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        Αλεξ/πολη 21-07-2014 

        Απιθμ. Ππωη.13161 

 

Ππορ :  Πίνακα αποδεκηών 

 

ΘΕΜΑ: « 1ο Σακηικό Γεληίο Ππογπάμμαηορ Γεωπγικών Πποειδοποιήζεων θςηοπποζηαζίαρ 

ηηρ Βαμβακοκαλλιέπγειαρ 2014» 
 
Η Γ/νζη Αγροηικής Οικονομίας και Κηηνιαηρικής ΠΔ ΔΒΡΟΥ ζε ζσνεργαζία με ηο Π.Κ.Π.Φ.Π.Δ. Καβάλας 
εκδίδει ηο παρόν δεληίο γεωργικών προειδοποιήζεων με ζηότο ηην ενημέρωζη ηων βαμβακοπαραγωγών 
ηης Π.Δ ΔΒΡΟΥ. 

Γεληθά  νη θπηείεο παξνπζηάδνπλ κηα νςίκηζε  πεξίπνπ 15 εκεξώλ. 

Οη πξώηκεο θπηείεο βακβαθηνύ ηεο πεξηνρήο καο εδώ θαη ιίγεο κέξεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

έλαξμεο ηεο αλζνθνξίαο. 

Οη ζπιιήςεηο ηνπ δηθηύνπ ησλ παγίδσλ (15 πξάζηλνπ θαη 4 ξόδηλνπ)είλαη πνιύ ρακειέο θαη  

νη επηηόπηνη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γεσπόλνη ηεο Υπεξεζίαο καο έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη 

πξνο ην παξόλ πξνζβνιή από πξάζηλν θαη  ξόδηλν ζθνπιήθη. 
Επίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ πξνζβνιέο από ερζξνύο ηνπ βακβαθηνύ ( Λύγθνο, Τεηξάλπρνο, Αθίδεο) 

πνπ λα δηθαηνινγνύλ ςεθαζκνύο κε εληνκνθηόλα, εθηόο από κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο. 

Υπελζπκίδνπκε όηη ην θαηώηαην όξην ππθλόηεηαο επέκβαζεο γηα ηνλ ηεηξάλπρν είλαη όηαλ  

εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο ζην 30–50% θ.κ.ν. ησλ θύιισλ θαη ζηηο Αθίδεο ε ύπαξμε είθνζη πέληε (25) 

αηόκσλ θ.κ.ν. αλά θύιιν ζε δείγκα 100 θύιισλ . 

Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο πξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο θπηείεο ηνπο θάζε δπν-ηξεηο κέξεο θαη ΜΟΝΟ εάλ 

δηαπηζηώζνπλ  έμε κε νθηώ  (6-8) δσληαλά ζθνπιήθηα ζηηο 100 θνξπθέο ή έλα (1) δσληαλό ζθνπιήθη 

αλά κέηξν ζα πξέπεη λα πξνβνύλ άκεζα ζε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε κε ηα θαηάιιεια θαη εγθεθξηκέλα 

εληνκνθηόλα. 

Μεγαιύηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο θπηείεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη επεκβάζεηο κε εληνκνθηόλα, 

ζηηο πνιύ όςηκεο, θαη ζε απηέο πνπ έρνπλ πιεγεί από ραιάδη θαη δέρζεθαλ αδσηνύρα ιίπαλζε. 

ΠΡΟΟΥΗ νη πξνιεπηηθέο θαη άζθνπεο επεκβάζεηο κε εληνκνθηόλα ζε απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

είλαη δεκηνγόλεο γηαηί πέξα από ην νηθνλνκηθό θόζηνο, εμνληώλνπλ ηα σθέιηκα έληνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο βακβαθνθπηείεο κε ζπλέπεηα ηελ πξνζβνιή από ερζξνύο θπξίσο από ηελ δεύηεξε 

γεληά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ θαη από ηεηξάλπρν. 

Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζνπλ θάπνηα πξνζβνιή κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζηνπο γεσπόλνπο ηεο Δλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Έβξνπ ζηα 

ηειέθσλα 2551357165-2551357167-2551357168-2551357169 θαζώο θαη ζηα ηνπηθά γξαθεία Φεξώλ, 

Τπρεξνύ, Σνπθιίνπ. 

 

 

         ΜΔΠ 

         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ 
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     ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
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