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3ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ.
H ΓΑΟΚ-ΠΔ ΒΟΙΩΣΙΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν
Πξνζηαζίαο Φπηψλ, Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Βφινπ ελεκεξψλεη
ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π.Δ ΒΟΙΩΣΙΑ γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
1.τότοι
1.1.Η ελεκέξσζε ησλ βακβαθνπαξαγσγψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθφ θαιιηεξγεηηθφ ρξφλν.
1.2.Η ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θάζε βακβαθνρψξαθνπ ζχκθσλα κε ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα, θαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ
θπηνπξνζηαζίαο ζην ζσζηφ ρξφλν.
2. Γιαπιστώσεις.
ην ζχλνιν ησλ βακβαθνθπηεηψλ ππάξρεη ζε εμέιημε θαη νινθιήξσζε ε δεχηεξε
γελεά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ. Δλφςεη ηεο ηξίηεο γελεάο δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο
γηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζηηο πεξηνρέο κε πξψηκεο θαη κέζνπξψηκεο
βακβαθνθπηείεο εθηφο ησλ πεξηνρψλ: 1)ΑΑΚ Θεζπηψλ (Ξηλφο), 2) ΑΑΚ Αγίνπ
Γεσξγίνπ, 3) ΑΑΚ Αγίαο Σξηάδαο.
ηηο πεξηνρέο κε φςηκεο βακβαθνθπηείεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο: 1) Βαξπθφο Βαγίσλ,
2)Πιαηαηέο, 3) Μειηζζνρψξη 4) 90ν ρικ Θεβψλ (ιφγσ πιεκκπξψλ) θαη 5)
Νενρσξάθη-Σάρη (ιφγσ ραιαδφπησζεο θαη αλαβιάζηεζεο) επηβάιιεηαη λα ειέγρνληαη
γηα ελδερφκελε εθαξκνγή ςεθαζκνχ.
3.σστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές :
πζηήλεηαη
ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνχο
λα
παξαθνινπζνχλ
ηηο
βακβαθνθπηείεο ηνπο θάζε 3-4 εκέξεο γηα ηελ χπαξμε ή φρη λεαξψλ πξνλπκθψλ ηεο
3εο γελεάο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ κέρξη ζηηο 29/08.
Η παξαθνινχζεζε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη πξσηλέο
ή απνγεπκαηηλέο ψξεο δηαζρίδνληαο ην ρσξάθη δηαγψληα θαη εμεηάδνληαο 100 θπηά
ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο δηαγσλίνπ.
Δπίζεο ζπζηήλεηαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο γηα
ηελ απνθπγή πεξηηηψλ ςεθαζκψλ (νη απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο νδεγνχλ ζε κείσζε
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ).
4.Δυαρμογή υεκασμών με Φστοπροστατεστικά Προϊόντα
4.1.Πξάζηλν ζθνπιήθη
Όηαλ θαη κφλν φηαλ εληνπηζηνχλ απφ ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ζην ζηάδην
ηεο αλζνθνξίαο 6-8 δσληαλέο λεαξέο πξνλχκθεο θαηά κέζν φξν αλά 100 θπηά
(ζθνπιήθηα 1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ, κήθνπο κέρξη 1 εθαηνζηφ) ή κία (1) λεαξή πξνλχκθε
ζηα θπηά ελφο κέηξνπ επί ηεο γξακκήο θαηά κέζν φξν, ζπληζηάηαη εθαξκνγή
ςεθαζκνχ κε εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα ησλ νπνίσλ ν ηξφπνο θαη ην θάζκα δξάζεο
ηνπο είλαη θηιηθά πξνο ηα σθέιηκα έληνκα.
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4.2.Ρφδηλν ζθνπιήθη
Όζνλ αθνξά ζην ξφδηλν ζθνπιήθη, ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο αλ
εληνπηζηνχλ πάλσ απφ 20 πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο) ζε ηπραίν δείγκα 100
αλζέσλ απφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο βακβαθνθπηείαο,
ζπληζηάηαη εθαξκνγή ςεθαζκνχ κε εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα.
Η Τπεξεζία καο ενημερώνει φηη :
1.Η δξάζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζην παξφλ βιαζηηθφ ζηάδην
ηνπ βακβαθηνχ κπνξεί λα αλαραηηηζηεί απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ
πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί.
2.Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα κελ πξνβαίλνπλ ζε βηαζηηθνχο ςεθαζκνχο
γλσξίδνληαο φηη νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απφθαζε ιήςεο ή φρη κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο είλαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζηα
φξγαλα ησλ θπηψλ (ρηέληα, άλζε, θαξχδηα).
3.Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ είλαη πην
απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλεηαη ζην 1ν ή ζην 2ν ζηάδην ηεο πξνλχκθεο (κήθνο έσο 1
εθαηνζηφ) δηφηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο πξνλχκθεο δελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηα
εληνκνθηφλα.
4.Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνη, γηα ηελ
ηειηθή απφθαζε εθαξκνγήο ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ, ηνπ είδνπο ησλ ζθεπαζκάησλ
πνπ ζα επηιέμνπλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, ηα
νπνία ζπκβάιινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. ε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ παξαζθεπαζηψλ
νίθσλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηελ
ζπλδπαζηηθφηεηά ηνπο, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο. Σα αγξνρεκηθά πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εηηθέηα. χκθσλα κε ηα άξζξα 9
παξάγξαθνο 3 θαη 10 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ.4036/2012 (ΦΔΚ8Α) φπνηνο ρξεζηκνπνηεί
κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο
θπξψζεηο.
5. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ςεθαζκνί κε κειηζζνηνμηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντφληα, ελψ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνληαη ηελ ψξα πνπ
δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κέιηζζεο, δειαδή θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θπξίσο
θαη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ. Οη βακβαθνπαξαγσγνί νθείινπλ λα πξνεηδνπνηνχλ ηνπο
κειηζζνθφκνπο ψζηε λα απνκαθξχλνπλ ηα κειίζζηα ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
ςεθαζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη κειηζζνθφκνη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα
αλαγξάθνπλ ζηηο θπςέιεο ηνλ θσδηθφ ηνπο, ην ηειέθσλν θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο ψζηε
λα είλαη δπλαηή ε έγθαηξε εηδνπνίεζή ηνπο.
Η Τπεξεζία καο παξαθαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσπφλνπο (Γξαθεία
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Καηαζηήκαηα Γεσξγηθψλ Δθνδίσλ, θ.α.)
πνπ πηζαλφλ εληνπίζνπλ ζεκαληηθή εληνκνινγηθή πξνζβνιή ή νπνηνδήπνηε άιιν
αλεζπρεηηθφ ζχκπησκα ζε βακβαθνθαιιηέξγεηεο, λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ηελ
Τπεξεζία καο έηζη ψζηε λα εθδνζεί πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηα
ηειέθσλα 22613-50175 θαη 22613-50161.

Mε EA
Η Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο

Γξ. Παλαγηψηα Μάκαιε
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Πίλαθαο Γηαλνκήο.
1. Yπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
Σκήκα: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΦΤΣΩΝ, ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΫΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ
Σαρ. Γ/λζε : Σνξνχηδηα & Νηθνιατδε
Σ.Κ. 38334, Πεδίν Άξεσο, Βφινο, Σ.Θ. 2978
2. Γήκνη : Λεβαδέσλ (Τπφςε θ. Υαηδεκαλψιε Γ.), Οξρνκελνχ (Τπφςε θ.
Καξακπφγηα Α.),Αιηάξηνπ (Τπφςε θ. Μέινπ Υ.), Θεβψλ (Τπφςε θ.
Ρηδάθε Π.) & Σαλάγξαο ( Τπφςε θ. Μπειεγξάηε Π.) - ΔΓΡΔ ΣΟΤ
(Mε ηελ παξάθιεζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ δειηίνπ θαη ηελ δηαλνκή ηνπ
ζηνπο Βακβαθνπαξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ ηνπο)
3. Δ.Α.. Θεβψλ-ΔΓΡA ΣH
4. Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ Π.Δ.Βνησηίαο- ΔΓΡΔ
ΣΟΤ.
5. Α..Ο. Λεβαδείαο, Αγ. Γεσξγίνπ, Οξρνκελνχ,
Θεβψλ (Ππξίνπ & Αγ. Θενδψξσλ), Αιηάξηνπ.

ΔΓΡΔ ΣΟΤ.

6. Σκήκαηα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο: Ληβαδεηάο,
Οξρνκελνχ, Αιηάξηνπ, Βαγίσλ, Θεβψλ &
ρεκαηαξίνπ.
Δ ΜΑ.
7. χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Γεσπφλσλ
Βνησηίαο-Δπβνίαο.
ΔΓΡΑ ΣΟΤ.
8. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο. ΔΓΡΔ ΣΟΤ.
ΚΟΙΝ : α.

ΤΠ.Α.Α.Σ.
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΒΙΩΙΜΗ ΦΤΣ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γ/λζε Πξνζη. Φπη. Παξαγσγήο
Σκήκα: Πξνζηαζίαο Φπηψλ
πγγξνχ 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ
β. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΠΔΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.&ΚΣΗΝ.
1.Γξ.Αληηπεξ/ξρε θ. Απνζηνιφπνπινπ Κ.
2.Γξ.Γελ.Γ/ληε θ.Σζειά η.
Τςειάληνπ 1, 35200 ΛΑΜΙΑ.
γ. Γξαθείν Σχπνπ-Δ ΜΑ
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