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5ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΛΑ 
 

 

1 ηότοι 

1.1 Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο 

βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

θπηνπξνζηαζία ζην ζσζηό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν. 

1.2 Αθνξά ην ζηάδην “από ρηέληα έσο άλνηγκα 60% ησλ θαξπδηώλ”, ζηάδην θαηά 

ην νπνίν ηα  θπηά εμαθνινπζνύλ λα αλζνθνξνύλ θαη λα δέλνπλ ηα θαξύδηα 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο θαη θαξπνθνξίαο. 

1.3 ηόρνο είλαη ν παξαγσγόο λα έρεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλακέλνληαη ζην ζηάδην απηό θαη λα είλαη ζε ζέζε, κε ηε ζπλερή θαη 

ζπρλή παξαθνινύζεζε ησλ ρσξαθηώλ πνπ θαιιηεξγεί λα θξίλεη ηελ 

αλαγθαηόηεηα ή όρη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

2 Γιαπιζηώζεις 

2.1 ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο έρνπλ γίλεη ςεθαζκνί είηε πξνιεπηηθνί είηε ιόγσ 

εκθάληζεο πιεζπζκώλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ πάλσ από ην όξην επέκβαζεο. 

2.2 ηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίκλεο έρνπκε ηελ εκθάληζε πξνλπκθώλ πξαζίλνπ 
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αθόκε θαη ζε αγξνηεκάρηα πνπ έρνπλ ςεθαζηεί παξόηη νη ζπιιήςεηο ζηηο 

παγίδεο θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα. 

2.3 Όκνηα ζηελ πεξηνρή ηεο Κξύαο Βξύζεο εμαθνινπζνύλ λα θαηακεηξώληαη 

πιεζπζκνί πξνλπκθώλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ πάλσ από ην όξην επέκβαζεο 

αθόκε θαη ζε ςεθαζκέλα αγξνηεκάρηα. 

2.4 ηελ πεξηνρή ησλ Γηαλληηζώλ, νη ζπιιήςεηο είλαη ρακειέο θαη ηα 

πεξηζζόηεξα αγξνηεκάρηα έρνπλ ςεθαζηεί νπόηε δελ βξέζεθαλ πξνλύκθεο 

πξάζηλνπ. 

2.5 ηελ πεξηνρή ηεο Πέιιαο νη ζπιιήςεηο ησλ παγίδσλ είλαη ζρεηηθά πςειέο 

θαη αλακέλεηαη εκθάληζε λεαξώλ πξνλπκθώλ ην πξνζερέο δηάζηεκα. 

Εσληαλέο πξνλύκθεο δελ βξέζεθαλ θαζώο ηα πεξηζζόηεξα ηεκάρηα έρνπλ 

ςεθαζηεί. 

2.6 ε όιεο ηηο πεξηνρέο νη ζπιιήςεηο ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ είλαη ρακειέο, 

πνπ ζεκαίλεη όηη ε γεληά απηή νινθιεξώζεθε. 

2.7 ε όιεο ηηο πεξηνρέο έρνπκε ηελ εκθάληζε δεπηεξνγελνύο πξνζβνιήο από 

αιεπξώδε. Ηδηαίηεξα ζε αγξνηεκάρηα όπνπ ήδε ήηαλ ζηξεζαξηζκέλα από 

ηαζίδεο, ηα θπηά δείρλνπλ ηδηαίηεξα θαηαβεβιεκέλα θαη έρνπκε αξθεηέο 

πηώζεηο ρηεληώλ θαη κηθξώλ θαξπδηώλ ιόγσ αδπλακίαο ησλ θπηώλ λα ηα 

ζξέςνπλ.  

3 σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές. 

3.1 Γηα ην εξρόκελν δηάζηεκα νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί γηα ηελ εκθάληζε πιεζπζκώλ πξνλπκθώλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ 

πάλσ από ην όξην επέκβαζεο, αθόκε θαη αλ έρνπλ ήδε πξνβεί ζε ςεθαζκνύο. 

 

Ηδηαίηεξα γηα ηνπο παξαγσγνύο πνπ έρνπλ ήδε πξνβεί ζε ςεθαζκνύο ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ε δηάξθεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ από ηα 

θπηνθάξκαθα είλαη εθηηκώκελε θαη κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαη ηελ πίεζε ησλ λέσλ σνηνθηώλ. 

 

Θα πξέπεη λα ειέγρνπλ ην ίδην ηαθηηθά ηα αγξνηεκάρηα πνπ θαιιηεξγνύλ γηα 

ηελ έγθαηξε επέκβαζή ηνπο ζε λέεο πξνζβνιέο θαη λα κελ έρνπλ ζαλ 

δεδνκέλν κόλν ηελ εκεξνκελία ηνπ πξνεγνύκελνπ ςεθαζκνύ. 

3.2 ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: Γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαλύνπκε, νη παξαγσγνί ζα 

πξέπεη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηηο θαιιηέξγηέο ηνπο (πξνηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα) θαη λα παξαηεξνύλ αλ ππάξρεη εκθάληζε λεαξώλ 

πξνλπκθώλ πάλσ από ην όξην επέκβαζεο πνπ γηα ην ζηάδην απηό είλαη 4 

πξνλύκθεο 1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ κέρξη (1) έλα εθαηνζηό ζηα 100 βακβαθόθπηα 

θ.κ.ν. ή ρξεζηηθά κία (1) λεαξή πξνλύκθε ζηα θπηά (1,5) ελάκηζε κέηξνπ 

επί ηεο γξακκήο θ.κ.ν, ζε ησταία δειγμαηοληυία διαζτίζονηας διαγώνια 

ηον αγρό.  
 

Δάλ ν πιεζπζκόο είλαη ρακειόηεξνο από ην όξην επέκβαζεο, δελ απαηηείηαη 

ςεθαζκόο, αιιά ζπλερήο παξαηήξεζε ηνπ αγξνύ θαη ηπραία δεηγκαηνιεςία. 

Έηζη απνθεύγνληαη άζηνρνη θαη άθαηξνη ςεθαζκνί. 

3.3 Καη γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα είλαη ζε επαθή κε 

ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο θαη λα πξνβνύλ ζε επέκβαζε, κόλν εάλ ζε ηπραία 



δεηγκαηνιεςία θαηά κήθνο ηνπ αγξνύ εληνπίζνπλ 5-8 πξνλύκθεο  ζην 

εζσηεξηθό 100 λεαξώλ θαξπδηώλ ειηθίαο 2 εβδνκάδσλ, θαη πάληα ζε 

ζπλελλόεζε κε ηνλ γεσπόλν 

4 Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προϊόνηα 

4.1 ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, όπνπ νη δεηγκαηνιεςίεο δείμνπλ πιεζπζκνύο 

πξνλπκθώλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ όξηα πξνζβνιήο, κόλν ηόηε ζα 

πξέπεη νη παξαγσγνί λα εθαξκόδνπλ ςεθαζκνύο. 

 

Τα ζκεςάζμαηα πος θα σπηζιμοποιηθούν θα ππέπει να είναι ηα εγκεκπιμένα 

για ηην καλλιέπγεια ηος βαμβακιού και να πποηιμώνηαι ηα ζκεςάζμαηα πος 

είναι “θιλικά” υρ ππορ ηα υθέλιμα ένηομα. Άκαιποι και άζκοποι τεκαζμοί 

ηην πεπίοδο αςηή ζςνήθυρ οδηγούν ζε έξαπζη ηυν πποβλημάηυν και όσι ζε 

πεπιοπιζμό ηοςρ. 

 

Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη απαξαίηεηα κόλν απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ώξεο 

όηαν δεν πεηούν μέλιζζες, γηα λα κελ έρνπκε δεκία ζηα κειηζζνζκήλε ησλ 

κειηζζνπαξαγσγώλ. 

4.2 Οη παξαγσγνί πξέπεη πξηλ από θάζε ςεθαζκό λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά θαη 

λα εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ 

θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

 

 
         

 

 

Ο Γ/ληεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

& Κηεληαηξηθήο Πέιιαο       
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3. Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πεξηνρήο Γηαλληηζώλ 

4. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο 

 


