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Παρακαλούμε να ενημερώζεηε όλοσς ηοσς ενδιαθερόμενοσς βαμβακοκαλλιεργηηές ηης περιοτής
εσθύνης ζας , με αναρηήζεις ηοσ ζσνημμένοσ δεληίοσ ζε κενηρικά ζημεία , ζε ζημεία ζσνάθροιζης
ηων παραγωγών κ.λ.π..
1 ο ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΞΑΝΘΗ ΔΣΟΤ 2014
Η Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ξάλζεο,
κε βάζε ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζε βακβαθνθπηείεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ξάλζεο απφ γεσπφλνπο ηεο Τπεξεζίαο καο , θαη ησλ ηαθηηθψλ ιήςεσλ ζηνηρείσλ δεηγκαηνιεςηψλ , πξνλπκθψλ επί ησλ θπηηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
ζπιιήςεσλ , ελήιηθσλ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζηηο παγίδεο , πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε
αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο γηα ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο καο Δλφηεηαο ,
απεπζχλεη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ξάλζεο , ην παξαθάησ 1ο
ηεσνικό δεληίο γευπγικών πποειδοποιήζευν θςηοπποζηαζίαρ με ζηόσο ηην ενημέπυζή ηοςρ για
ηην αποηελεζμαηική θςηοπποζηαζία ζηον ππαγμαηικό καλλιεπγηηικό σπόνο .
....................................................................................................................................................................
Οη βακβαθνθπηείεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή καο Δλφηεηα είλαη ζρεηηθά φςηκεο θαηά 15 -20
πεξίπνπ εκέξεο θαη βξίζθνληαη ζηνλ 6ν κε 7ν θφκβν αλάπηπμεο .Παξαηεξείηαη γεληθά κία
αλνκνηνκνξθία ζηελ αλάπηπμε , αλά πεξηνρή . Έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ρηεληψλ ζε
αξθεηέο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο .
ΚΑΙΡΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο , ζπλερείο βξνρνπηψζεηο ,δελ ήηαλ νη ηδαληθέο γηα ηελ ζπνξά πνπ ηελ
θαζπζηέξεζαλ θαη νςίκεζαλ αξθεηά ηελ θαιιηέξγεηα . Αξγφηεξα νη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ
θαη νη πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε , βξνρνπηψζεηο , επέηξεςαλ λα γίλνπλ ηα πξψηα ζθαιίζκαηα πνπ
βνήζεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο .
ΠΣΗΔΙ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΤΛΛΗΦΔΧΝ
Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη ε πηήζε ησλ αθκαίσλ ηεο πξψηεο γεληάο είλαη πεξηνξηζκέλε κέρξη
ζηηγκήο .
Γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη θαίλεηαη φηη έρεη αξρίζεη ε πηήζε ησλ αθκαίσλ ηεο πξψηεο γελεάο
πεξηζζφηεξν έληνλα απφ ην πξάζηλν
Γηα ηνπο δχν ερζξνχο ε πξψηε γεληά ζα δηαξθέζεη κέρξη ηα κέζα Ινπιίνπ πεξίπνπ.
Η γεληά απηή δελ αλαπηχζζεη ζπλήζσο ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο θαη νη φπνηεο δεκηέο
εκθαληζηνχλ ζηα θαξπνθφξα φξγαλα, ππάξρεη θαηξφο λα αλαπιεξσζνχλ. Δπίζεο παξαηεξήζεθε
ζπνξαδηθά , ζε θάπνηα αγξνηεκάρηα θαη ε παξνπζία ηεηξάλπρνπ θαη αθίδσλ , φπσο φκσο θαη ε
παξνπζία αξθεηψλ σθέιηκσλ εληφκσλ ( παζραιίηζεο θηι)
Σηο πξψηεο εβδνκάδεο ηα έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ην λεαξφ βακβάθη είλαη θπξίσο : ζξίπεο,
αθίδεο, ηεηξάλπρνο πνπ πξνθαινχλ ζηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ πξνζβνιέο ζηα λεαξά
θπηάξηα, φπσο ζπζηξνθέο θχιισλ, θαηζάξσκα, θπιιφπησζε, ζρηζίκαηα θ.ι.π., αιιά θαίλεηαη
ηζηνξηθά φηη ηα θπηά αλαθάκπηνπλ γξήγνξα θαη δελ απαηηείηαη ρεκηθή επέκβαζε κε εληνκνθηφλα ε
νπνία θαηά θαλφλα πξέπεη λα απνθεχγεηαη απηή ηελ πεξίνδν.

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
H νξζή πξαθηηθή ππφ πξνυπνζέζεηο είλαη λα κελ επέκβνπκε κε βάζε ηελ έλαξμε ησλ
πηήζεσλ, αιιά λα αθήζνπκε ηελ ζαλάησζε ηνπ πξάζηλνπ, ξφδηλνπ, ζθνπιεθηνχ ζηελ βηνινγηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ηνπ (υθέλιμα ένηομα), νη νπνίνη ζεξεχνπλ ηα απγά θαη ηηο
πξνλχκθεο ηνπ ελψ ζπλερίδνπκε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν
κέρξη ηελ θαξπφδεζε ,γηα ηελ διαπίζηυζη χπαξμεο ή φρη απγψλ θαη πξνλπκθψλ .
…………………………………………………….……………………………………………….
Από ηοςρ παπαγωγούρ επιβάλλεηαι η επιζηάμενη παπακολούθηζη ηηρ εξέλιξηρ ηος
πληθςζμού ηος ππάζινος και πόδινος ζκοςληκιού αλλά και ηος ηεηπάνςσος και ηων αθίδων.
Πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο θπηείεο ηνπο γηα ην ελδερφκελν θάπνηαο ζεκαληηθήο πξνζβνιήο ψζηε λα
επέκβνπκε φηαλ θζάζνπκε ζε φξηα επέκβαζεο.

ΚΑΣΩΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ - ΔΝΔΡΓΔΙΔ
ε ρεκηθφ ςεθαζκφ λα πξνρσξνχλ, μόνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ
επηβιαβή νξγαληζκνχ μεπεξάζεη ηα θαηψηαηα φξηα επέκβαζεο πνπ πποζοσή επηζεκαίλνληαη
παξαθάησ .
………………………………………………………………………………………………………
ΚΑΣΩΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΗ

o Για ηο Ππάζινο ζκοςλήκι ζηο Βιαζηηθφ ζηάδην : ηάδην αλζνθνξίαο – θαξπνθνξίαο 1ε γελεά δηάξθεηαο κέρξη πεξίπνπ ηέινο Ινπιίνπ – σο θαηψηαην φξην πιεζπζκηαθήο
ππθλφηεηαο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο επέκβαζεο κε
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα νξίδεηαη φηαλ βξίζθνπκε 6 – 8 λεαξέο πξνλχκθεο ( 1νπ
θαη 2νπ ζηαδίνπ κήθνπο κέρξη 1(έλα) εθαηνζηφ θαηά κέζν φξν αλά 100 θπηά
……………………………………………………………………………………………
o Για ηο Ρόδινο ζκοςλήκι ζηο Βιαζηηθφ ζηάδην : ηάδην ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ
ρηεληψλ θαη ζηάδην αλζνθνξίαο – σο θαηψηαην φξην πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ηνπ
ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο επέκβαζεο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντφληα νξίδεηαη φηαλ παξαηεξνχκε πξνζβνιή 20% ζηα άλζε κε ηελ εκθάληζε
κνξθήο ξνδέηαο .
……………………………………………………………………………………………
o Για ηον ηεηπάνςσο ζηο Βιαζηηθφ ζηάδην ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ ρηεληψλ , κφλν
φηαλ πξνθαιείηαη θπιιφπησζε .

…………………………………………………………………………………
o Αθίδερ: επεκβαίλνπκε κφλν εάλ νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ πςεινί γηα (7) ή
πεξηζζφηεξεο εκέξεο
…………………………………………………………………………………………….
ΔΝΔΡΓΔΙΔ

 Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ, ζε θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο , ςεθαζκνί απηή
ηελ πεξίνδν, ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα
πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εθιεθηηθψλ εληνκνθηφλσλ, θηιηθψλ πξνο ηα
σθέιηκα θαη ην πεξηβάιινλ θαη απνηειεζκαηηθά όπωρ ηα εγκεκπιμένα
βιολογικά ζκεςάζμαηα.
 Η ρξήζε απηή ηελ πεξίνδν κε εθιεθηηθψλ επξέσο θάζκαηνο
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαηαζηξέθεη ηα σθέιηκα θαη είλαη δπλαηφλ λα
πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ ηεηξάλπρνπ.
 Αθφκε νη παξαγσγνί πξέπεη λα ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αζθάιεηά ηνπο θαη να ειδοποιήζοςν ζσεηικά ηοςρ
μελιζζοκόμοςο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θπςειψλ ηνπο.
 Σονίζοςμε όηι θα ππέπει να αποθεύγονηαι γενικά οι μη αναγκαίοι
τεκαζμοί, γηαηί εμνληψλνπλ ηα σθέιηκα έληνκα πνπ έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ερζξψλ ηνπ βακβαθηνχ.
 Δπιδίυξή μαρ είναι, να θθάζοςμε ζηον Αύγοςζηο με ηοςρ λιγόηεποςρ
δςναηόν τεκαζμούρ με ενηομοκηόνα και ζςνεπώρ με διαζυζμένα ηα
υθέλιμα ένηομα καη ηφηε λα αμηνπνηήζνπκε, απηφ ην πνιχηηκν θεθάιαην ησλ
σθέιηκσλ εληφκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ ζθνπιεθηνχ,
πνπ ζα εκθαληζζεί ζηα ηέιε Ινπιίνπ κε αξρέο Απγνχζηνπ θαη ε νπνία είλαη
θαηαζηξεπηηθή ηδίσο ζηηο ρξνληέο πνπ αλαπηχζζεη κεγάινπο πιεζπζκνχο.

…………………………………………………………………………………………………………….
Οι βαμβακοπαπαγωγοί και μόνο είναι αποκλειζηικά ςπεύθςνοι για ηην ηελική απόθαζη
επιλογήρ , ηηρ ζςγκεκπιμένηρ κάθε θοπά θςηοπποζηαηεςηικήρ επέμβαζηρ ζηιρ ζςνθήκερ ηηρ
καλλιέπγειαρ ηων θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων πος θα επιλέξοςν και ηος ηπόπος και σπόνος
σπηζιμοποίηζηρ αςηών, καθώρ και για λοιπούρ σειπιζμούρ , ηα οποία ζςμβάλλοςν ζηιρ ποζοηικέρ
και ποιοηικέρ αποδόζειρ ηηρ καλλιέπγειαρ .
…………………………………………………………………………………………………………….
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο Γεσπφλνπο
ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ξάλζεο , ζην
Σκήκα Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ζηα ηειέθσλα 25413-50191 – 25413 50189 .
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