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2.

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων,
∆νση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής,
Λ.Συγγρού 150,
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου
Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρµα
Αµυνταίου
65110 Καβάλα.

Κοιν. 1.

Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
ΑΜΘ
Ενταύθα

2.

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας
για Μ.Μ.Ε.

3.

∆ΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ

(µε την παράκληση να
αναρτηθεί στους
Οικισµούς µε
βαµβακοκαλλιέργειες)
ΘΕΜΑ: «1ο ∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας της
βαµβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ έτους 2014»
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης σε συνεργασία µε το Π.Κ.ΠΦ.Π.Ε.
Καβάλας ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς για την µέχρι τώρα κατάσταση και τις
απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη και την φυτοπροστασία της βαµβακοκαλλιέργειας.
Εκτιµάται ότι έχουν σπαρθεί στο Νοµό Ροδόπης περίπου 350000 στρ. όπως πέρυσι.
Η σπορά λόγω των βροχοπτώσεων Απριλίου και των χαµηλών θερµοκρασιών, ξεκίνησε στα
τέλη Απριλίου και ολοκληρώθηκε γύρω στις 20 Μαΐου και έχει φυτρώσει µέχρι σήµερα το 80-90%.
Από τα ανωτέρω συµπεραίνουµε ότι έχουµε µια οψίµηση της καλλιέργειας στο Νοµό Ροδόπης
της τάξεως των 10-15 ηµερών και ίσως η κατάσταση επιδεινωθεί µε τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν την τελευταία εβδοµάδα (βροχές-χαµηλές θερµοκρασίες).
Η ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ροδόπης συστήνει στους βαµβακοπαραγωγούς µόλις επιτρέψει ο καιρός, για
καλύτερη ανάπτυξη να πραγµατοποιήσουν ένα πρώτο σκάλισµα ώστε να αεριστεί το έδαφος και
να αυξηθεί η θερµοκρασία του για να µειωθούν οι σηψηριζίες. Επίσης, να πραγµατοποιούν
συχνούς ελέγχους για προσβολές από θρίπα και όπου χρειάζεται να γίνουν οι ψεκασµοί για να µην
έχουµε περαιτέρω οψίµηση.
Παρακαλούνται οι βαµβακοπαραγωγοί για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετοπίσουν να
επικοινωνήσουν άµεσα µε την Υπηρεσία µας στα τηλέφωνα 2531350410-8.
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