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1.

τότοι

1.1 Η Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Πηεξίαο ζε ζπλεξγαζία κε
ην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Θεζζαινλίθεο εθδίδεη ην παξόλ Δειηίν
Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ, ην νπνίν απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Πηεξίαο κε ζηόρν ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
1.2 Αθνξά ηελ πεξίνδν έλαξμεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο εκθάληζεο ησλ πξώησλ ρηεληώλ 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 Σα βακβαθόθπηα αλαπηύζζνληαη πιήξσο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Οη ραιαδνπηώζεηο
πνπ έπιεμαλ νξηζκέλα αγξνηεκάρηα ζηηο πεξηνρέο ηεο εβαζηήο θαη ηνπ Κίηξνπο δελ πξνθάιεζαλ ζνβαξέο δεκηέο επεηδή ηα θπηά ήηαλ αθόκα κηθξά θαη αλέθακςαλ γξήγνξα από ην ζπάζηκν ησλ θνξπθώλ ηνπο, βγάδνληαο
δηαθιαδώζεηο. Δηαπηζηώζεθαλ ιίγα πξνβιήκαηα από ηεηξάλπρν θαη αθίδεο θαη θαζόινπ από άιια έληνκα (ιύγθνο, θηι).
2.2 Σα βακβαθόθπηα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεκαηηζκνύ ησλ πξώησλ ρηεληώλ θαη έρνπλ ύςνο 25-30 εθ. Σα πξώηα ινπινύδηα αλακέλνληαη ζηηο επόκελεο 3-10 εκέξεο.
3.

σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα παξαθνινπζνύλ επηκειώο θάζε 3-4 εκέξεο ηα βακβαθόθπηά ηνπο γηα ηπρόλ
πξνζβνιέο από πξνλύκθεο ηεο πξώηεο γεληάο πνπ επηβίσζαλ από ηα σθέιηκα θαη κόλν εάλ δηαπηζησζεί ε παξνπζία πξνλπκθώλ ζε πνζνζηό πάλσ από 6-8% (6-8 ζθνπιήθηα αλά 100 θπηά), λα εθαξκνζζεί ςεθαζκόο.
Η ρξήζε απηή ηελ πεξίνδν εληνκνθηόλσλ κε εθιεθηηθώλ επξέσο θάζκαηνο θαηαζηξέθεη ηα σθέιηκα θαη είλαη
δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ επηβιαβώλ εληόκσλ.
3.2 πληζηάηαη γεληθή δόζε άξδεπζεο πεξίπνπ 35 θ.κ. λεξνύ/ζηξέκκα. Ιδηαίηεξα ζε γόληκα εδάθε κε ύςνο θπηώλ
άλσ ησλ 35 εθ., ε ζπληζηώκελε δόζε άξδεπζεο είλαη πεξίπνπ 25 θ.κ. λεξνύ/ζηξέκκα.
4.

Δυαρμογή υεκασμών με Φστοπροστατεστικά Προχόντα

4.1 Σελ πεξίνδν απηή ζπληζηάηαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία

ησλ εθιεθηηθώλ εληνκνθηόλσλ, όπσο ηα εγθεθξηκέλα βηνινγηθά (Bacillus thuringiensis θαη spinosad) θαη ε
δξαζηηθή νπζία “diflubenzuron” πνπ παξεκβαίλεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ (ξπζκηζηήο αλάπηπμεο). Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζπλδπαζηηθά. Σα ζθεπάζκαηα απηά ζπζηήλνληαη δηόηη ε επηινγή
είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ηαπηόρξνλα θηιηθή πξνο ηα σθέιηκα θαη ην πεξηβάιινλ.
Πξηλ από νπνηνδήπνηε ςεθαζκό νη παξαγσγνί πξέπεη λα δηαβάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο.
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
ΠΡΟ:
- Γξαθείν Σύπνπ Π.Ε. Πηεξίαο – Εληαύζα
- ΜΜΕ Πηεξίαο – Έδξεο ηνπο
- Καηαζηήκαηα Εκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ – Έδξεο ηνπο
- Δήκνη Π.Ε. Πηεξίαο – Έδξεο ηνπο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
- Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Πηεξίαο – Εληαύζα
- Γεληθή Δ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο
Π.Κ. Μαθεδνλίαο
- Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ & Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ
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