
                           

 

 

 

 

 

 

 
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 ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  

ΔΝΟΣΗΣΑ  ΞΑΝΘΗ  ΔΣΟΤ 2013 

 

Η Δηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελφηεηαο  

Ξάλζεο, κε βάζε ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζε βακβαθνθπηείεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Ελφηεηαο  απφ γεσπφλνπο ηεο Υπεξεζίαο 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 Ελφηεηαο , απεπζχλεη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο, ην παξαθάησ  3
ν
 ηερληθό δειηίν 

γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ θπηνπξνζηαζίαο  : 

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

Είκαζηε ζην ζηάδην ηεο θαξπφδεζεο κέρξη θαη ηελ αξρή ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαξπδηψλ. 

Τνλ κήλα Αχγνπζην παξαηεξήζεθαλ εκέξεο κε ζρεηηθά πςειέο  ζεξκνθξαζίεο  , θαη αλνκβξία  

θαη εκέξεο κε ηζρπξνχο  αλέκνπο  . Τφζν γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη  φζν θαη γηα ην ξφδηλν 

ζθνπιήθη έρνπκε παξαηεξήζεη φηη ηειείσζε ε δεχηεξε γεληά κε ζρεηηθά ρακεινχο πιεζπζκνχο 

θαη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ πξνζβνιψλ ,  γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαη 

ιηγφηεξνο  αξηζκφο επεκβάζεσλ   έηζη ψζηε λα δνζεί  ε επθαηξία  ζηνλ παξαγσγφ ηεο  βειηίσζεο  

ηνπ  εηζνδήκαηνο  αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί  πιεφλαζκα σθέιηκσλ εληφκσλ γηα ηελ επφκελε 

ρξνληά . 

Σε ιίγν  ζα αξρίζεη  ε πηήζε ησλ αθκαίσλ ηεο ηξίηεο   γεληάο ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ  

ζθνπιεθηνύ θαη παξά ηνπο ρακεινχο πιεζπζκνχο ηεο 2
εο

 γεληάο , απηφ  δελ πξέπεη λα καο 

θαζπζεράδεη  , δηόηη 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 

 Γηα απηφ  ευιστούμε την προσοχή των παραγωγών στα παρακάτω :  

Πξέπεη λα ζπλερηζηεί  ε  παξαθνινύζεζε από ηνπο παξαγσγνύο  ηεο  εμέιημεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ηνπ πξάζηλνπ  θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ γηα ηελ δηαπίζησζε απγώλ θαη 

πξνλπκθώλ  θαη λα πξνβαίλνπλ  νη ίδηνη αλά ηξηήκεξν ζε δεηγκαηνιεςίεο πξνλπκθώλ επί 

ησλ θπηηθώλ νξγάλσλ ώζηε λα απνθαζηζηεί έγθαηξα  ε επέκβαζε . 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Ειιεληθή Δεκνθξαηία 

Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

Γεληθή Δηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο  

& Κηεληαηξηθήο  

Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο  Δλόηεηαο  Ξάλζεο 

Σκήκα Πνηνηηθνύ & Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ 

……………………………………………………………… 

Ταρ.Δ/λζε :Δηνηθεηήξην  

Ταρ. Κσδ. :67.100 – Ξάλζε 

 Πιεξνθνξίεο   : Σηεξγηαλφπνπινο Ν.  Κνπγθνχιε Οιπκπία  

                               Μνπιαξά Αγγειηθή       
             Τειέθσλν : 2541 3 50191-50189 

             Fax  : 25410  63167 

    

     

ΠΡΟ : Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ  

 

Ξάλζε        28  Απγνχζηνπ   2013 

 

Αξηζκ.πξση:  21213 



Δπεκβάζεηο : 

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 ) θ.κ.ν. , αλά 

100 θπηά .  

 

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  

 

Oη παξαγσγνί πξέπεη : 

 λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξάζηλνπ  θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ (φπσο  αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε 

ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ          http: 

//www.minagric,gr//syspest/) ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο  .         

 λα ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο  

 λα εηδνπνηήζνπλ ζρεηηθά ηνπο κειηζζνθφκνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

θπςειψλ ηνπο φηαλ πξφθεηηαη λα ςεθάζνπλ .  

 φηαλ θαη αλ ρξεηαζηεί λα γίλνληαη επαλαιεπηηθέο επεκβάζεηο θαιφ είλαη λα 

γίλνληαη κε εληνκνθηφλα πάληα εγθεθξηκέλα , δηαθνξεηηθήο δξάζεο θαη 

δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο νκάδαο . 

 λα ςεθάδνπλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη θπξίσο κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ. 

Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε 

επηινγήο , ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο , ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο  ,ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαη 

ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη γηα ινηπνχο ρεηξηζκνχο , ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηηο 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο . 

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

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζηνπο Γεσπφλνπο ηεο Δηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, ηεο  Πεξηθεξεηαθήο 

Ελφηεηαο Ξάλζεο  θαη ζην Τκήκα   Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Ειέγρνπ θαη ζηα ηειέθσλα 

2541 3 50191-50189 . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη  

Ο Προϊζηάμενος Αγροηικής Οικονομίας 

& Κηηνιαηρικής 

 

 

 

 
Τζελέπης Βασίλειος 

Γεωπόνος  



 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :  
 

 ΕΑ Ξάνθης 
 

 Μ Μ Ελεκέξσζεο  Ξάλζεο 
 

 

 Δημοηικά Διαμερίζμαηα Π.Ε. Ξάνθης  
Έδρες ηοσς  -Γεωπονική Τπηρεζία 
 

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

  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

 Περιυερειακό Κέντρο Προστ.Φυτών & Ποιοτ. Ελέγχου 

Καβάλα 
 

 Περιθέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης 
Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας 
& Κηηνιαηρικής  Κομοηηνή 

 
 Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Ξάνθης  

 

 Αγροη. Μελιζζοκομικό σν/ζμό Ν. Ξάνθης 
 
 

 
 

 

 


