
                           

 

 

 

 

 

 
Παρακαλούμε  να ενημερώζεηε  άμεζα όλοσς ηοσς ενδιαθερόμενοσς βαμβακοκαλλιεργηηές ηης 

περιοτής εσθύνης ζας  , με αναρηήζεις  ηοσ  ζσνημμένοσ  δεληίοσ  ζε  κενηρικά ζημεία, διανομή 

ανηιηύπων ζηα ζημεία ζσνάθροιζης ηων παραγωγών κ.λ.π..                           

 

3ν   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  3
ν
 ηερληθό δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ θπηνπξνζηαζίαο  κε ζηόρν ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό 

ρξόλν . 

............................................................................................................................................................ 

Οη βακβαθνθπηείεο ζην ζχλνιφ ηνπο  ζηελ Πεξηθεξεηαθή καο Δλφηεηα είλαη  ζην ζηάδην 

ηεο θαξπφδεζεο   παξαηεξψληαο  κία αλνκνηνκνξθία ζην βιαζηηθφ ζηάδην απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή. 

 ΚΑΙΡΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ  
Σνλ κήλα Αχγνπζην ζπλερίζηεθαλ νη αζηαζείο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε ελαιιαγή 

ζεξκνθξαζηψλ .Μεζνιάβεζε έλα δηάζηεκα κηαο εβδνκάδεο πεξίπνπ  πνπ ζεκεηψζεθαλ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο  ζηα κέζα ηνπ κήλα .  

 ΠΣΗΔΙ  - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΤΛΛΗΦΔΧΝ 

Σφζν γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη  φζν θαη γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη έρνπκε παξαηεξήζεη σο 

ζπλέπεηα απηψλ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πηήζεσλ αθκαίσλ  ηεο 

δεχηεξεο γεληάο  ( άιισζηε επηζεκάλακε ζην 2 δειηίν φηη  δξνζεξφ θαινθαίξη επλνεί ηελ 

εκθάληζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία)   .  

Γελ παξαηεξήζεθαλ δεκίεο κέρξη θαη ζήκεξα , νχηε απμεκέλε παξνπζία ζθνπιεθηψλ 

ζηηο θπηείεο παξά ηελ απμεκέλε   πηήζε ησλ ελήιηθσλ πεηαινχδσλ   . 

 Η δεχηεξε γεληά  έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί θαη   ζα αξρίζεη  ε πηήζε ησλ αθκαίσλ ηεο 

ηξίηεο   γεληάο ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ  ζθνπιεθηνύ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε 

ηδηαίηεξα  ιόγσ   ηεο νςηκόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε θαιιηέξγεηα θαη ησλ αζηαζώλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ . 

 

 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ελδερόκελε αύμεζε   ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ  ζθνπιεθηνύ ηεο 

ηξίηεο γεληάο   , αλ δελ αληηκεησπηζηεί ζηε λεαξή ειηθία , θάησ ηνπ ελόο εθαηνζηνύ  , είλαη 

ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη δεκία θαη ζηα κεγάια θαξύδηα αιιά θαη ζηα κηθξόηεξα δεδνκέλεο 

ηελ νςίκεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο  

 

                                                 
Διιεληθή Γεκνθξαηία 

Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο  

& Κηεληαηξηθήο  

Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο  Ξάλζεο 

Σκήκα Πνηνηηθνύ & Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ 

……………………………………………………………… 

Σαρ.Γ/λζε :Γηνηθεηήξην  

Σαρ. Κσδ. :67.100 – Ξάλζε 

   Πιεξνθνξίεο   : Σκήκα Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ 

             Σειέθσλν : 2541 3 50191 -50189 

             Fax  : 25410  50269 

    

     

ΠΡΟ : Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ  

 

Ξάλζε        26  Απγνχζηνπ   2014 

 

Αξηζκ.πξση:   20664 



 

Δπνκέλσο  γηα  αςηή ηην πεπίοδο, ιδιαίηεπα εθιζηούμε ηην πποζοσή ηυν παπαγυγών 

ζηα παπακάηυ :  

 

 Να ζςνεσιζηεί  η ζσολαζηική  παπακολούθηζη από ηοςρ παπαγυγούρ  ηηρ  εξέλιξηρ 

ηος πληθςζμού ηος ππάζινος  και πόδινος ζκοςληκιού ηηρ ηπίηηρ γενιάρ  θαη να πποβαίνοςν  

και οι ίδιοι ανά ηπιήμεπο ζε δειγμαηολητίερ ππονςμθών επί ηυν θςηικών οπγάνυν ώζηε να 

αποθαζιζηεί έγκαιπα και ζυζηά   η επέμβαζη. 

………………………………………………………………………………………..……………. 

 ΚΑΣΩΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ - ΔΝΔΡΓΔΙΔ  
Γηα ην Πξάζηλν ζθνπιήθη ζε απηό ην ζηάδην βιαζηηθήο αλάπηπμεο , σο θαηψηαην 

φξην πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο  ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ  γηα ηελ ιήςε απφθαζεο επέκβαζεο , 

ςεθαζκφο κε ηα εγθεθξηκέλα / θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα    , νξίδεηαη  φηαλ 

βξίζθνπκε ( 4) λεαξέο πξνλχκθεο (1
νπ

 θαη 2
νπ

 ζηαδίνπ , κήθνπο κέρξη (1) εθαηνζηφ ) θαηά κέζν 

φξν , αλά 100 θπηά ή κία (1) λεαξή πξνλχκθε θαηά κέζν φξν   ζηα θπηά γξακκήο κήθνπο 

ελάκηζε (1,5) κέηξνπ . 

Γηα ην Ρόδηλν  ζθνπιήθη  ζε απηό ην ζηάδην βιαζηηθήο αλάπηπμεο  ,σο θαηψηαην φξην 

πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο επέκβαζεο , ςεθαζκφο κε ηα εγθεθξηκέλα / 

θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα  , νξίδεηαη  φηαλ δηαπηζησζνχλ ζην εζσηεξηθφ λεαξψλ 

θαξπδηψλ ειηθίαο 2 εβδνκάδσλ , πξνλχκθεο ξφδηλνπ ζε πνζνζηφ 5% -8% ζηα 100 θαξχδηα .  

……………………………………………………………………………………………… 

 ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
o Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κόλν ηα εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξάζηλνπ  θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ (φπσο  

αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ          http: //www.minagric,gr//syspest/).         

o Oη παξαγσγνί πξέπεη λα ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο  , γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ηδίσλ θαη 

ησλ άιισλ  θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ . 

o λα εηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά ηνπο κειηζζνθόκνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ θπςειψλ ηνπο φηαλ πξφθεηηαη λα ςεθάζνπλ .  

o Δπίζεο , φηαλ θαη αλ ρξεηαζηεί λα γίλνληαη επαλαιεπηηθέο επεκβάζεηο 

θαιφ είλαη λα γίλνληαη κε εληνκνθηφλα πάληα εγθεθξηκέλα , δηαθνξεηηθήο 

δξάζεο θαη δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο νκάδαο . 

o Οι βαμβακοπαπαγυγοί είναι αποκλειζηικά και μόνο ςπεύθςνοι για ηην 

ηελική απόθαζη επιλογήρ , ηηρ ζςγκεκπιμένηρ κάθε θοπά 

θςηοπποζηαηεςηικήρ επέμβαζηρ , ζηιρ ζςνθήκερ ηηρ καλλιέπγειαρ  ,ηυν 

θςηοπποζηαηεςηικών πποφόνηυν 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  θαη ζην  Σκήκα   Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ:  

Σειέθσλν : 2541 3 50191 -2541 3 50189  

 Πιεξνθνξίεο :  ηεξγηαλφπνπινο Ν.- Κνπγθνχιε Οιπκπία – Μνπιαξά Αγγειηθή 

   …………………………………………………………………………………………………… 
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Με εντολή Περιφερειάρχη  

Ο Προιζηάμενος ηης Διεύθσνζης Αγροηικής Οικονομίας 

& Κηηνιαηρικής 

 

.        

 

 
Τζελέπης Βασίλειος  

Γεωπόνος 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :  
 

 ΕΑ Ξάνθης 
 

 Μ Μ Δλεκέξσζεο  Ξάλζεο 
 

 

 Δημοηικά Διαμερίζμαηα Π.Ε. Ξάνθης  
Έδρες ηοσς  
 

 Καηαζηήμαηα Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων και αγροηικών εθοδίων Π Ε Ξάνθης, 
Πηστιούτων γεωπόνων και Σετνολόγων γεωπόνων 

  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
 

 Περιυερειακό Κέντρο Προστ.Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου 

Καβάλα 
 Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Ξάνθης  

 
 
 

 
 

 

 


