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1.

τότοι

1.1 Σν παξόλ δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Πηεξίαο κε ζηόρν
ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
1.2 Αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ θπηξώκαηνο ησλ βακβαθνθύησλ θαη ηελ νξγάλσζε απνηειεζκαηηθήο απηνάκπλαο θάζε βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
1.3 Απαηηείηαη ν βακβαθνπαξαγσγόο λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά θάζε βακβαθνρώξαθν κε ζθνπό ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζην ζσζηό ρξόλν, όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαηά πεξίπησζε.
πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
2.

Γιαπιστώσεις

2.1 Η ζπνξά ζε όιεο ηηο πεξηνρέο (Πεξίζηαζε-Καιιηζέα-Κνξηλόο θαη Αηγίλην) άξρηζε πξώηκα ζηηο 17-19 Απξηιίνπ,
αιιά δηαθόπεθε ιόγσ ησλ βξνρνπηώζεσλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Οη πεξηζζόηεξνη παξαγσγνί (πάλσ από ην 70%)
έζπεηξαλ ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ, ελώ αξθεηνί από απηνύο πνπ έζπεηξαλ πξώηκα έθαλαλ επαλαζπνξά.
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ κεηά ηηο 20 Απξηιίνπ (βξνρνπηώζεηο, ζρεηηθά ςπρξόο θαηξόο) επλόεζαλ ηελ αλάπηπμε ζεςηξξηδηώλ εηδηθά ζηα ειαθξά εδάθε κε απνηέιεζκα ηελ μήξαλζε ησλ λεαξώλ θπηαξίσλ.
2.2 Απηή ηε ζηηγκή νη βακβαθνθπηείεο πνπ ζπάξζεθαλ πξώηκα έρνπλ 1-2 πξαγκαηηθά θύιια, ελώ νη πην όςηκεο
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ θνηπιεδόλσλ. Η ππθλόηεηα θύηεπζεο είλαη 18-22 θπηά αλά κέηξν επί ηεο γξακκήο.
3.

σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Σελ πεξίνδν απηή ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα θάλνπλ ζθαιίζκαηα γηα ην ζπάζηκν ηεο θξνύζηαο ηνπ
εδάθνπο (θπξίσο ζηα ειαθξά - ακκώδε εδάθε) θαη ηε βειηίσζε ηνπ αεξηζκνύ, θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη ζεςηξξηδίεο νη νπνίεο πξνθαινύλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ λεαξώλ θπηαξίσλ ή αθόκα θαη μήξαλζή ηνπο.
ηηο βακβαθνθπηείεο όπνπ παξαηεξήζεθαλ ζπκπηώκαηα ζεςηξξηδηώλ (κάξαλζε θαη μήξαλζε) ζπζηήλεηαη έλα
ειαθξύ πόηηζκα, ώζηε λα αλαπηπρζνύλ θαιύηεξα ηα ξηδίδηα πνπ βγήθαλ κεηά ηελ πξνζβνιή.
4.

Δυαρμογή υεκασμών με Φστοπροστατεστικά Προχόντα

4.1 Σελ πεξίνδν απηή δελ απαηηείηαη θακία ρεκηθή επέκβαζε. Σα βακβαθόθπηα είλαη αθόκα πξνζηαηεπκέλα από
ηα εληνκνθηόλα εδάθνπο θαη αλαθάκπηνπλ γξήγνξα.
ηελ παξνύζα θάζε ζθνπόο είλαη ε εγθαηάζηαζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ σθέιηκσλ εληόκσλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ (π.ρ. πξάζηλν ζθνπιήθη) ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο.

Δληνύηνηο ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα παξαθνινπζνύλ ηαθηηθά ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηά ηνπο γηα ηπρόλ
πξνζβνιέο θπξίσο από αθίδεο, ζξίπα ή ηεηξάλπρν. Βαζηθό κέιεκα ησλ παξαγσγώλ πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ ερζξώλ θαηά ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπο, νπόηε πξέπεη λα απνθεύγνληαη
νη ςεθαζκνί.
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