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1ον ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ.
H ΓΑΟΚ-ΠΔ ΒΟΙΩΣΙΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν
Πξνζηαζίαο Φπηψλ, Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Βφινπ ελεκεξψλεη
ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π.Δ ΒΟΙΩΣΙΑ γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
1. τότοι
1.1. Η ελεκέξσζε ησλ βακβαθνπαξαγσγψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθφ θαιιηεξγεηηθφ ρξφλν.
1.2. Η ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θάζε βακβαθνρψξαθνπ ζχκθσλα κε ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα, θαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ
θπηνπξνζηαζίαο ζην ζσζηφ ρξφλν.
2. Γιαπιστώσεις
2.1 Οη ζπνξέο ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο ήηαλ φςηκεο απφ 20 Απξηιίνπ έσο 30
Μαΐνπ. Γελ έρνπλ αλαθεξζεί πξψηκεο ζπνξέο, δειαδή πξηλ ηηο 10 Απξηιίνπ, ελψ
επαλαζπνξέο ππήξμαλ ειάρηζηεο. Καηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο ππήξμαλ
θαηά ηφπνπο ειάρηζηεο πξνζβνιέο απφ κειίγθξα, ζξίπα θαη ηεηξάλπρνπο νη νπνίεο
νδήγεζαλ ζε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ.
2.2 Απηή ηελ επνρή ηα βακβαθφθπηα ηνπ Ννκνχ καο βξίζθνληαη ζε θάζε
αλάπηπμεο ησλ βιαζηψλ.
3. σστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 πζηήλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο λα παξαθνινπζνχλ ηηο
βακβαθνθπηείεο ηνπο γηα χπαξμε ηεηξαλχρσλ, εθφζνλ ππάξμεη απφηνκε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ή γηα χπαξμε κειίγθξαο, εθφζνλ ππάξμεη απφηνκε κείσζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο.
3.2 πζηήλεηαη επίζεο γηα φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, λα θάλνπλ
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο άξδεπζεο,
ηφζν 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.
3.3 Οη βακβαθνπαξαγσγνί εθφζνλ έρνπλ ζπκβνπιεπηεί ηνπο θαηά ηφπνπο
Γεσπφλνπο, είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε
εθαξκνγήο ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ, ηνπ είδνπο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα επηιέμνπλ,
θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ
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ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη
λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ παξαζθεπαζηψλ νίθσλ γηα ηελ
αλαινγία ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηελ ζπλδπαζηηθφηεηά ηνπο,
ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή
δειεηεξίαζεο. Σα αγξνρεκηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ
εηηθέηα. χκθσλα κε ηα άξζξα 9 παξάγξαθνο 3 θαη 10 παξάγξαθνο 3 ηνπ
λ.4036/2012 (ΦΔΚ8Α) φπνηνο ρξεζηκνπνηεί κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά
πξντφληα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο.
3.4 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ςεθαζκνί κε κειηζζνηνμηθά
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ελψ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη ςεθαζκνί πξέπεη λα
γίλνληαη ηελ ψξα πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κέιηζζεο, δειαδή θαηά ηηο
απνγεπκαηηλέο ψξεο θπξίσο θαη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ. Οη βακβαθνπαξαγσγνί
νθείινπλ λα πξνεηδνπνηνχλ ηνπο κειηζζνθφκνπο ψζηε λα απνκαθξχλνπλ ηα κειίζζηα
ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ςεθαζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη κειηζζνθφκνη ζα πξέπεη
απαξαηηήησο λα αλαγξάθνπλ ζηηο θπςέιεο ηνλ θσδηθφ ηνπο, ην ηειέθσλν θαη ηε
δηεχζπλζή ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έγθαηξε εηδνπνίεζή ηνπο.
Η ΓΑΟΚ ΠΔ Βνησηίαο κε λεψηεξα Γειηία Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ ζα
ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο.
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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.
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πγγξνχ 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΔΑ
β. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
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