ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
Γ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ
Σκήκα :Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
ΦΙΛΩΝΟ 35-39 , 32100 ΛΙΒΑΓΔΙΑ
Πιεξνθνξίεο : Υξπζφζηνκνο ίζθνο
Σειεθ. : 22613 – 50175
Fax. : 22610 – 21758
E-mail : chsiskos@viotia.gr

Ληβαδεηά

19 - 07- 2018

Αξ.Πξση.: 10775

ΠΡΟ : Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο.

1νλ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ.
Σν παξφλ Γειηίν Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ (Γ.Γ.Π.) θαηαξηίζηεθε απφ ηελ
Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Π.Κ.Π.Φ.& Π.Δ. Μαγλεζίαο. Απεπζχλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο, κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε─ Γηαπηζηώζεηο.
1. Οη βακβαθνθαιιηέξγεηεο θαηά πιεηνςεθία (επνρή ζπνξάο 10 Απξηιίνπ έσο
10 Μαΐνπ) βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ 20-30 πξαγκαηηθψλ θχιισλ θαη ζε χςνο
κεγαιχηεξν ησλ 50 cm, επίζεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ ινπινπδηψλ θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη θαξπδηψλ.
2. Οη ζπνξέο ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο έγηλαλ ζρεδφλ θαλνληθά απφ 10 Απξηιίνπ
έσο 10 Μαΐνπ αιιά δελ έρνπλ αλαθεξζεί πξψηκεο ζπνξέο, δειαδή πξηλ ηηο 10
Απξηιίνπ.
3. Γεληθψο, ε κέρξη ηψξα εμέιημε ησλ βακβαθνθχησλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Γηαπηζηψζεθε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθχησλ θαηά ηα πξψηα
ζηάδηα ηνπ θπηξψκαηνο, ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ
(θπξίσο ην βξάδπ) θαη πςειψλ πνζνζηψλ πγξαζίαο (>50%) απφ ηα ηέιε ηνπ Μαΐνπ
έσο ηα κέζα Ινπλίνπ.
πζηάζεηο-θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο :
πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο θαη γηα φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, λα
θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο
άξδεπζεο, ηφζν φζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα λεξνχ αλά άξδεπζε, φζν θαη σο πξνο
ηνλ αξηζκφ ησλ αξδεχζεσλ. Δίλαη γλσζηφ, φηη ε ππεξβνιηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε θαη
ε ππεξβνιηθή άξδεπζε, επλννχλ ηε βιάζηεζε θαη ην χςνο ησλ θπηψλ, ζε βάξνο ηεο
παξαγσγήο θαξπνθφξσλ νξγάλσλ θαη ηαπηφρξνλα θαζηζηνχλ ηνπο θπηηθνχο ηζηνχο
επαίζζεηνπο ζε πξνζβνιέο εληφκσλ θαη αζζελεηψλ.
πληζηάηαη ε εθαξκνγή ξπζκηζηώλ αλάπηπμεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
γηα δηαθόξνπο ιόγνπο απηό απαηηείηαη. Δίλαη γλσζηό όηη απηνί ζπκβάιινπλ
ζηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ, ζηελ πξσηκόηεηα ησλ
θπηηθώλ νξγάλσλ, θαζώο θαη ζηελ ηζόξξνπε αλάπηπμή ησλ θπηώλ.
Σελ πεξίνδν απηή ζπληζηάηαη καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ θπηώλ
θαη εηνηκόηεηα γηα ελδερόκελνπο ςεθαζκνύο ελαληίνλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ
ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ, όζν θαη ελαληίνλ άιισλ ερζξώλ. Οη θαιιηεξγεηέο πξέπεη
λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηελ απόθαζε γηα εθαξκνγή ςεθαζκώλ θαη θαιό
είλαη λα πξνβαίλνπλ ζε εθαξκνγέο κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνπο ηνπηθνύο
Γεσπόλνπο θαη πάληα κε ζθεπάζκαηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη παξαγσγνί νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηελ
απφθαζε γηα εθαξκνγή ςεθαζκψλ είλαη φηη νη πιεζπζκνί ησλ ερζξψλ είλαη ζε
επίπεδα, πνπ ηα σθέιηκα έληνκα (αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
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λα θαηαπνιεκήζνπλ θαη ζπλεπψο ε δξάζε ηνπο δελ πξέπεη λα θαηαξγεζεί απφ ηε
ρξήζε εληνκνθηφλσλ θαη θπξίσο απηψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ επξέσο θάζκαηνο, φπσο
ππξεζξνεηδή. Η εθαξκνγή ηέηνησλ εληνκνθηφλσλ πξνθαιεί ηελ εμνιφζξεπζε ησλ
σθέιηκσλ εληφκσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε άιισλ ερζξψλ ηεο
θαιιηέξγεηαο, φπσο αθίδσλ, ζξηπψλ θαη ηεηξαλχρσλ, αιιά θαη ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ
ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο
λα έρνπλ ζαθή εηθόλα ηνπ θηλδύλνπ πξνζβνιήο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο από ην
πξάζηλν θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη, ζπζηήλεηαη σο απαξαίηεην λα επηζθνπνύλ
ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα:
-Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη:
Μέρξη ηελ πηψζε ησλ αλζέσλ θαη ηελ έλαξμε ηεο θαξπφδεζεο, ζπληζηάηαη λα
πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκφ κόλν όηαλ δηαπηζηώζνπλ πάλσ από έμη (6) έσο νθηώ
(8) λεαξέο πξνλύκθεο (ζθνπιήθηα κήθνπο κέρξη 1 εθ.) ζε εθαηό (100) θπηά,
επηιεγκέλα ηπραία από όιε ηελ έθηαζε ηεο θπηείαο, ή ελαιιαθηηθά, πάλσ από
κία (1) λεαξή πξνλύκθε, ζε θπηά επί ηεο γξακκήο θαη ζε κήθνο ελόο (1)
κέηξνπ. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ζπληζηάηαη
ε ρξήζε
ππξεζξνεηδώλ εληνκνθηόλσλ. πληζηάηαη ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ηνπ
εληνκνπαζνγόλνπ βαθίινπ, diflubenzuron, chlorantraniliprole θαη emamectin.
-Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη:
ην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο, ζπληζηάηαη ε δηελέξγεηα ςεθαζκνχ κόλν όηαλ
δηαπηζησζνύλ πάλσ από είθνζη (20) πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο), ζε ηπραίν
δείγκα εθαηό (100) αλζέσλ, από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζσπεπηηθά
ζεκεία ηεο θπηείαο.
Προς ηο παρόν από ηο δίκησο παγίδων ποσ έτει ηοποθεηήζει η Υπηρεζία μας
ζε ζσνεργαζία με βαμβακοπαραγωγούς, έτει διαπιζηώζει όηι είναι μικρός ο
πληθσζμός ηοσ πράζινοσ ζκοσληκιού ζε ζτέζη με ηην ανηίζηοιτη περίοδο ηοσ 2017.
Τπελζπκίδεηαη όηη:
1)Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ
επηινγή ησλ επεκβάζεσλ, ζρεηηθά κε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ηνλ ηξφπν θαη
ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο
ινηπνχο ρεηξηζκνχο, πνπ ζπκβάινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο
θαιιηέξγεηαο.
2) Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκβνπιεχνληαη ηνπο ηνπηθνχο Γεσπφλνπο.
ΠΡΟΟΥΗ: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ
θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο
θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο.

Mε EA
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο.

Ισάλλεο Σαζνχιαο
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Πίλαθαο Γηαλνκήο.
1. Yπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Πνηφηεηαο & Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ
Σκήκα: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΦΤΣΩΝ, ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΫΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΟΛΟΤ
Σαρ. Γ/λζε : Σνξνχηδηα & Νηθνιατδε
Σ.Κ. 38334, Πεδίν Άξεσο, Βφινο, Σ.Θ. 2978
2. Γήκνη : Λεβαδέσλ (Τπφςε θ. Υαηδεκαλψιε Γ.), Οξρνκελνχ (Τπφςε θ.
Καξακπφγηα Α.),Αιηάξηνπ (Τπφςε θ. Μέινπ Υ.), Θεβψλ (Τπφςε θ.
Ρηδάθε Π.) & Σαλάγξαο ( Τπφςε θ. Μπειεγξάηε Π.) - ΔΓΡΔ ΣΟΤ
(Mε ηελ παξάθιεζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ δειηίνπ θαη ηελ δηαλνκή ηνπ
ζηνπο Βακβαθνπαξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ ηνπο)
3. Δ.Α.. Θεβψλ-ΔΓΡA ΣH
4. Καηαζηήκαηα Δκπνξίαο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ Π.Δ.Βνησηίαο- ΔΓΡΔ
ΣΟΤ.
5. Α..Ο. Λεβαδείαο, Αγ. Γεσξγίνπ, Οξρνκελνχ,
Θεβψλ (Ππξίνπ & Αγ. Θενδψξσλ), Αιηάξηνπ.

ΔΓΡΔ ΣΟΤ.

6. Σκήκαηα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο: Ληβαδεηάο,
Οξρνκελνχ, Αιηάξηνπ, Βαγίσλ, Θεβψλ &
ρεκαηαξίνπ.
Δ ΜΑ.
7. χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Γεσπφλσλ
Βνησηίαο-Δπβνίαο.
ΔΓΡΑ ΣΟΤ.
8. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο. ΔΓΡΔ ΣΟΤ.
ΚΟΙΝ : α.

ΤΠ.Α.Α.Σ.
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΒΙΩΙΜΗ ΦΤΣ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γ/λζε Πξνζη. Φπη. Παξαγσγήο
Σκήκα: Πξνζηαζίαο Φπηψλ
πγγξνχ 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ
β. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΠΔΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.&ΚΣΗΝ.
1.Γξ.Αληηπεξ/ξρε θ. Απνζηνιφπνπινπ Κ.
2.Γξ.Γελ.Γ/ληε θ.Σζειά η.
Τςειάληνπ 1, 35200 ΛΑΜΙΑ.
γ. Γξαθείν Σχπνπ-Δ ΜΑ
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