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ΣΡΙΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣ/ΝΙΑ
1. ΣΟΥΟΘ:
Σν παξφλ Σξίην Γειηίν Γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Αηη/ληαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αραΐαο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π. Δ. Αηη/ληαο κε ζηφρν ηελ
ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο.
2. ΔΘΑΠΘΣΩΕΘ:
2.1 Η αλζνθνξία πιεζηάδεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο, ελψ ην πνζνζηφ θαξπνθνξίαο μεπεξλά ην 40%.
2.2 Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε
ππεξεζία καο είλαη πςειέο, επηπξνζζέησο, νη επηηφπηεο παξαηεξήζεηο ζηηο βακβαθνθπηείεο, έδεημαλ
πξνζβνιέο θαξπνθφξσλ νξγάλσλ ζε νξηαθά επίπεδα (1 πξνλχκθε αλά 100 θπηά).
2.3 Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ βαίλνπλ απμαλφκελεο, ελψ
δελ δηαπηζηψζεθε αξηζκφο δσληαλψλ πξνλπκθψλ ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζε θάςεο ζε δεκηνγφλα επίπεδα
2.4. Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε θαηά ζέζεηο πιεζπζκψλ αθίδσλ, ηεηξαλχρνπ θαη αιεπξψδε.
3. ΤΣΑΕΘ:
3.1 Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ ηνπο παξαγσγνχο καο ζηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ βακβαθνθχησλ.
Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο άκπλαο ησλ βακβαθνθχησλ ελάληηα ζηε 2ε γελεά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ
θαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνδνηηθή εμέιημε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ξπζκηζηψλ
αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθχησλ κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία mepiquat
chloride ηδηαίηεξα ζε θπηείεο πνπ εκθαλίδνπλ ππεξβνιηθή βιάζηεζε (χςε θπηψλ άλσ ησλ 70 εθαηνζηψλ,
ζπλερείο εθπηχμεηο λέσλ βιαζηψλ θαη ρακεινχο ξπζκνχο άλζεζεο θαη θαξπφδεζεο.
3.2 ΠΡΑΘΝΟ ΚΟΤΛΗΚΘ:
3.2.1. Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 2ε γελεά ηνπ ζθνπιεθηνχ πνπ απνβαίλεη πην επηθίλδπλε θαη θαηαζηξεπηηθή γηα
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ.
3.2.2. Απηή ηελ πεξίνδν, θαη κε ηελ ιήςε ηνπ παξφληνο δειηίνπ, απαηηείηαη ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ
ησλ παξαγσγψλ. πληζηάηαη ηαθηηθή επηζεψξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο (θάζε 2 κε 3 εκέξεο). Η
επηζεψξεζε ησλ βακβαθνθπηεηψλ γίλεηαη πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο σο εμήο: ν παξαγσγφο
δηαζρίδεη ην ρσξάθη ηνπ δηαγψληα θαη εμεηάδεη ζε 10 ζεκεία 100 θπηά, δειαδή 10 θπηά ζε θάζε ζεκείν.
3.2.3. Όηαλ δηαπηζηψλνληαη 3 ην θαηψηεξν, έσο 4 ην αλψηεξν δσληαλέο πξνλχκθεο πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, κε
κήθνο κέρξη 1 εθαηνζηφ, αλά 100 θπηά, ΔΠΙΒΑΛΛΔΣΑΙ ε ΑΜΔΗ επέκβαζε (ςεθαζκφο) ησλ
θπηεηψλ κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα.
3.2.4. Πξνηηκφηεξν είλαη ν ςεθαζκφο λα δηελεξγείηαη λχρηα γηαηί ηφηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα αθκαία
(πεηαινχδεο) ηνπ πξάζηλνπ αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειηζζψλ.
3.2.5. Η ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλεηαη ζηηο πξψηεο
ειηθίεο ηεο πξνλχκθεο (ΜΗΚΟ ΚΟΤΛΗΚΙΟΤ ΜΔΥΡΙ ΔΝΑ ΔΚΑΣΟΣΟ).
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3.3. ΡΟΔΘΝΟ ΚΟΤΛΗΚΘ:
3.3.1. Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη νη λεαξέο πξνλχκθεο ηνπ ξφδηλνπ
ζθνπιεθηνχ ζε δηάζηεκα 20 έσο 30 ώξεο από ηελ εθθόιαςε ηνπο, αλνίγνπλ νπέο εηζφδνπ ζηα
θαξχδηα θαη εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη ηξχπεο επνπιψλνληαη θαη δελ θαίλνληαη, ελψ απφ ην
ζεκείν απηφ θαη κεηά δελ κπνξεί ην εληνκνθηφλν λα πξνζβάιεη ην ζθνπιήθη δηφηη δελ κπνξεί ην
θάξκαθν λα έξζεη ζε επαθή κε απηφ.
3.3.2. Οη παξαγσγνί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ρσξαθηψλ ηνπο ζπληζηάηαη λα καδεχνπλ ηπραία απφ φιν ρσξάθη 100
θαξχδηα ειηθίαο 2 – 3 εβδνκάδσλ θαη λα ηα εμεηάδνπλ γηα χπαξμε πξνζβνιήο. Σα θαξχδηα αλνίγνληαη
θαη εμεηάδεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπο γηα ηελ αλεχξεζε ζθνπιεθηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ
(κηθξά εμνγθψκαηα – «βπδί» ή ζηνέο).
3.3.3. Δάλ δηαπηζησζεί πξνζβνιή 5% ην θαηώηεξν έσο 8% ην αλώηεξν, ηόηε πξέπεη λα δηελεξγεζεί
ςεθαζκόο. Ο ςεθαζκφο ζπληζηάηαη γίλεη νπσζδήπνηε λχρηα θαη ρσξίο αέξα.
3.4. Σα θαηψηαηα φξηα επέκβαζεο άιισλ εληνκνινγηθψλ ερζξψλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζηηο
βακβαθνθαιιηέξγεηεο, είλαη ηα παξαθάησ:
Αθίδεο: θαηψηαην φξην επέκβαζεο είλαη φηαλ δηαπηζησζνχλ 25 άηνκα θ.κ.ν. αλά θχιιν ζε δείγκα 100
θχιισλ.
Θαζζίδεο: θαηψηαην φξην επέκβαζεο είλαη 3 -4 άηνκα θ.κ.ν. αλά θχιιν ζε δείγκα 50 ψξηκσλ θχιισλ,
απφ ην κέζν ηεο θφκεο θαη ρακειφηεξα.
Αιεπξώδεηο: θαηψηαην φξην επέκβαζεο είλαη φηαλ δηαπηζησζνχλ 200 άηνκα θ.κ.ν. αλά 100 θχιια.
Σεηξάλπρνο: θαηψηαην φξην επέκβαζεο είλαη φηαλ ζηε δεηγκαηνιεςία εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο θ.κ.ν.
ζην 30-50% ησλ θχιισλ ηνπ δείγκαηνο
4. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΘΚΑ ΠΡΟΘΟΝΣΑ:
Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ ςεθαζκνί, νη παξαγσγνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΘΜΕΝΑ γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ κειηζζώλ (ελεκέξσζε
κειηζζνθόκσλ πξηλ ηνλ ςεθαζκό). ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν
4036/2012 νη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ζηηο
θαιιηέξγεηεο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο.
5. ΕΠΘΗΜΑΝΕΘ
5.1. Αλ θάπνηνο βακβαθνθαιιηεξγεηήο εληνπίζεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ, παξαθαιείηαη λα
εηδνπνηήζεη ην ηκήκα Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο καο.
5.2. Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο, ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο, ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, θαζψο
θαη παληφο ρεηξηζκνχ επί ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο.
5.3. Σα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
ΤΠ.Α.Α.Σ. (www.minagric.gr) θαη από απηά γίλεηαη ε επηινγή πξνο ρξήζε.
5.4. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη παξαγσγνί καο λα απεπζχλνληαη ζηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο Π.Δ Αηη/ληαο. Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: 2631361674.
ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε Αηη/ληαο, Εληαύζα
Γξαθείν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, θ. Αγγειόπνπιν
Γεληθή Δ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθέξεηαο
Δπηηθήο Ειιάδαο, Ζατκε 21 – Πάηξα
Δήκν Θ.Π Μεζνινγγίνπ, Εληαύζα (κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηα Δεκνηηθά
θαηαζηήκαηα Νενρσξίνπ, Καηνρήο, Λεζηλίνπ, Επελνρσξίνπ, Μεζνινγγίνπ)
Δήκν Ναππαθηίαο, Ναύπαθηνο (κε ηελ παξάθιεζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζην Δεκνηηθό
θαηάζηεκα Γαιαηά).
Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αηη/ληαο
Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεζνινγγίνπ – Ναππαθηίαο (κε ηελ παξάθιεζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο θαη ελεκέξσζεο ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ
ηεο), Εληαύζα.
Γεσπόλνπο θαηαζηεκάησλ Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ.
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο,
Σκήκα Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ. Λεθ. πγγξνύ 150. ΣΚ 17671 – Αζήλα.
Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Πάηξαο.
Παλεπηζηεκίνπ 334. ΣΚ 26443 – Πάηξα.
Νένο Α. Καηνρήο – Πξόεδξνο Γθνγθόιεο Γεώξγηνο – Καηνρή.

Ο Διεσθσντής Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής
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