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ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
1.

Στόχοι

1.1 Το παρόν ∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ηµαθίας µε στόχο την
ενηµέρωσή τους για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά στο διάστηµα µετά το φύτρωµα και στην οργάνωση αποτελεσµατικής αυτοάµυνας κάθε βαµβακοφυτείας για όλη
την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Απαιτείται ο βαµβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαµβακοχώραφο και σύµφωνα µε τα πραγµατικά
δεδοµένα, να εφαρµόζει τις συγκεκριµένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως
περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2.

∆ιαπιστώσεις

2.1 Οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο τριών τεσσάρων φύλλων .
2.2 Στους πολλούς αγρούς εντοπίζονται αφίδες και θρίπας λόγω των συνεχόµενων βροχοπτώσεων και των σχετικά χαµηλών
θερµοκρασιών των τελευταίων 15 ηµερών που ευνοούν την ανάπτυξη τους
2.3 Οι συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες πέραν των θεµάτων φυτοπροστασίας καθυστερούν την µηχανική επεξεργασία που
βοηθά στο καλύτερο αερισµό του εδάφους και την ταυτόχρονη καταστροφή των ζιζανίων . Επίσης καθυστερούν οι
χηµικές επεµβάσεις της ζιζανιοκτονίας µε αποτέλεσµα να ευνοείται η ανάπτυξη όλων των ζιζανίων
3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαµβακοφυτείες τους. Θα πρέπει µόλις οι συνθήκες επιτρέψουν να γίνει
µηχανική κατεργασία του εδάφους προς αποφυγή των συψιριζιων από τις πολλές υγρασίες που ήδη παρουσιάζονται σε
µερικές περιοχές του πρώην ∆ήµου Πλατέως

4.

Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Για τις αφίδες κατώτερο όριο επέµβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόµων κ.µ.ο. ανά φύλλο σε δείγµα 100 φύλλων
επεµβαίνουµε µόνο εάν οι πληθυσµοί παραµένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες ηµέρες
Ως προς τα επιλεγόµενα φυτοπροστατευτικά:
α) Ξεκινάµε µε τα πιο εκλεκτικά εντοµοκτόνα κατά των αφίδων και αποφεύγουµε τη χρήση εντοµοκτόνων ευρέως
φάσµατος, µη εκλεκτικά.
Για τον θρίπα γενικά δεν απαιτείται επέµβαση. Το κατώτερο όριο επέµβασης είναι (1) άτοµο ανά φυτό χωρίς µόνιµα φύλλα
ή 1-2 άτοµα µε µόνιµα φύλλα, σε δείγµα 20 –40 φυτών

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΟΚ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
ΠΡΟΣ:
1.

Γραφείο Τύπου Π.ΕΗµαθίας – Ενταύθα

2.

Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου
Θες/νίκης

3.

Καταστήµατα Εµπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων –
Έδρες τους

4.

∆ήµοι Π.Ε. Ηµαθίας – Έδρες τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηµαθίας – Ενταύθα

2.

Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Π.Κ. Μακεδονίας

3.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Γεν. ∆/νση
Φυτικής Παραγωγής, ∆/νση Προστασίας Φυτικής
παραγωγής, Τµήµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων

