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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ανάπηςξη ανθεκηικόηηηαρ ζηα ενηομοκηόνα από ηο ππάζινο ζκοςλήκι ζηη 

βαμβακοκαλλιέπγεια 

 

Σν Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ωο 

επηζηεκνληθόο θνξέαο θαη ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

αγξνηηθήο παξαγωγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ Αλ. Μαθεδνλία 

(Ν.1474/1984), κεηά από αηηήκαηα ηωλ γξαθείωλ Φπηνπξνζηαζίαο ηωλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ, ζέιεη λα επηζεκάλεη έλα ζνβαξό ζέκα πξνο όινπο 

ηνπο βακβαθνπαξαγωγνύο θαη ηα κέιε ηνπ, ην νπνίν έρεη επηπηώζεηο ηόζν ζηε 

βακβαθνπαξαγωγή ηεο πεξηνρήο καο όζν θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

πγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηελ ελδερόκελε αλάπηπμε 

αλζεθηηθόηεηαο ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο ηεο νκάδαο θπξίωο ηωλ ππξεζξνεηδώλ 

αιιά θαη ηωλ νξγαλνθωζθνξηθώλ θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ 

ζθνπιεθηνύ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ. Γηα ηελ ηεθκεξίωζε απηνύ ηνπ 

γεγνλόηνο ππάξρνπλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη εξγαζίεο κε εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα θαη καθξνζθνπηθέο ελδείμεηο από παξαηεξήζεηο αγξνύ. Απηή ε 

αλζεθηηθόηεηα έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ θαιιηέξγεηα θαη έρνπλ 

δηαηππωζεί νη αληίζηνηρεο επηζεκάλζεηο, ηόζν από ηνπο δεκόζηνπο θνξείο (ι.ρ. 

κε ην ππ. αξηζκ. πξωη. 601/25-10-2011 ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ 

Θεζζαινλίθεο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ), όζν θαη από ζπλαδέιθνπο γεωπόλνπο πνπ 

απαζρνινύληαη ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.  

Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη θαη ην  

ζνβαξό έιιεηκκα ζην νπινζηάζην ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ηωλ 

εγθεθξηκέλωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
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πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην βακβάθη γηα ηε ρώξα καο. Λύζεηο όκωο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνύλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νινθιεξωκέλεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πεξαηηέξω έξεπλα πάλω ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ.  

Μέρξη ηόηε όκωο πξνηείλνπκε κε ηελ έλαξμε ηεο δεύηεξεο γεληάο ηνπ 

εληόκνπ, όπνπ ρξεηάδεηαη θαη αλ ρξεηάδεηαη (ελεκεξώλεζηε από ηα θαηά ηόπνπο 

γξαθεία θπηνπξνζηαζίαο ηωλ Γηεπζύλζεωλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο ηωλ πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ 

Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Καβάιαο), να επιλέγονηαι 

ζκεςάζμαηα δπαζηικών οςζιών διαθοπεηικά αςηών πος εθαπμόζηηκαν 

ζηιρ πποηγούμενερ εθαπμογέρ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα έρνπκε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο αιιά θαη ηαπηόρξνλε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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