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ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 2014

Η θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ ζηελ πεξηνρή καο βξίζθεηαη ζηελ αλζνθνξία θαη ζην
50% πεξίπνπ ηεο θαξπόδεζεο.
Από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ πνπ ηνπνζεηεζήθαλ από ηελ
ππεξεζία καο, έρεη δηαπηζησζεί όηη νη ζπιιήςεηο ηνπ πράζινοσ θαη ηνπ ρόδινοσ ζκοσληκιού
βξίζθνληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα (ζρεδόλ κεδεληθέο). Καηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο ησλ
βακβαθνθπηεηώλ, δελ παξαηεξνύληαη πξνζβνιέο πξνλπκθώλ (κηθξώλ ζθνπιεθηώλ) ζε ρηέληα
– άλζε – κηθξά θαξύδηα. Επεηδή όκσο ε γεληά ηνπ Απγνύζηνπ (δεύηεξε γελεά), εάλ
εκθαληζηεί, είλαη ε πην επηδήκηα θαη γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ, ζπληζηνύκε ζηνπο
παξαγσγνύο λα ειέγρνπλ ηαθηηθά (αλά 2 εκέξεο) ηηο βακβαθνθπηείεο ηνπο γηα ηελ ύπαξμε
πξνλπκθώλ ζε θαξύδηα.
Σα καηώηαηα όρια επέμβαζης έρνπλ σο εμήο:
1. Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη ζην ζηάδην θαξπνθνξίαο, δεύηεξε γελεά : Σέζζεξηο λεαξέο
πξνλύκθεο, κήθνπο κέρξη ελόο εθαηνζηνύ αλά εθαηό θπηά ή κηα λεαξή πξνλύκθε ζηα
θπηά γξακκήο κήθνπο ελάκηζε κέηξνπ.
2. Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη, όηαλ δηαπηζησζνύλ, ζην εζσηεξηθό λεαξώλ θαξπδηώλ
ειηθίαο δύν εβδνκάδσλ πεξίπνπ, πξνλύκθεο ξόδηλνπ ζε πνζνζηό 5-8% ζηα εθαηό
θαξύδηα.
Επηζεκαίλνπκε όηη, όποσ και εάν κριθεί απολύηως απαραίηηηο νη
βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα επέκβνπλ κε ρεκηθνύο ςεθαζκνύο, απηνί ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ αξγά ηε λύρηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί (00:00 – 3:00) θαη ζε θάζε
πεξίπησζε κε ηα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Έβξνπ
Καξανιή & Δεκεηξίνπ 40
Αιεμαλδξνύπνιε
2. Γεληθή Δηεύζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΑΜΘ
Δεκνθξαηίαο 1
69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ
3. Δήκνη Οξεζηηάδαο & Δηδπκνηείρνπ
(έδξεο ηνπο)
4. ΕΑ ΟΡΕΣΙΑΔΑ
5. ΕΑ ΔΙΔ/ΥΟΤ
6. Μ.Μ.Ε. πεξηνρήο καο
7. Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ
θαη Πνηνηηθνύ Ειέγρνπ Καβάιαο,
Αγ. Λνπθάο-Σέξκα Ακπληαίνπ
65110 Καβάια.

