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ηότοι

1.1

Σν
παξόλ
Γειηίν
Γεσξγηθώλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ
απεπζύλεηαη
ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία
ζην ζσζηό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.

1.2

Αθνξά ην ζηάδην “από ρηέληα έσο άλνηγκα 60% ησλ θαξπδηώλ”, ζηάδην θαηά ην νπνίν
ηα θπηά εμαθνινπζνύλ λα αλζνθνξνύλ θαη λα δέλνπλ ηα θαξύδηα κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο θαη θαξπνθνξίαο.

1.3

ηόρνο είλαη ν παξαγσγόο λα έρεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλακέλνληαη ζην ζηάδην απηό θαη λα είλαη ζε ζέζε, κε ηε ζπλερή θαη ζπρλή
παξαθνινύζεζε ησλ ρσξαθηώλ πνπ θαιιηεξγεί λα θξίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ή όρη ιήςεο
κέηξσλ πξνζηαζίαο.
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Γιαπιζηώζεις

2.1

Από ηηο ζπιιήςεηο ησλ αθκαίσλ ζηηο παγίδεο πεξηνρήο επζύλεο καο, δηαπηζηώζεθε όηη
ζηελ πεξηνρή ηεο Κξύαο Βξύζεο, έρνπκε εμέιημε ηεο γεληάο ηνπ Πξάζηλνπ θνπιεθηνύ
θαη κάιηζηα έρνπκε θαη ηελ εκθάληζε λεαξώλ πξνλπκθώλ πνπ βξίζθνληαη ζην όξην ηνπ
θαησθιίνπ επέκβαζεο.
ηηο άιιεο πεξηνρέο νη ζπιιήςεηο θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα θαη δελ έρνπκε

εκθάληζε λεαξώλ πξνλπκθώλ πάλσ από ην όξην.
2.2

ηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο έρνπκε ηδηαίηεξα πςειό αξηζκό ζπιιήςεσλ από αθκαία
Ρόδηλνπ ζθνπιεθηνύ πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπκε εμέιημε ζηελ γεληά ηηο εκέξεο απηέο.
ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο νη ζπιιήςεηο ηνπ Ρόδηλνπ θπκαίλνληαη ρακειά, κε ιίγν
πςειόηεξεο από ηηο ππόινηπεο λα παξαηεξνύληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Κξύαο Βξύζεο.

2.4

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν Γειηίν καο, ζηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίκλεο
εμθνινπζνύκε λα έρνπκε ηελ εκθάληζε πιεζπζκώλ ΑΦΙΓΩΝ, ηδηαίηεξα ζηα επάθξηα
ηξπθεξά ηκήκαηα ησλ θπηώλ, ρσξίο σζηόζν λα ππεξβνύλ ην θαηώθιη επέκβαζεο πνπ
είλαη 25 πεξίπνπ άηνκα αλά θύιιν ζε δείγκα 100 θύιισλ.
Οκνίσο ζηηο ππόινηπεο πεξηνρέο θαη θπξίσο ζηα Γηαλληηζά θαη ζηελ Κξύα Βξύζε,
παξαηεξείηαη ε εκθάληζε πιπζπζκώλ ΙΑΙΓΩΝ (ηδηηδηθάθηα) πνπ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο πιεζηάδνπλ ην θαηώθιη επέκβαζεο πνπ είλαη ηα 3-4 άηνκα θαηά κέζν όξν
αλά θύιιν ζε δείγκα 50 ώξηκσλ θύιισλ από ην κέζν ηεο θόκεο ησλ θπηώλ θαη
ρακειόηεξα.
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σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές.
ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ:
Γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαλύνπκε, έλαξμε ηεο 2εο γελεάο ηνπ εληόκνπ (γελεά ηνπ
Απγνύζηνπ), παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηνπ πξάζηλνπ θάζε 2-3 εκέξεο, γηα ηελ
δηαπίζησζε απγώλ θαη πξνλπκθώλ. Σο καηώηαηο όριο επέμβαζης είναι ηέζζερις
(4) προνύμθες 1οσ και 2οσ ζηαδίοσ μέτρι (1) ένα εκαηοζηό ζηα 100 βαμβακόθσηα
κ.μ.ο. ή ρξεζηηθά κία (1) λεαξή πξνλύκθε ζηα θπηά (1,5) ελάκηζε κέηξνπ επί ηεο
γξακκήο θ.κ.ν. ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία δηαζρίδνληαο δηαγώληα ηνλ αγξό.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ αγξώλ ζα πξέπεη λα δείμνπλ νη
παξαγσγνί ζηελ πεξηνρή ηεο Κξύαο Βξύζεο, πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαη
εκθάληζε λεαξώλ πξνλπκθώλ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία.
Δάλ ν πιεζπζκόο είλαη ρακειόηεξνο από ην όξην επέκβαζεο, δελ απαηηείηαη
ςεθαζκόο, αιιά ζπλερήο παξαηήξεζε ηνπ αγξνύ θαη ηπραία δεηγκαηνιεςία. Έηζη
απνθεύγνληαη άζηνρνη θαη άθαηξνη ςεθαζκνί.
ΡΟΓΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ:
Γεληθά θαη ειδικόηερα για ηην περιοτή ηης Πέλλας όπνπ έρνπκε ηηο πεξηζζόηεξεο
ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζηηο παγίδεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο, αιιά θαη
ιόγσ ηνπ όηη ε πξνζβνιή ζηα θαξύδηα δελ είλαη άκεζα νξαηή (είζνδνο ησλ λεαξώλ
πξνλπκθώλ ζηα θαξύδηα θαη επνύισζε ηεο νπήο εηζόδνπ), ζα πξέπεη νη παξαγσγνί,
λα θάλνπλ έιεγρν:
1. Γηα ηελ ύπαξμε παξακνξθνκέλσλ αλζέσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο (άλζε κε κνξθή
ξνδέηαο). Αλ βξεζνύλ πάλσ από 20 πξνζβεβιεκέλα άλζε ζηα 100 πνπ ειέγρζεθαλ,
ζε ηπραία πάληα δεηγκαηνιεςία θαηά κήθνο όινπ ηνπ αγξνύ, ηόηε νη παξαγσγνί λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ γεσπόλν ηνπο γηα νδεγίεο ςεθαζκνύ.
2. Να θάλνπλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζε θαξύδηα 2 εβδνκάδσλ. Σα θαξύδηα απηά
είλαη πξάζηλα, ειαζηηθά ζηελ πίεζε θαη όρη ζθιεξά, έρνπλ ηελ αίζζεζε ζπόγγνπ
θαηά ην πάηεκα, θαη θόβνληαη εύθνια κε ην καραίξη εγθαξζίσο γηα λα δηαπηζησζεί ε
πξνζβνιή.

Σν θαηώηαην όξην επέκβαζεο ζην ζηάδην ηεο θαξπνθνξίαο γηα ςεθαζκό είλαη ε
εύξεζε 5-8 πξνλπκθώλ ζην εζσηεξηθό 100 λεαξώλ θαξπδηώλ ειηθίαο 2 εβδνκάδσλ,
ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαηά κήθνο ηνπ αγξνύ θαη πάληα ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ
γεσπόλν.
ΑΛΛΟΙ ΔΥΘΡΟΙ:
ε πεξηπηώζεηο πξνζβνιήο από αθίδεο, νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζε
ςεθαζκνύο κόλν όηαλ ππάξρεη πιεζπζκόο πάλσ από ην όξην επέκβαζεο. Ο
ςεθαζκόο ζα πξέπεη λα γίλεη με εκλεκηικό ενηομοκηόνο πνπ δεν θα προκαλεί ζημιά
ζηοσς πληθσζμούς ηων ωθέλιμων ενηόμων ηης καλλιέργειας θαη πάληα ζε
ζπλελλόεζε κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο γεσπόλνπο ηνπο.
Όκνηα γηα ηηο ηαζζίδεο (ηδηηδηθάθηα) νη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη κόλν όηαλ
είλαη απαξαίηεην θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο γεσπόλνπο.
ε πεξηπηώζεηο όπνπ έρνπκε “θηηξίληζκα” ή αιινίσζε ηνπ ρξώκαηνο ησλ θύιισλ,
λα γίλνληαη εθαξκνγέο δηαθπιιηθώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο
ησλ θπηώλ.
Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, όπνπ νη δεηγκαηνιεςίεο δείμνπλ πιεζπζκνύο πξνλπκθώλ
πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ όξηα πξνζβνιήο, κόλν ηόηε ζα πξέπεη νη παξαγσγνί λα
εθαξκόδνπλ ςεθαζκνύο.
Τα ζκεςάζμαηα πος θα σπηζιμοποιηθούν θα ππέπει να είναι ηα εγκεκπιμένα για ηην
καλλιέπγεια ηος βαμβακιού και να πποηιμώνηαι ηα ζκεςάζμαηα πος είναι “θιλικά” υρ
ππορ ηα υθέλιμα ένηομα. Άκαιποι και άζκοποι τεκαζμοί ηην πεπίοδο αςηή ζςνήθυρ
οδηγούν ζε έξαπζη ηυν πποβλημάηυν και όσι ζε πεπιοπιζμό ηοςρ.
Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη απαξαίηεηα κόλν απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ώξεο όηαν δεν
πεηούν μέλιζζες, γηα λα κελ έρνπκε δεκία ζηα κειηζζνζκήλε ησλ
κειηζζνπαξαγσγώλ.
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.
Ο Γ/ληεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Πέιιαο
Α/α
Παλαγηώηεο Γεσξγίνπ
Πίλαθαο Γηαλνκήο:
1. Γήκνο Πέιιαο
2. Δθθνθθηζηήξηα πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
3. Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
4. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο

