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Θξάθεο

Θέκα: «Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
βάκβαθνο γηα ην έηνο 2018»
ρεη.: Αξηζκ. Πξση. 5572/75891/30-05-2018 Τπ. Απφθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αξηζκ. Πξση. 11724/157427 έγγξαθν Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο.
ηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο καο σο πεξηθεξεηαθνχ ζπληνληζηή - φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε
- θαη κεηά απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ιάβακε απφ ηηο Γ.Α.Ο.Κ. ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

1. Γεληθά
Σν πξφγξακκα ησλ Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ
ζθνπιεθηνχ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ, εθαξκφζηεθε γηα 8ε ζπλερή ρξνληά, απφ ηηο Π.Δ. ( εξξψλ –
Γξάκαο - Ξάλζεο – Ρνδφπεο – Έβξνπ), ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Πξνζηαζίαο
Φπηψλ Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Καβάιαο.
Ο απψηεξνο ζηφρνο ησλ Γειηίσλ Γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ είλαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ
γηα ηελ εμέιημε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη ε απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ησλ βακβαθνθπηεηψλ
ηνπο.
Η παξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα απνηειεί κία ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία,
απαηηψληαο ηελ ζπλερή

παξνπζία ησλ γεσπφλσλ ζηα ρσξάθηα θαη ηε δηαξθή
1

επαθή ηνπο κε ηνπο

παξαγσγνχο, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ απνθπγή
άζθνπσλ θαη άθαηξσλ ςεθαζκψλ κε εληνκνθηφλα, ηνλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ αλζεθηηθφηεηαο ζηηο ιίγεο
δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έρεη ην νπινζηάζην ησλ παξαγσγψλ θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ ζε
πςεινχο πιεζπζκνχο.
Ο θχξηνο ερζξφο ηεο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνχ είλαη ην πξάζηλν ζθνπιήθη θαη εηδηθφηεξα ε δεχηεξε ζην
βακβάθη γεληά απηνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ ζθνπιεθηνχ, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο
δήηεκα απνηειεί ε παξνπζία ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ
ππνινίπσλ επηβιαβψλ εληφκσλ απφ ηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. Όζν πην εληαηηθή είλαη ε
ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ησλ ερζξψλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ινχλην θαη Ινχιην, ηφζν κηθξφηεξνη
είλαη νη πιεζπζκνί ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην, φπνπ θαη εθδειψλεηαη ε θξίζηκε
δεχηεξε γεληά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ζην βακβάθη.
ε απηφ ην πιαίζην, κείδνλνο ζεκαζίαο δήηεκα απνηειεί ε απνθπγή ςεθαζκψλ κε εληνκνθηφλα έσο ηα ηέιε
Ινπιίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηάδεηαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα νξίνπ επέκβαζεο ησλ ππνινίπσλ
ερζξψλ, νη νπνίνη είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Αο κελ μερλάκε φηη ε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ
δεπηεξεπφλησλ ερζξψλ ζπρλά γίλεηαη κε εληνκνθηφλα επξέσο θάξκαηνο κε νιέζξηα απνηειέζκαηα ζηνπο
πιεζπζκνχο ησλ σθειίκσλ.
Η έθηαζε πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί κε βακβάθη - αλά Π.Δ. ηεο πεξηνρήο επζχλεο καο - ηε θεηηλή θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν έρεηο σο αθνινχζσο (ζηνηρεία Δ.Α.Δ.):
Α/Α

ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

ΈΚΣΑΗ Δ ΣΡΔΜΜΑΣΑ

1

ΔΡΡΔ

255.000

2

ΓΡΑΜΑ

45.000

3

ΞΑΝΘΗ

35.300

4

ΡΟΓΟΠΗ

330.000

5

ΝΟΣΙΟ ΔΒΡΟ

100.000

6

ΒΟΡΔΙΟ ΈΒΡΟ

190.000

ΤΝΟΛΟ

955.300

2. Δγθαηάζηαζε δηθηύνπ θεξνκνληθώλ παγίδσλ
Η παξαθνινχζεζε ηεο πηήζεο ησλ εληφκσλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ έγηλε κε ηελ
εγθαηάζηαζε θεξνκνληθψλ παγίδσλ ζε φιεο ηηο Π.Δ. ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Τπεξεζίαο καο, πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη θεξνκνληθέο παγίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο. Η επηινγή ησλ ζέζεσλ έγηλε κε
θξηηήξην ηελ θάιπςε φισλ ησλ πεξηνρψλ φπνπ πθίζηαληαη βακβαθνθαιιηέξγεηεο ζε θάζε πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα θαη ηελ πνιπεηή πιένλ εκπεηξία ησλ Γεσπφλσλ ησλ Γ.Α.Ο.Κ. φπνπ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα.
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Η παξαθνινχζεζε ηεο πηήζεο ησλ εληφκσλ θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο παγίδεο έγηλε απφ ηνπο
Γεσπφλνπο ησλ Γ.Α.Ο.Κ. ησλ Π.Δ, ζε εληαίεο πξφηππεο θφξκεο. Σα ζηνηρεία ησλ ζπιιήςεσλ
ζπγθεληξψλνληαη ζην Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Δ. Καβάιαο, σο Πεξηθεξεηαθνχ πληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ζηε Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο, σο Δζληθνχ πληνληζηή ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Η αλάξηεζε ησλ παγίδσλ έγηλε απφ ηηο αξρέο Ινπλίνπ έσο ηηο αξρέο Ινπιίνπ φπσο θαίλεηαη ζην θάησζη
πίλαθα ζε φιεο ηηο Π.Δ. πιελ 2 παγίδσλ νη νπνίεο είραλ αλαξηεζεί πξνγελέζηεξα, ζηηο 12-03-2018, ζηελ ΠΔ
Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πξψηε πηήζε ηνπ εληφκνπ (δηαρεηκάδνπζα γεληά).
Η θαηαλνκή ησλ παγίδσλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Α/Α

Γ.Α.Ο.Κ.

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΓΙΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΓΙΓΩΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

(Πξάζηλν θνπιήθη)

(Ρφδηλν θνπιήθη)

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ

1

ΔΡΡΔ

12

4

04 έσο 08/6/18

2

ΓΡΑΜΑ

12

0

2 παγίδεο 12/3/18,
9 παγίδεο 30/5/18
1 παγίδα 12/6/18

3

ΞΑΝΘΗ

4

1

12/6/2017

4

ΡΟΓΟΠΗ

6

4

15/6/17

5

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

13

0

01 έσο 13/07/18

6

ΟΡΔΣΙΑΓΑ

4

4

20/6/18 Πξάζηλν
22/6/18 Ρφδηλν

χλνιν

50

12

3. Αγξνκεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο
3.1 Πξνεηνηκαζία αγξνύ – ζπνξά
Οη αγξνκεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ζπνξάο ήηαλ νη θαλνληθέο γηα ηελ
επνρή ζεξκνθξαζίεο θαη ηα κεησκέλα χςε βξνρφπησζεο. Η ζπνξά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο μεθίλεζε ζηα
κέζα Απξηιίνπ θαη νινθιεξψζεθε ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Μαΐνπ. Ο άλπδξνο ρεηκψλαο πνπ πξνεγήζεθε
νδήγεζε ζηελ επηβεβιεκέλε εθαξκνγή πξψηκσλ πνηηζκάησλ θπηξψκαηνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεθαλ αζηνρίεο ζηελ δηδαληνθηνλία πηζαλφηαηα ιφγσ επηθξάηεζεο
μεξνζεξκηθψλ ζπλζεθψλ θαη δπζηνθίαο ησλ πξνθπηξσηηθψλ δηδαληνθηφλσλ. Η επηηπρία ηνπ θπηξψκαηνο
θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αιιά ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ θαιιηεξγεηψλ νη παξαγσγνί πξνρψξεζαλ
ζε επαλαζπνξά. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επαλαζπνξά ήηαλ ε νιηγσξία ζηελ έγθαηξε
εθαξκνγή πνηηζκάησλ θπηξψκαηνο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθαλ επαλαιεπηηθά), ε κε θαιή
δηακφξθσζε ζπνξνθιίλεο ιφγσ ησλ μεξνζεξκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε πξνζβνιή ησλ λεαξψλ θπηψλ απφ
εδαθνγελείο αζζέλεηεο. ε κεξηθέο αθξαίεο πεξηπηψζεηο ππήξμε θαηάθιηζε θαη απνπλημία ησλ λεαξψλ
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θπηψλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ νξηζκέλνη αγξνί ζπάξζεθαλ φςηκα ιφγσ ηεο πνιχκελεο θαηάθιηζεο ησλ
αγξψλ απφ βξνρέο ζηελ αξρή ηεο Άλνημεο κε πνιχ δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ αξγφηεξα ιφγσ ηεο εκθάληζεο πξνζβνιψλ ζε πνιχ επαίζζεην ζηάδην ηεο
θαιιηέξγεηαο.

3.2 Δμέιημε βακβαθνθπηεηώλ
Σνλ Ινχλην θαη ηνλ Ινχιην ηα χςε βξνρφπησζεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ήηαλ αηζζεηά πςειφηεξα απφ ηα
ζπλεζηζκέλα γηα ηελ επνρή κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ εχξσζηα θπηά θχξηα ζηηο πξψηκεο θπηεχζεηο
αιιά θαη λα νςηκίζνπλ νη θαιιηέξγεηεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή απφ
αξθεηνχο παξαγσγνχο ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο ψζηε λα αλαζρέζνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε (αχμεζε
κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ) πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία βιαζηηθήο αλάπηπμεο θαη
θαξπνθνξίαο θαζψο θαη λα απνηξαπεί ε πξνζέιθπζε ηεο επηθείκελεο γεληάο πξνλπκθψλ πξάζηλνπ
ζθνπιεθηνχ. Η πεξαηηέξσ νςίκηζε ζε θαιιηέξγεηεο πνπ επαλαζπάξζεθαλ ή ζπάξζεθαλ φςηκα νδήγεζε ζην
λα ζπκπέζεη ε έμαξζε ηεο δεχηεξεο γεληάο πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ πάλσ ζε πνιχ επαίζζεην ζηάδην
αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ κε πνιχ δπζκελή απνηειέζκαηα θχξηα ζηηο πεξηνρέο Ρνδφπεο θαη Έβξνπ. Οη
βξνρνπηψζεηο πάλησο πνπ ζεκεηψζεθαλ βνήζεζαλ ην πδαηηθφ ηζνδχγην ζε κηα πεξίνδν πνπ νη πδαηηθέο
απαηηήζεηο έθζαλαλ ζηελ θνξχθσζή ηνπο.

3.3 Ωξίκαλζε – πγθνκηδή
Απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ επηθξάηεζε κηα πεξίνδνο ζρεδφλ θαζνιηθήο αλνκβξίαο πνπ ζε κεξηθέο πεξηνρέο
δηήξθεζε έσο θαη 3 κήλεο κε θαλνληθέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο. Ο απαηηήζεηο γηα αξδεχζεηο
επαλήιζαλ θαη απαηηήζεθαλ 3-4 πνηίζκαηα , νη ζπλζήθεο γεληθά φκσο ππήξμαλ ηδηαίηεξα επλντθέο γηα ηελ
θαξπνθνξία θαη σξίκαλζε ησλ θπηεηψλ.
Σνλ επηέκβξην επηθξάηεζε αίζξηνο θαηξφο, ζπλζήθεο επλντθέο γηα ην άλνηγκα ησλ θαξπδηψλ.
Η ζπγθνκηδή εμειίρζεθε ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο έσο θαη ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ φπνπ νινθιεξψζεθε θαη ε
δεχηεξε ζπγθνκηδή (δεχηεξν ρέξη) ζηηο φςηκεο πεξηνρέο.
Ο απνδφζεηο θπκάλζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζηηο πεξηνρέο εξξψλ θαη Γξάκαο, παξνπζηάζηεθε
αχμεζε ζηηο απνδφζεηο ζην Ννκφ Ξάλζεο ελψ ζηηο πεξηνρέο Ρνδφπεο θαη Έβξνπ νη απνδφζεηο ήηαλ νη
αλακελφκελεο ζηηο πξψηκεο θπηεχζεηο αιιά αηζζεηά κεησκέλεο ζε βακβαθνθπηείεο πνπ επαλαζπάξζεθαλ
(θαθφ θχηξσκα) νη ζπάξζεθαλ φςηκα (πιεκκπξηζκέλνη αγξνί).
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4. Δμέιημε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ
Σε θεηηλή ρξνληά αλ θαη ππήξρε απμεκέλε έληαζε πξνζβνιψλ θχξηα απφ πξάζηλν ζθνπιήθη ζηηο Π.Δ.
Ρνδφπεο θαη Έβξνπ δελ παξαηεξήζεθαλ επηδεκηθά θαηλφκελα ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ βακβαθηνχ
(πξάζηλν & ξφδηλν ζθνπιήθη, ζξίπεο, αθίδεο, ηεηξάλπρνη θ.α.).

4.1 Πξάζηλν θνπιήθη
Σν πξάζηλν ζθνπιήθη ζηελ πεξηνρή καο, εκθαλίδεη ηξεηο γεληέο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ
αξίζκεζε ησλ γελεψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ σο 1ε γελεά θαηαγξαθεί ε δηαρεηκάδνπζα, νπφηε νη γελεέο πνπ
παξαηεξνχληαη είλαη ηέζζεξηο θαη απηέο πνπ καο απαζρνινχλ είλαη ε δεχηεξε (ηέιε Ινπλίνπ – κέζα
Ινπιίνπ), ε ηξίηε ( ηέιε Ινπιίνπ – κέζα Απγνχζηνπ) θαη ε ηέηαξηε (ηέιε Απγνχζηνπ). Πξνο απνθπγή
παξεμεγήζεσλ ζα αλαθεξζνχκε ζε ηξεηο γελεέο πνπ πξνζβάινπλ ηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο, δειαδή σο
πξψηε ε γελεά αξρψλ Ινπιίνπ, σο δεχηεξε ε γελεά αξρψλ Απγνχζηνπ θαη σο ηξίηε ε γελεά ζηα ηέιε
Απγνχζηνπ.
1ε γεληά: πιιήςεηο εληφκσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο θαηαγξάθεθαλ απφ ηα ηέιε Ινπλίνπ, ελψ νη πξψηεο
πξνζβνιέο πνπ εθδειψζεθαλ ζηηο αξρέο Ινπιίνπ δελ πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα ζε θακία πεξηνρή. ηε
ζπγθεθξηκέλε γεληά εθηφο απφ ηνλ ρακειφ αξηζκφ ζπιιήςεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο παγίδεο, δελ
θαηακεηξήζεθαλ πξνλχκθεο ή θαηακεηξήζεθαλ πξνλχκθεο θάησ απφ ην φξην ππθλφηεηαο έλαξμεο
ςεθαζκνχ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξαγσγνχο έρεη εκπεδσζεί ην άζθνπν (αιιά θαη επηδήκην) ησλ
ςεθαζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ θηλδπλεχνπκε λα έρνπκε επηδεκηθέο θαηαζηάζεηο (άλσ ησλ 6
πξνλπκθψλ/100 θπηά) ζηνρεχνληαο λα κεηψζνπκε ηνλ επεξρφκελν πιεζπζκφ αθνχ απηή ε γεληά δελ
πξνθαιεί νηθνλνκηθή δεκηά. ε θάζε πεξίπησζε ε γεληά νινθιεξψζεθε έσο 15-18 Ινπιίνπ κε εκθαλή
κείσζε ή θαη κεδεληζκφ ησλ ζπιιήςεσλ.
2ε γεληά: Οη αξηζκνί ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο παγίδεο μεθίλεζαλ ζηα ηέιε Ινπιίνπ ζηελ Π.Δ. εξξψλ θαη ζηελ
Π.Δ. Γξάκαο θαη ιίγν αξγφηεξα, 1-3 Απγνχζηνπ ζηηο Π.Δ. Ξάλζεο, Κνκνηελήο & Αιεμαλδξνχπνιεο. Πην
φςηκε ήηαλ ε πεξηνρή ηεο Οξεζηηάδαο (4 Απγνχζηνπ). Η εκθάληζε ηεο σνηνθίαο

ηεο 2 εο γελεάο

θαηαγξάθεθε ζηηο 30 Ινπιίνπ γηα ηελ Π.Δ. Γξάκαο πνιχ θνληά ζην απνηέιεζκα ηνπ πξνγλσζηηθνχ
κνληέινπ πξφβιεςεο εκθάληζεο σνηνθίαο κε βάζε ηνπο εκεξνβαζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γεσπφλνη
ηεο ΓΑΟΚ Γξάκαο (29/07/2018). Βάζεη ησλ επηηφπησλ θαηαγξαθψλ (αξηζκφο πξνλπκθψλ/ 100 θπηά) ζηηο
πεξηνρέο Ξάλζεο & εξξψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππεξέβε ην φξην επέκβαζεο (4 πξνλχκθεο/100 θπηά).
ηελ Π.Δ. Αιεμαλδξνχπνιεο, ην φξην επέκβαζεο μεπεξάζηεθε ζε νθηψ ζέζεηο θαηαγξαθήο (ζηηο δχν απφ
απηέο ηξείο θνξέο), ζηελ Π.Δ. Ρνδφπεο ην φξην επέκβαζεο μεπεξάζηεθε θαη ζηηο 6 ζέζεηο θαηαγξαθήο (ζηηο
ηέζζεξηο απφ απηέο δχν θνξέο), ελψ ζηελ Π.Δ. Γξάκαο θαη ζηελ Π.Δ. Οξεζηηάδαο, ην φξην επέκβαζεο
μεπεξάζηεθε ζε κία ζέζε θαηαγξαθήο.
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ε απηή ηελ πεξίνδν εληαηηθνπνηνχληαη νη επηηφπηεο παξαηεξήζεηο γηα σνηνθία αξρηθά θαη θαηακέηξεζε
πξνλπκθψλ δεχηεξεο γεληάο κεηέπεηηα. Πξνζνρή δφζεθε ζην λα κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε κε
θαζπζηεξεκέλεο ζπνξαδηθέο θαη πεξηνξηζκέλεο σνηνθίεο ηεο πξψηεο γελεάο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε
ςεθαζκφ λσξίηεξα ηνπ επηζπκεηνχ φπσο παξαηήξεζαλ γεσπφλνη ηεο ΓΑΟΚ Γξάκαο. Άθαηξνη ςεθαζκνί
απηή ηελ πεξίνδν έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνιφζξεπζε ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ θαη κφλν.
Οη ζπιιήςεηο ζηηο παγίδεο ήηαλ κέηξηαο έληαζεο ζηηο Π.Δ. εξξψλ Γξάκαο θαη Ξάλζεο θαη ε αληηκεηψπηζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεληάο θαιχπηνληαλ άλεηα κε κία ρεκηθή επέκβαζε. Μεγάινη αξηζκνί ζπιιήςεσλ
παξαηεξήζεθαλ ζηηο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο κε έληνλεο πξνζβνιέο πνπ επέθεξαλ ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή δεκηά θχξηα ζε φςηκεο θπηεχζεηο θαη επαλαζπνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία σθέιηκσλ
εληφκσλ. ηελ Π.Δ. Οξεζηηάδαο νη ζπιιήςεηο ήηαλ κέηξηαο έληαζεο αιιά νη πξνζβνιέο έληνλεο.
Οη γεσπφλνη ησλ θαηά ηφπνπο Γ.Α.Ο.Κ. πξαγκαηνπνίεζαλ πνιιέο επηζθέςεηο ηφζν ζε αγξνχο φζν θαη ζε
θαθελεία , πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα κελ εθαξκφζνπλ πξψηκνπο ςεθαζκνχο.
Γπζηπρψο γηα άιιε κία ρξνληά αξθεηνί βακβαθνθαιιηεξγεηέο πξνρψξεζαλ ζε πξψηκνπο ςεθαζκνχο
επεξεαδφκελνη

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη παξαζπξφκελνη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε επξέσο

ρξεζηκνπνηνχκελε δξαζηηθή chlorantraniliprole, έρεη θαη σνθηφλν δξάζε θαη άξα νη ςεθαζκνί κπνξνχλ λα
γίλνπλ πην πξψηκα, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη. Αληηζέησο ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηηθή είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθή ζε πξνλχκθεο πξψηνπ ζηαδίνπ θάηη ην νπνίν ηνπνζεηνχζε ην επίθαηξν ησλ ςεθαζκψλ ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα 3 κε 5 Απγνχζηνπ (Γξάκα, έξξεο), ή ιίγν αξγφηεξα ζε πην φςηκεο πεξηνρέο (Ξάλζε,
Κνκνηελή). Δθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο chlorantraniliprole πνπ κνλνπσινχζε ζηελ αγνξά,
κηα λέα δξαζηηθή (spinetoram), ρξεζηκνπνηήζεθε κε κέηξηα απνηειεζκαηηθφηεηα (βάζεη ηεο έθζεζεο ηεο
Π.Δ. εξξψλ), ε νπνία επίζεο δελ εκθαλίδεη σνθηφλν δξάζε κε απνηέιεζκα λα θξίλνληαη άθαηξνη νη
ςεθαζκνί θαηά ην ζηάδην σνηνθίαο.
Πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη νη παξαγσγνί πνπ δηαηήξεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ ζε
πςειά επίπεδα θαη πξαγκαηνπνίεζαλ έλα επίθαηξν ςεθαζκφ κε ηελ εκθάληζε πξνλπκθψλ πάλσ απφ ηα
φξηα επέκβαζεο δελ αληηκεηψπηζαλ θαλέλα πξφβιεκα.
3ε γεληά: Η ηξίηε γεληά εκθαλίζηεθε κεηά ηηο 20 Απγνχζηνπ θαη δηαπηζηψζεθε κε επηηφπηα παξαηήξεζε
λέσλ σνηνθηψλ, θαηακέηξεζε λέσλ πξνλπκθψλ θαη αχμεζε ησλ ζπιιήςεσλ ελειίθσλ ζηηο παγίδεο. ε
πνιιέο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο κε εμαίξεζε ηελ Π.Δ. εξξψλ δελ θαηαγξάθεθαλ έληνλεο απμεηηθέο ηάζεηο
ζπιιήςεσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο (πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο κε επηινγήο ηεο θαιιηέξγεηαο απφ ην έληνκν
σο θαηάιιεινπ μεληζηή) ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε αιιεινεπηθάιπςε ησλ γελεψλ κε
ζπλερείο ζπιιήςεηο (Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο) . Η ζπγθεθξηκέλε γεληά ζε θακία πεξίπησζε δε
δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηα θαξπνθφξα φξγαλα ησλ θπηψλ θαη έηζη εκπεδψζεθε ε αληίιεςε φηη ε
ζπγθεθξηκέλε γεληά δελ παξνπζηάδεη επηθίλδπλνπο πιεζπζκνχο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηνχληαη επηπιένλ
ςεθαζκνί.
Γεληθά νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα επέκβαζε ζα πξέπεη λα
ζπλδπάζνπλ ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ παγίδσλ (εμέιημε γεληάο) κε ηηο ιεπηνκεξείο
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επηηφπηεο κεηξήζεηο (αξηζκφο πξνλπκθψλ /100 θπηά). Γηα ηελ 1ε γεληά επεκβαίλνπκε κφλν φηαλ νη
ζπιιήςεηο είλαη άλσ ησλ 6 λεαξψλ πξνλπκθψλ/100 θπηά (1 πξνλχκθε/κέηξν) θαη γηα ηελ 2ε γεληά φηαλ νη
ζπιιήςεηο είλαη άλσ ησλ 4 λεαξψλ πξνλπκθψλ/100 θπηά (1 πξνλχκθε/1,5κέηξν). Οη παγίδεο θαηαγξαθήο
αξζεληθψλ καο πιεξνθνξνχλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ ηνπ εληφκνπ ψζηε λα ππάξμεη ην επίθαηξν ησλ
επεκβάζεσλ. Γελ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο αθνχ δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε
ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιιήςεσλ κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο. Άιισζηε ην έρνπλ επηζεκάλεη νη
γεσπφλνη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκέλσλ ζπιιήςεσλ κε εθηεηακέλεο πξνζβνιέο θαη ην
αληίζηξνθν. Άξα νη ζπιιήςεηο καο ελεκεξψλνπλ γηα ην πόηε ζα ςεθάζνπκε (πρ. ε ρξεζηκνπνηνχκελε
δξαζηηθή chlorantraniliprole, εθαξκφδεηαη ζε πξνλχκθεο πξψηνπ ζηαδίνπ κεηά ηελ εθθφιαςε ησλ απγψλ),
ελψ ε επηηφπηα κέηξεζε γηα ηνλ αλ ζα ςεθάζνπκε. Οη γεσπφλνη ησλ ΓΑΟΚ θάλνπλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο
λα απνβιεζεί ε λννηξνπία ησλ άθαηξσλ θαη άζθνπσλ ςεθαζκψλ (επεηδή ςέθαζε ν γείηνλαο ή επεηδή
ηέηνηα εκεξνκελία πέξζη είρα ςεθάζεη).
Η θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ ερζξψλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, ηφζν ησλ αξπαθηηθψλ εηδψλ φζν θαη ησλ
παξαζηηνεηδψλ, απφ ηνπο Γεσπφλνπο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. Γξάκαο, ζπλέδξακε ζεηηθά ζηελ απνδνρή ηεο
νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο. Σν θσηνγξαθηθφ απηφ πιηθφ κπνξεί λα
απνηειέζεη βάζε ζηελ έθδνζε απφ ην Τπ.Α.Α.Σ. ελεκεξσηηθήο αθίζαο.
Η ρξεζηκνπνίεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δξαζηηθψλ νπζηψλ σο πξνο ηελ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ
πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα σο πξνο ην ελδερφκελν εκθάληζεο
αλζεθηηθφηεηαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο. Βάζεη ησλ πξνηάζεσλ ηεο Γ.Α.Ο.Κ. Γξάκαο, ε θαηάξηηζε
ελφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θχξησλ εληνκνινγηθψλ ερζξψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηηθέο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ΓΑΛΑΝΘΟ, ζα
νδεγήζεη ζηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξφιεςεο πξνηνχ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα. ηελ θεηηλή
ρξνληά δελ κπφξεζαλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ εθδήισζε αλζεθηηθφηεηαο ζηελ
δξαζηηθή chlorantraniliprole θαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ επεκβάζεσλ (1 ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) ζηηο
Π.Δ εξξψλ θαη Γξάκαο.
ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΣΟΠΙΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΡΟΓΙΝΟΤ ΚΟΤΛΗΚΙΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΝΤΜΦΩΝ
(ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΝΤΜΦΩΝ/100 ΦΤΣΑ)
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ
ΔΝΟΣΗΣΔ

ΔΙΓΟ
ΔΥΘΡΟΤ

Π.Δ. ΈΒΡΟΤ
(ΟΡΔΣΙΑΓΑ)
Π.Δ. ΈΒΡΟΤ
(ΑΛΔΞ/ΛΗ)

ΠΡΑΙΝΟ

Π.Δ. ΔΡΡΩΝ
Π.Δ
ΡΟΓΟΠΗ
Π.Δ.ΞΑΝΘΗ
Π.Δ. ΓΡΑΜΑ

ΤΝΟΛΟ
ΘΔΔΩΝ
ΚΑΣΑΓΡΑΦ
ΩΝ

ΚΑΜΙΑ
ΠΡΟΝΤΜΦΗ

1 έσο 3
ΠΡΟΝΤΜΦΔ

4 έσο 5
ΠΡΟΝΤΜΦΔ

ΠΡΑΙΝΟ

4

0

3

1

0

ΡΟΓΙΝΟ

4

4

0

0

0

13

0

5

5

3

-

-

-

-

-

ΠΡΑΙΝΟ

12

4

8

0

0

ΡΟΓΙΝΟ

4

4

0

0

0

ΠΡΑΙΝΟ

6
4

0

0

6

0

ΡΟΓΙΝΟ

1

3

0

0

ΠΡΑΙΝΟ

4

0

4

0

0

ΡΟΓΙΝΟ

1

0

1

0

0

12

6

5

1

0

-

-

-

-

-

ΡΟΓΙΝΟ

ΠΡΑΙΝΟ
ΡΟΓΙΝΟ

7

ΑΝΩ ΣΩΝ 5
ΠΡΟΝΤΜΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΙΣΟΠΙΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ Δ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΩ ΣΩΝ
ΔΠΙΣΡΔΠΣΩΝ (4 ΠΡΟΝΤΜΦΔ/100 ΦΤΣΑ)

ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΠΔΜΒΑΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΝΤΜΦΩΝ (ΑΡΙΘΜΟ/ 100 ΦΤΣΑ)
ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΠΔΜΒΑΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ
ΔΝΟΣΗΣΔ

4 ΠΡΟΝΤΜΦΔ

5 ΠΡΟΝΤΜΦΔ

Π.Δ ΡΟΓΟΠΗ

6 ΦΟΡΔ

4 ΦΟΡΔ

Π.Δ. ΈΒΡΟΤ
(ΑΛΔΞ/ΛΗ)

5 ΦΟΡΔ

3 ΦΟΡΔ

3 ΦΟΡΔ

Π.Δ. ΈΒΡΟΤ
(ΟΡΔ/ΓΑ)

1 ΦΟΡΑ

-

-

13 Απγ.

Π.Δ. ΓΡΑΜΑ

1 ΦΟΡΑ

-

-

08/Απγ.

7 ΠΡΟΝΤΜΦΔ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ

27/Ινπι 4 θνξέο
-

7/Απγ. 6 θνξέο
13/Απγ. 4θνξέο, 02/Απγ. 2θνξέο
06/Απγ.24θνξέο, 27/Ινπι. 2θνξέο

4.2 Ρόδηλν θνπιήθη
Σν ξφδηλν ζθνπιήθη δελ απνηειεί αμηφινγν ερζξφ γηα ηηο Π.Δ. εξξψλ & Γξάκαο. ηελ Π.Δ. εξξψλ
θαηαγξάθεθαλ κεδεληθέο ζπιιήςεηο θαη ζηηο 4 παγίδεο αιιά θαη ζηηο επηηφπηεο θαηακεηξήζεηο. Η
εκθάληζή ηνπ ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο θαη ηελ Π.Δ. Ρνδφπεο ήηαλ ζε ειαθξά απμεκέλα επίπεδα (πςειφηεξεο
θαηαγξαθέο) αιιά δελ πξνθιήζεθαλ αμηνζεκείσηεο πξνζβνιέο. Σέινο ζηελ Π.Δ. Οξεζηηάδαο
θαηαγξάθεθαλ πνιχ ρακειέο ζπιιήςεηο πνπ θπκάλζεθαλ ζε κνλνςήθηα λνχκεξα. Καηά ηελ θαηαγξαθή
πξνλπκθψλ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ είρακε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ επέκβαζεο, ελψ ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ θαηεγξάθεζαλ θαλ πξνλχκθεο.

4.3 Άιινη ερζξνί
Σελ θεηηλή ρξνληά παξόηη αξθεηνί εληνκνινγηθνί ερζξνί ηνπ βακβαθηνύ εκθάληζαλ απμεκέλνπο
πιεζπζκνύο γεληθά αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρώο άιινηε κε ζσζηέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θαη
άιινηε κε ςεθαζκνύο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ αλαιπηηθή δηαηύπσζε ησλ αλεθηώλ νξίσλ
πξνζβνιήο αλά εληνκνινγηθό ερζξό θαη ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαηά ηελ εκθάληζε ηεο
πξνζβνιήο πνπ αλαθέξνληαλ ζηα Γ.Γ.Π., ώζηε λα κπνξέζνπλ λα θξίλνπλ νη παξαγσγνί γηα ην αλ θαη
πόηε ζα έπξεπε λα επέκβνπλ κε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε.
Θξίπαο: Γηα κία αθφκε ρξνληά δελ απνηέιεζε ζνβαξφ ερζξφ θαη ε παξνπζία ηνπ έγηλε αηζζεηή κφλν ζε
θπηείεο πνπ δελ θχηξσζαλ νκαιά θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μαΐνπ. Με ηελ αλάθακςε ησλ θπηψλ ηνλ Ινχλην,
μεπεξάζηεθε ε πξνζβνιή.
Αθίδεο: Δκθαλίζηεθαλ ζπνξαδηθά κε κέηξηνπο πιεζπζκνχο θαη κέηξηαο έληαζεο πξνζβνιέο θχξηα ζηηο
Π.Δ. Ρνδφπεο, Έβξνπ θαη Γξάκαο θαη δελ δεκηνχξγεζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ε νξηζκέλεο ππήξμε
ρεκηθή θαηαπνιέκεζε θχξηα κε επξέσο θάζκαηνο εληνκνθηφλα αιιά ππήξμαλ θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο
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φπνπ αληηκεησπίζηεθε παξαγσγνί πνπ αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα κε ηελ ηε δξάζε ησλ σθέιηκσλ
εληφκσλ (αξπαθηηθψλ Coccinellidae) αιιά θαη ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ παξαζηηηζκνχ πνπ εκθαλίζηεθε.
Σεηξάλπρνο: Η εκθάληζή ηνπ ήηαλε ππνηνληθή θχξηα κεηά ηνλ Ινχιην νπφηε επηθξάηεζαλ μεξνζεξκηθέο
ζπλζήθεο ζε θπηείεο πνπ είραλ πξνεγεζεί άζθνπνη ςεθαζκνί. ε ειάρηζηα ρσξάθηα αλέπηπμε πιεζπζκνχο
πάλσ απφ ην φξην επέκβαζεο θαη εθαξκφζηεθαλ αθαξενθηφλα.
Σδηηδηθάθη (Ιαζζίδεο): ηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο εκθαλίζηεθαλ πςεινί πιεζπζκνί πιεζίνλ ηεο
σξίκαλζεο απνηέιεζκα θαη ηεο απνπζίαο σθέιηκσλ εληφκσλ ζηελ πεξηνρή. ηηο Π.Δ. Έβξνπ θαη Γξάκαο
είρακε κέηξηνπο πιεζπζκνχο κε κέηξηαο έληαζεο ζπνξαδηθέο πξνζβνιέο. Αλαιπηηθέο νδεγίεο
θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ερζξνχ (αλαζρεηηθά αχμεζεο , κείσζε
αδσηνχρνπ ιίπαλζεο θιπ) έρνπλ δνζεί ζε Γ.Γ.Π. ηεο Π.Δ. Γξάκαο. ηελ Π.Δ. εξξψλ πνπ επίζεο
εκθαλίζηεθαλ απμεκέλνη πιεζπζκνί δφζεθαλ νδεγίεο γηα ην ζθφπηκν θαη επίθαηξν ησλ ςεθαζκψλ ζε
ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ.
Βξσκνύζεο (Pentatomidae): Καηά ηελ θεηηλή ρξνληά αηζζεηή ήηαλ θαη ε παξνπζία εληφκσλ ηεο
νηθνγέλεηαο Pentatomidae θαη νη γεσπφλνη ηεο Π.Δ. Γξάκαο θαη εξξψλ δηεξεχλεζαλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ
πξνζβνιψλ απφ λχγκαηα ηνπ εληφκνπ (θαθφ άλνηγκα θαξπδηψλ, απνρξσκαηηζκφο-κειάλσζε ηλψλ). ε
δείγκαηα πνπ ζηάιζεθαλ ζην Μ.Φ.Ι. επηβεβαηψζεθε ε ππνβάζκηζε ησλ ηλψλ ιφγσ ησλ λπγκάησλ αιιά θαη
απφ πξνζβνιέο πνπ κεηαδφζεθαλ κέζσ απηψλ, κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ (βι. έθζεζε αμηνιφγεζεο
πξνγξάκκαηνο Π.Δ. Γξάκαο). Αληίζεηα δελ επηβεβαηψζεθε ην ειιηπέο άλνηγκα ησλ θαξπδηψλ ιφγσ ησλ
λπγκάησλ πνπ βξέζεθαλ θαη ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.
Γηάθνξνη άιινη ερζξνί πνπ ζπνξαδηθά εκθαλίδνληαη ζηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο φπσο ν ιχγθνο, θαη ν
αιεπξψδεο, δελ απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηελ θεηηλή ρξνληά, ελψ ζηελ Π.Δ.
Έβξνπ έγηλε αλαθνξά εκθάληζεο πξνζβνιψλ απφ αγξνηίδα (Agrotis segetum) ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ
θπηξψκαηνο.

4.4. Μπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο
Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θεηηλνχ θαινθαηξηνχ (επίκνλεο βξνρνπηψζεηο) είρακε εκθάληζε πξνζβνιψλ
απφ Alternaria alternata ζηηο Π.Δ. Ρνδφπεο θαη Γξάκαο. ηελ Γξάκα νη δεπηεξνγελείο κνιχλζεηο απφ ηνλ
κχθεηα ζπλέβαιαλ ζηελ ζπνξαδηθή εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ πξψηκεο γήξαλζεο ηνπ βακβαθηνχ
(ζπλεπηθνπξνχκελε απφ κεησκέλε ειηνθάλεηα θαηά ηελ άλζεζε θαη ηελ εμ απηήο παξνδηθή έιιεηςε –
κεησκέλε απνξξφθεζε θαιίνπ) κε εκθαλείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζε ησλ θπηεηψλ ηδηαίηεξα ζε θησρά
εδάθε.
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5. Γειηία Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ
Οη θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Π.Δ., εμέδσζαλ έλα πιήζνο Γεσξγηθψλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ, θαιχπηνληαο φια ηα ζηάδηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ηνπ βακβαθηνχ (βι. πίλαθα).
ε απηά ηα δειηία ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ, ηφζν
πξηλ, φζν θαη κεηά ηηο ηπρφλ επεκβάζεηο κε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε. Δλδεηθηηθά σο νξζά θαιιηεξγεηηθά
κέηξα πξηλ ηελ επέκβαζε κε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε αλαθέξζεθαλ νη ηζνξξνπεκέλεο αξδεχζεηο θαη
ιηπάλζεηο, ε ρξήζε ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο ζε θπηείεο ππεξβνιηθήο βιάζηεζεο θαη ε θαηαγξαθή (κέηξεζε)
πξνλπκθψλ ζηα θαξπνθφξα φξγαλα (ή ζε αθφκα πην έκπεηξνπο παξαγσγνχο ηεο εκθάληζεο σνηνθηψλ) γηα
ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ επέκβαζεο. Δπίζεο κεηά
ηε ζπγθνκηδή, ε ζηειερνθνπή θαη ε αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο κε φξγσκα.

Π.Ε. ΕΡΡΩΝ

ΕΚΔΟΘΕΝΣΑ ΔΕΛΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
1ο Δ.Γ.Π.
10385/31-5-18
2ο Δ.Γ.Π.
12171/27-6-18
3ο Δ.Γ.Π.
13366/8-7-18
4ο Δ.Γ.Π.
13948/30-07-18
5ο Δ.Γ.Π.
15334/28-08-18
6ο Δ.Γ.Π.
16532/18-9-18
1ο Δ.Γ.Π.
16411/29-06-18
2ο Δ.Γ.Π.
19666/3-8-18
3ο Δ.Γ.Π.
21553/18-8-18
4ο Δ.Γ.Π.
23398/20-9-18
1ο Δ.Γ.Π.
13400/21/6/18
2ο Δ.Γ.Π.
15949/26-06-18
3ο Δ.Γ.Π.
18099/7-9-18
4ο Δ.Γ.Π.
21930/25-10-18

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ

1ο Δ.Γ.Π.
2ο Δ.Γ.Π.
3ο Δ.Γ.Π.

6773/25-6-18
8008/30-7-18
4988/18-9-18

Π.Ε. ΖΒΡΟΤ

1ο Δ.Γ.Π.

14454/10-8-18

Π.Ε. ΔΡΑΜΑ

Π.Ε. ΞΑΝΘΗ

Δπηπιένλ ησλ Γ.Γ.Π., ε ΓΑΟΚ εξξψλ εμέδσζε πιήζνο ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο 1εο θαη 2εο γεληάο πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, ησλ ζεςηξξηδηψλ θαζψο θαη νδεγηψλ ιίπαλζεο
θπηνπξνζηαζίαο, αλάζρεζεο βιάζηεζεο θαη κεηαζπιιεθηηθψλ ρεηξηζκψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε
πινχζηα εηθνλνγξάθεζε ησλ ερζξψλ ηνπ βακβαθηνχ (αξπαθηηθψλ θαη παξαζηηνεηδψλ) ζηα Γ.Γ.Π. ηεο
ΓΑΟΚ Γξάκαο πνπ απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ αλαγλψξηζε ηνπο απφ ηνπο παξαγσγνχο.
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6. Πξνηάζεηο
Απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο απφ ηηο Γ.Α.Ο.Κ. ηεο πεξηνρήο επζχλεο καο
πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απνξξένπλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο:
α) Σα Γειηία Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζην θπξίαξρν επηβιαβέο
έληνκν, ελψ ε αλαθνξά ζηνπο ππφινηπνπο δεπηεξεχνληεο ερζξνχο πξέπεη λα είλαη επηγξακκαηηθή.
Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη νη νξζέο πξαθηηθέο
ςεθαζκψλ (έιεγρνο ζπληήξεζε ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ γηα πιήξε θπηνθάιπςε, εθαξκνγέο κε
απνπζία αλέκσλ θ.ι.π.). Δπίζεο ε αλαθνξά άιισλ πιεξνθνξηψλ φπσο ζπλέπεηεο παξάλνκεο
εηζαγσγήο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ή κέηξα δηαρείξηζεο θελψλ ζπζθεπαζίαο θαη πξνζηαζίαο
ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ηέινο ησλ Γ.Γ.Π. θαηά πεξίπησζε.
β) Σα Γειηία Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ πξέπεη λα είλαη ιηηά θαη θαηαλνεηά, θαη λα είλαη
εκπινπηηζκέλα κε θσηνγξαθίεο φπνπ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν.
γ) Η δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ απεπζείαο εηζαγσγή ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηνλ αγξφ ζε
ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα βνεζήζεη ζηελ άκεζε πιεξνθφξεζε απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ηεο εμέιημεο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηνπ ερζξνχ.
δ) Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ ή αθίζαο γηα ηα σθέιηκα έληνκα ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο,
πξνθεηκέλνπ νη παξαγσγνί λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξαηήξεζή ηνπο.
ε) Η ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ
γξαθείσλ ΣΟΔΒ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Π.Δ.. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη ηνπηθνί
έκπνξνη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, νη ζπληαγνγξάθνη θαη νη ζπληάθηεο ΟΓΔ (Αηηήζεσλ
Δληαίαο Δλίζρπζεο). Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε δεκνζηνπνίεζε ζπλνπηηθψλ Γ.Γ.Π. απφ ηνπηθά
ξαδηνηειενπηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δειηίσλ ζηελ ξνή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο ή ζε εθπνκπέο
αγξνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο πξνζσπνπνηεκέλεο
πιεξνθφξεζεο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ π.ρ. κέζσ e-mail, είηε κέζσ sms, ε νπνία ζα είλαη
απνδνηηθή γηα ηηο λέεο γεληέο ησλ παξαγσγψλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηχσζεο θαη αληινχλ πιεξνθνξίεο κέζα απφ απηά. Με παξαγλσξίδνληαο ην νμχ πξφβιεκα
έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ησλ ΓΑΟΚ, φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή δπλαηφηεηα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη
πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
ζη) Σίπνηε, φκσο, δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ απηνπξφζσπε γεσπνληθή παξνπζία δίπια ζηνπο
παξαγσγνχο, κέζα ζηα ρσξάθηα. Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε φηη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ησλ
11

γεσπφλσλ ησλ ΓΑΟΚ θαη ε ζηελή θαζνδήγεζε ηνπο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηάρπζεο ηεο
πιεξνθφξεζεο αιιά θαη θαηάξξηςεο αληίζεησλ ζπκβνπιψλ πνπ δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ςεθαζκνχο κε
ηηο πξψηεο θαηαγξαθέο εληφκσλ ζηηο παγίδεο ή θαηακέηξεζεο πξνλπκθψλ ζηνλ αγξφ.
δ) Η εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάζζεη θάζε Γ.Α.Ο.Κ., θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε
πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Τπνπξγείν ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (απηνχζηεο ή πεξηιήςεηο απηψλ) ρξήζηκν
ζα ήηαλ λα αλαξηψληαη ζηε ζέζε ησλ Γειηίσλ Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ, γηα λα απνηεινχλ
αληηθείκελα ρξήζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη κειέηεο.
ε) Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζπληνληζκφο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα θαζηεξσζνχλ
εηήζηεο ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ ηνλ απνινγηζκφ ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
επφκελεο.
Δλ θαηαθιείδη, ζεσξνχκε φηη ην πξφγξακκα ησλ Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ, ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ εμέιημε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη ζηελ εθαξκνγή νξζψλ
πξαθηηθψλ θπηνπξνζηαζίαο. Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ
εκπιέθνληαη θαη ζηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη γεσπφλνη απφ ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία
ζηνπο αγξνχο.
Η Πξντζηάκελε Σκήκαηνο
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
ILIADOU
Ηιηάδνπ
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2018.12.21
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