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5ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (ΠΕ) ΛΑΡΙΑ 
 
 

 

1. Διαπιςτώςεισ - υςτάςεισ – Καλλιεργητικέσ πρακτικέσ 

Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Π.Ε. Λάριςασ ςε ςυνεργαςία με το Περιφερεια-

κό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου Μαγνθςίασ ενθμερϊνει τουσ βαμβακοπαραγω-

γοφσ τθσ Π.Ε. Λάριςασ ότι διαπιςτϊνονται πολφ υψθλζσ ςυλλιψεισ ενιλικων (πεταλοφδων) ρόδινου 

ςκουλθκιοφ ςτο εγκατεςτθμζνο δίκτυο φερομονικϊν παγίδων τθσ Τπθρεςίασ μασ, ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ των βαμβακοπαραγωγικϊν περιοχϊν τθσ Π.Ε. Λάριςασ.  

Επίςθσ, με βάςθ τισ παρατθριςεισ από τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ που διενεργοφν οι Γεωπόνοι 

τθσ Τπθρεςίασ μασ, διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ηωντανϊν προνυμφϊν (ςκουλθκιϊν) ρόδινου ςκουλθκιοφ 

πάνω από το όριο επζμβαςθσ ςε αρκετζσ περιοχζσ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ και επειδι το ρόδινο ςκουλικι είναι ζνασ φπουλοσ εχκρόσ για τθν 

βαμβακοκαλλιζργεια, θ Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ Π.Ε. Λάριςασ, να 

πραγματοποιοφν τακτικζσ δειγματολθψίεσ 100 καρυδιϊν (θλικίασ περίπου 2 εβδομάδων) και εφόςον 

διαπιςτωκεί κατά το άνοιγμά τουσ προςβολι ςτο 5% αυτϊν, να γίνεται χθμικι καταπολζμθςθ. 

ε ότι αφορά ςτο πράςινο ςκουλικι, φαίνεται ότι τθ φετινι χρονιά δεν απαςχολεί ιδιαίτερα τθν 

περιοχι μασ παρά μόνο ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ.  

 

2. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα 

Να αποφεφγονται ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται 

αναγκαίο θ εφαρμογι των ψεκαςμϊν να γίνεται τθν ϊρα που δεν πετοφνε οι μζλιςςεσ, κατά τισ 
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απογευματινζσ ϊρεσ κυρίωσ μετά τθ δφςθ του θλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιοφν τουσ 

μελιςςοκόμουσ ϊςτε να απομακρφνουν τα μελίςςια τουσ από τθν περιοχι του ψεκαςμοφ. Για το ςκοπό 

αυτό κα πρζπει απαραιτιτωσ οι μελιςςοκόμοι να αναγράφουν ςτισ κυψζλεσ τον κωδικό τουσ, το 

τθλζφωνο και τθ διεφκυνςι τουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ ειδοποίθςι τουσ. 

Επίςθσ, οι ςυνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων, Γραφεία Αγροτικισ Οικο-

νομίασ και Κτθνιατρικισ κ.α.) που πικανόν εντοπίςουν ςθμαντικι προςβολι ι ανθςυχθτικό αρικμό 

ςυλλθφκζντων ατόμων ςε φερομονικζσ παγίδεσ, παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα με τθν 

Τπθρεςία μασ (τθλ. 2413 511119, 2413 511209), ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, να εκδοκεί 

προειδοποίθςθ για τθν ευρφτερθ περιοχι και επιπλζον να μελετθκεί θ πικανι ανκεκτικότθτα που ζχει 

αναπτυχκεί ςτθν περιοχι μζςω του προγράμματοσ που ζχει εγκρικεί από το προθγοφμενο ζτοσ για τθν 

Π.Ε. Λάριςασ. 

Τπενκυμίηεται ςτουσ παραγωγοφσ που κα χρθςιμοποιιςουν ςκευάςματα ςτθν τρζχουςα περίοδο, 

ότι εφαρμόηεται πιλοτικό πρόγραμμα αςφαλοφσ διαχείριςθσ κενϊν ςυςκευαςίασ φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων ςε ςυνεργαςία με τθν Π.Ε. Λάριςασ, τον ΕΤΦ, το ΓΕΩΣΕΕ Κεντρικισ Ελλάδοσ, το Γεωπονικό 

φλλογο Λάριςασ, το φλλογο Επαγγελματιϊν Γεωπόνων του νομοφ Λάριςασ και τθν Ελλθνικι Εταιρεία 

Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ. Προτείνεται ςτουσ παραγωγοφσ να ςυμμετάςχουν ςτο ςυγκεκριμζνο 

πιλοτικό πρόγραμμα. 

      Ο Προϊςτάμενοσ 
 Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ 

ΠΕ Λάριςασ 
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