 θύιια αιιά δελ έρνπκε αθόκε έθπηπμε ρηεληώλ.
2.3

ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο δελ πξνέθπςε θάπνηα πξνζβνιή ή παξνπζία
ιύγθνπ ζε πςειόηεξν ηνπ νξίνπ επέκβαζεο επίπεδν, πνπ είλαη 5 έληνκα αλά
100 θπηά.
Όπσο αλαθέξζεθε, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο είρακε επεκβάζεηο από λσξίο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε αθίδσλ ζε λεαξά θπηάξηα αιιά γεληθά δελ θαίλεηαη
αθόκε λα ππάξρεη πξόβιεκα σο πξνο ηνλ ερζξό απηόλ.
Οη ζπιιήςεηο ζηηο παγίδεο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ μεθίλεζαλ κε ζρεηηθά
κηθξνύο πιεζπζκνύο.

3

σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές.

3.1

Γεληθά νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί θαη λα παξαθνινπζνύλ
ηα ρσξάθηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Η εθηίκεζε γηα επέκβαζε ή όρη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ηόζν ζηηο επηηόπηεο
παξαηεξήζεηο όζν θαη ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεσπόλνπο πνπ
ζπλεξγάδνληαη.
Σα κατώτερα όρια επέμβασης ανά εχθρό, πέξαλ ησλ νπνίσλ θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε επέκβαζε κε ςεθαζκό θπηνθαξκάθσλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ
δηαλύνπκε είλαη ηα εμήο:
Γηα ηνλ Λύγκο ηα 5 άηνκα αλά 100 θπηά
Γηα ηελ Αθίδα ε εκθάληζε 25 αηόκσλ θαηά κέζν όξν αλά θύιιν ζε δείγκα
100 θύιισλ.
Γηα ην Πράζινο ζκοσλήκι, ε εκθάληζε 6-8 πξνλπκθώλ θαηά κέζν όξν αλά
100 θπηά ή αιιηώο 1 λεαξή πξνλύκθε αλά κέηξν επί ηεο γξακκήο.
Οη ππόινηπνη ερζξνί όπσο ν Θξίπαο θαη ν Αιεπξώδεο ζεσξνύληαη
θαηώηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξίνδν απηή θαη ε επέκβαζε γίλεηαη θαηά
πεξίπησζε.

3.2

Η πςειή απόδνζε ηνπ βακβαθηνύ βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απσιεηώλ από ηα παζνγόλα όζν θαη ζηελ
κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο απόδνζεο ηνπ θπηνύ.
Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην δηάζηεκα απηό πνπ μεθηλάεη ν ζρεκαηηζκόο ησλ
θαξπνθόξσλ νξγάλσλ ηνπ θπηνύ είλαη θαιό λα γίλνπλ επεκβάζεηο κε
ζθεπάζκαηα πνπ εληζρύνπλ θαη ππνβνεζνύλ ηελ παξαγσγή ησλ απμεηηθώλ
νξκνλώλ ησλ θπηώλ

4.

Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα

4.1

Γεληθά ηελ πεξίνδν απηή νη όπνηνη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη μόνο
όηαν σπάρτει πίεζη προζβολής και μόνο όηαν καηά ηον δειγμαηοληπηικό
έλεγτο ζηο τωράθι διαπιζηωθούν όηι ηα ένηομα ετθροί σπερβαίνοσν ηα

ελάτιζηα όρια παροσζίας ποσ αναθέρονηαι ανωηέρω.
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, όπσο έρεη απνδεηρζεί θαη από ηελ εκπεηξία
ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ παξαθνινύζεζεο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο, ηα
σθέιηκα έληνκα κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηηο πξνζβνιέο από ηα παζνγόλα ηελ
πεξίνδν απηή.
Αλ ππάξρεη αλάγθε ςεθαζκώλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γίλεη επηινγή
ζθεπαζκάησλ πνπ λα είλαη αζθαιή γηα ηα σθέιηκα. Άθαηξνη θαη άζθνπνη
ςεθαζκνί ηελ πεξίνδν απηή ζπλήζσο νδεγνύλ ζε έμαξζε ησλ πξνβιεκάησλ
θαη όρη ζε πεξηνξηζκό ηνπο.
Δηδηθόηεξα επεηδή ελ' όςηλ θαη ηεο αλζνθνξίαο ζα έρνπκε θαη πηήζεηο
κειηζζώλ ζηα βακβαθνρώξαθα, είλαη επηβεβιεκέλν νη ςεθαζκνί λα γίλνληαη
κε αζθαιή γηα απηέο ζθεπάζκαηα θαη όηαλ ζνπξνππώζεη, νπόηε νη κέιηζζεο
δελ πεηνύλ.
Δπηιέγνπκε ινηπόλ θαηά πεξίπησζε βηνινγηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα
ή ρακειήο ηνμηθόηεηαο γηα ηα σθέιηκα θαη γηα ηηο κέιηζζεο.

4.2

Οη παξαγσγνί πξέπεη πξηλ από θάζε ςεθαζκό, λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά θαη λα
εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ
πξντόληνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Δλαιιαθηηθά νη παξαγσγνί κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα εγθεθξηκέλα γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ ζθεπάζκαηα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx επηιέγνληαο ηελ θαιιηέξγεηα
“ΒΙΟΜ/ΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜ/ΚΑ ΦΤΣΑ | ΒΑΜΒΑΚΙ”.
Ο Γ/ληεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Πέιιαο

Σξύθσλ Σζαληάθεο
Πίλαθαο Γηαλνκήο:
1.
2.
3.
4.
5.

Γήκνο Πέιιαο
Δθθνθθηζηήξηα πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο
Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Π.Δ. Θεζ/λίθεο

