Σέξξεο 1 Ινπιίνπ 2014
2o ΔΕΛΣΘΟ ΓΕΩΡΓΘΚΩΝ ΠΡΟΕΘΔΟΠΟΘΗΕΩΝ
Η Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Σεξξώλ, απεπζύλεη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηνπ λνκνύ καο, ηελ
παξαθάησ ανακοίνωζη:
Απηέο ηηο κέξεο ζα εκθαληζηεί ζην βακβάθη, η ππώηη γενιά ηος
ππάζινος ζκοςληκιού, πνπ ζα δηαξθέζεη κέρξη ηα κέζα Ινπιίνπ, πεξίπνπ.
Η γεληά απηή δελ αλαπηύζζεη, ζπλήζσο, ζεκαληηθνύο πιεζπζκνύο θαη νη
όπνηεο δεκηέο ζηα θαξπνθόξα όξγαλα ππάξρεη θαηξόο λα αλαπιεξσζνύλ.
Όπσο πνιιέο θνξέο έρνπκε ηνλίζεη, πξέπεη λα απνθεύγνληαη γεληθά νη
κε αλαγθαίνη ςεθαζκνί, γηαηί εμνληώλνπλ ηα ωθέλιμα ένηομα, πνπ έρνπλ
ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ ηνπ βακβαθηνύ. Σην
κεγάιν θύθιν νκηιηώλ πνπ θάλακε ηνλ κήλα Απξίιην, αιιά θαη ζηηο
ζπλαληήζεηο καο, από ηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ, εμεγήζακε θαη
επηζεκάλακε, πσο επηδίσμή καο είλαη λα θζάζνπκε ζηνλ Αύγνπζην, ρσξίο
ςεθαζκνύο κε εληνκνθηόλα θαη ζπλεπώο κε δηαζσζκέλα ηα σθέιηκα έληνκα.
Καη λα αμηνπνηήζνπκε, ηόηε, απηό ην πνιύηηκν θεθάιαην ησλ σθειίκσλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ ζθνπιεθηνύ, πνπ ζα εκθαληζζεί
ζηηο αξρέο Απγνύζηνπ θαη ε νπνία είλαη θαηαζηξεπηηθή, ζηηο ρξνληέο πνπ
αλαπηύζζεη κεγάινπο πιεζπζκνύο. Σην παξαπάλσ πιαίζην είλαη, ινηπόλ,
ζεκαληηθό λα απνθύγνπκε ηνλ ρεκηθό ςεθαζκό γηα ηελ πξώηε γεληά.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί, σζηόζν, πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο θπηείεο ηνπο γηα
ην, ειάρηζηα πηζαλό, ελδερόκελν θάπνηαο ζεκαληηθήο πξνζβνιήο. Σε ρεκηθό
ςεθαζκό λα πξνρσξνύλ, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζβνιή μεπεξάζεη
ην νηθνλνκηθό επίπεδν.
Σο οικονομικό επίπεδο ξεπεπνιέηαι όηαν βπίζκοςμε, καηά μέζο όπο,
πεπιζζόηεπα από ένα ζκοςλήκια ζε κάθε μέηπο βαμβακοθςηείαρ.
Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ, ζε θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο, ςεθαζκνί,
νη παξαγσγνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εγθεθξηκέλα γηα ηελ
βακβαθνθαιιηέξγεηα θπηνθάξκαθα, λα ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αζθάιεηά ηνπο θαη να ειδοποιήζοςν ζσεηικά ηοςρ
μελιζζοκόμοςρ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θπςειώλ ηνπο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα
απεπζύλνληαη ζηνπο γεσπόλνπο ηεο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Σεξξώλ.
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