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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 της δηµιουργίας των πρώτων χτενιών και αναπτύσσονται φυσιολογικά
2.2 1.Στις περιοχές του πρώην ∆ήµου Πλατέως υπάρχει έξαρση της παρουσίας της πρώτης γενεάς του πράσινου σκουληκιού
.πιο συγκεκριµένα στις περιοχές Άγιος ∆ηµήτριος , βάλτος ,καρυά ( µεταξύ Κορυφής και Τρικάλων), γιουβανάδικα , καθώς
και στην περιοχή Νησίου .
2.Στις υπόλοιπες περιοχές του βάλτου , Σταυρού , Ξεχασµένης οι προνύµφες που εντοπίζονται είναι κάτω του ορίου
επέµβασης αλλά απαιτείται εγρήγορση και τακτική παρακολούθηση διότι πιθανώς αναµένεται η έξαρση της γενεάς και σε
αυτές τις περιοχές.
Στις περιοχές που αναφέρονται στο εδάφιο 1 παρατηρείται και έξαρση του λύγκου ιδιαίτερα στις περιοχές µεταξύ
Κορυφής και Αλεξάνδρειας .
3 .προβλήµατα µε αφίδες και τετράνυχο και αλευρώδη δεν παρατηρούνται
3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαµβακοφυτείες τους. Σχετικά µε τις προσβολές του λύγκου θα πρέπει
εφόσον τα βαµβακοχώραφα γειτνιάζουν µε χωράφια µηδικής να έχουν υπ’ οψιν τους ότι µετά την κοπή της οι πληθυσµοί
του λύγκου µεταναστεύουν στο βαµβάκι . Επίσης εφόσον ψεκάσουν για λύγκο να ψεκάζουν και τα ζιζάνια στα όρια των
αγροτεµαχίων.
Λόγω των συχνών ,σχεδόν καθηµερινών βροχοπτώσεων, θα πρέπει να ελέγχεται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα η ανάπτυξη
των φυτών

4.

Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Κατώτατο όριο επέµβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι 6-8 προνύµφες πρώτου σταδίου κ.µ.ο.
ανα100 φυτά ή µια νεαρή προνύµφη στα φυτά ενός µέτρου,
Για τον λύγκο το κατώτερο όριο επέµβασης είναι τα πέντε άτοµα ανά 100 φυτά κατά µέσο όρο .
οι χηµικές επεµβάσεις θα πρέπει να γίνονται µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα ως προς την καλλιέργεια
και τον προς καταπολέµηση εχθρό . Ιδιαίτερη µέριµνα να δοθεί από τους παραγωγούς στο ναγίνονται
οι ψεκασµοί σε ώρες που δεν υπάρχει πτήση της µέλισσας .

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

