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2ν ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΚΑΡΓΙΣΑ
Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Καξδίηζαο θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο
Φπηψλ Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Βφινπ , ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθψλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο ηεο Βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο , ελεκεξψλνπλ ηνπο
βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηεο Π.Δ. Καξδίηζαο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ησλ
βακβαθνθαιιηεξγεηψλ ηνπο.
1. ηφρνη
1.1 Η ελεκέξσζε ησλ βακβαθνπαξαγσγψλ ηεο ΠΔ Καξδίηζαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ
πξαγκαηηθφ θαιιηεξγεηηθφ ρξφλν.
1.2 Οη νδεγίεο ηνπ παξφληνο δειηίνπ αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο κέρξη
ηελ θαξπνθνξία κε θαξπφδεζε ηνπ 50% ησλ αλζέσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο απηνάκπλαο
θάζε βακβαθνθπηείαο γηα φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
1.3 Οη παξαγσγνί πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα, λα εθαξκφδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζην ζσζηφ
ρξφλν, φπσο παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε.
2. Γηαπηζηψζεηο
2.1 Οη πνιιέο θαη - θαηά πεξηνρέο - έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ κέρξη
αξρέο Ινπιίνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή βιαζηηθή αλάπηπμε ησλ βακβαθνθπηεηψλ. Απηφ έθαλε
αλαγθαία ηελ ρξήζε αλαζρεηηθψλ αλάπηπμεο ζε πνιιά βακβαθνρψξαθα. Η εθαξκνγή ησλ αλαζρεηηθψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πςειά επίπεδα επλφεζε θαη
βειηίσζε ηελ εηθφλα ησλ βακβαθνθπηεηψλ πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ζήκεξα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη
πξψηκεο θπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνρσξεκέλεο αλζνθνξίαο θαη αξρήο ζρεκαηηζκνχ θαξπδηψλ
θαη νη πην φςηκεο ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο.
2.2 Οη πξνζβνιέο απφ ζξίπεο θαη αθίδεο έρνπλ ππνρσξήζεη. Σε αξθεηέο φκσο βακβαθνθπηείεο νη πξνζβνιέο
απφ ηδηηδηθάθηα ζπλερίδνπλ λα είλαη έληνλεο.
Όζνλ αθνξά ην πξάζηλν ζθνπιήθη, ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα νη ζπιιήςεηο πεηαινχδσλ ζην δίθηπν
θεξνκνληθψλ παγίδσλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε Υπεξεζία καο, θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα κε
απμεηηθέο ηάζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε κέηξεζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ.

Ο αξηζκφο ησλ ζπιιήςεσλ ελήιηθσλ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ πνπ παξαηεξήζεθε σο ηψξα είλαη κηθξφο ζε
φινπο ηνπο αγξνχο παξαηήξεζεο θαη δελ έρεη παξαηεξεζεί πξνζβνιή αλζέσλ (ξνδέηεο) θαη θαξπδηψλ.
3. πζηάζεηο - θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο
3.1 Σπληζηάηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο λα εθαξκφδνπλ νξζνινγηθή αδσηνχρν ιίπαλζε θαη άξδεπζε, γηα
ηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο βιαζηηθψλ θαη θαξπνθφξσλ νξγάλσλ θαη απνθπγή ππεξβνιηθήο θαη
ηξπθεξήο βιάζηεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε πξνζέιθπζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ θαη θπζηθά ε
νςίκηζε ησλ θπηεηψλ.
Σε θπηείεο κε ππεξβνιηθή βιάζηεζε ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο.
3.2 Οη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκφηεηα θαη λα επηζεσξνχλ θάζε
2-3 εκέξεο ηηο βακβαθνθπηείεο ηνπο , πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνπλ εγθαίξσο ηπρφλ
εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο , έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζή ηνπο , κε ην κηθξφηεξν
νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Η επηζεψξεζε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη
πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο δηαζρίδνληαο ην ρσξάθη δηαγψληα θαη εμεηάδνληαο 100 θπηά ζε δηαθνξεηηθά
ζεκεία ηεο δηαγσλίνπ.
Πνηέ δελ ςεθάδνπκε πξνιεπηηθά. Δπέκβαζε κε θπηνθάξκαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ
δηαπηζησζεί φηη ε ππθλφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ εληφκσλ - ερζξψλ θηάζνπλ ζηα φξηα επέκβαζεο φπσο
παξαθάησ:
Πξάζηλν ζθνπιήθη: Καηψηεξν φξην επέκβαζεο είλαη ε χπαξμε 4 πξνλπκθψλ (κήθνπο κέρξη 1
εθαηνζηφ) θαηά κέζν φξν αλά 100 θπηά ή κηα λεαξή πξνλχκθε (κήθνπο κέρξη 1 εθαηνζηφ) ζηα
θπηά ελφο κέηξνπ επί ηεο γξακκήο.
Ρφδηλν ζθνπιήθη: Σπληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνχο λα ειέγρνπλ ηα βακβαθφθπηα γηα πηζαλή
χπαξμε πξνζβεβιεκέλσλ θιεηζηψλ αλζέσλ (ξνδέηεο) θαη θαξπδηψλ. Δπεκβαίλνπκε κε εγθεθξηκέλα
εληνκνθηφλα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε ηπραίν δείγκα αλζέσλ , απφ φιε ηελ έθηαζε ηνπ
ρσξαθηνχ , δηαπηζησζνχλ πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο) ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ή ζε
ηπραίν δείγκα 100 θαξπδηψλ βξεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 5 πξνλχκθεο.
Σν δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Ινπιίνπ κέρξη θαη αξρέο Απγνχζηνπ ζπλήζσο
θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε 2ε γεληά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ζην βακβάθη ζηελ πεξηνρή καο.
Η γεληά απηή σο γλσζηφλ είλαη θαη ε πιένλ θαηαζηξεπηηθή. Δπνκέλσο νη παξαγσγνί ζα πξέπεη
λα δείμνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ειέγρνπλ ζρνιαζηηθά ηηο θπηείεο ηνπο γηα δηαπίζησζε
χπαξμεο πξνλπκθψλ.
4. Δθαξκνγή ςεθαζκψλ κε Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα.
Γελ ζπληζηψληαη επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά ζηηο βακβαθνθπηείεο , ρσξίο έιεγρν ησλ νξίσλ
ςεθαζκψλ.
Άζηνρνη θαη άθαηξνη ςεθαζκνί απνβαίλνπλ ζε βάξνο ηεο θαιιηέξγεηαο , ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.
Οη βακβαθνπαξαγσγνί ελεκεξψλνπλ κε θάζε κέζν ηνπο κειηζζνθφκνπο γηα ηπρφλ ςεθαζκφ θαη
εθαξκφδνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ εηηθέηα ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
κειηζζψλ. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ςεθαζκνί κε κειηζζνηνμηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ελψ φπνπ
θξίλεηαη αλαγθαίν ζπληζηάηαη λα δηελεξγνχληαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη κεηά ηελ δχζε ηνπ ήιηνπ
γηαηί ηφηε αθελφο ζηακαηά ε δξαζηεξηφηεηα ησλ κειηζζψλ θαη αθεηέξνπ απμάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ
πξνλπκθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνιιψλ εληνκνθηφλσλ.
Δπίζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςεθαζκψλ, ηα θπηά πξέπεη λα «ινχδνληαη» πνιχ θαιά κε ην
ςεθαζηηθφ πγξφ θαιχπηνληαο φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ θαη θπξίσο ηα θαξπνθφξα φξγαλα (ρηέληα, άλζε,
θαξχδηα).

ΠΡΟΟΥΗ:



Τα εγθεθξηκέλα γεσξγηθά θάξκαθα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Υπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ: (http://www.minagric.gr/syspest/).
Καηά ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θάζε γεσξγηθνχ θαξκάθνπ απφ ηνλ δηαθηλεηή, παξαγσγφ/ρξήζηε, λα
αθνινπζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη πξνζεθηηθά θαη ρσξίο απνθιίζεηο , φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ηεο
εηηθέηαο ηνπ θαη ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηε ζπζθεπαζία (δνζνινγία, ζπλδπαζηηθφηεηα, θίλδπλν
θπηνηνμηθφηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα
απνθπγή δειεηεξίαζεο θ.ι.π)



Οη βακβαθνπαξαγσγνί, ρξήζηεο, είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε
επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο
ησλ, ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο
απηψλ, θαζψο θαη παληφο ρεηξηζκνχ ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο θαη ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ απνδφζεσλ
ζχζπνξνπ βάκβαθνο ηεο θαιιηέξγεηαο.



Σχκθσλα κε ηα άξζξα 9 παξ. 3 θαη 10 παξ. 3 ηνπ Ν.4036/2012, φπνηνο ρξεζηκνπνηεί κε εγθεθξηκέλα
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο.



Η ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γίλεηαη απφ επαγγεικαηίεο ρξήζηεο πνπ θαηέρνπλ
πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη βακβαθνπαξαγσγνί κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα Πνηνηηθνχ θαη
Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Καξδίηζαο θαζψο θαη ζην
Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Βφινπ , ζηα ηειέθσλα
24413-55203 , 55244 θαη 55243 θαη 24210-66525.
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
ηεο Γ/λζεο
Γεκήηξηνο Β. Κσζηήο
Γεσπφλνο
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Γεσπνληθέο Υπεξεζίεο ησλ Γήκσλ
α. Καξδίηζαο β. Μνπδαθίνπ γ. Παιακά δ. Σνθάδσλ
Έδξεο ηνπο
2.

Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ΠΔ Καξδίηζαο
Έδξεο ηνπο

3.

Τνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ
Γεληθή Γ/λζε Γεσξγίαο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Τκήκα Πξνζηαζίαο Φπηψλ
Λ. Σπγγξνχ 150
176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ

2.

Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ Πνηνηηθνχ θαη Φπηνπγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Βφινπ
Τκήκα Πξνζηαζίαο Φπηψλ
Τνξνχηδηα- Νηθνιατδε - Πεδίν Άξεσο
383 34 - ΒΟΛΟ

3.

Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Καξδίηζαο - ΔΝΣΑΤΘΑ

4.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
Θενθξάζηνπ & Καιιηζζέλνπο
413 35 ΛΑΡΙΑ

