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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ Π.Δ ΓΡΑΜΑ
ΣΟΥΟ

H ελεκέξσζή ησλ βακβαθνπαξαγσγώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό
θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ

Οη βακβαθνθπηείεο ζηελ πεξηνρή καο βξίζθνληαη ζην βιαζηηθό ζηάδην ύςνπο πεξίπνπ 100-120 cm θαη
έρνπλ (4-6) θαξύδηα 10 εκεξώλ θαη (4-5) ρηέληα ελώ ζε νςηκόηεξεο βακβαθνθπηείεο ηα θπηά έρνπλ ύςνο (80100 cm) 2 -4 θαξύδηα 10 εκεξώλ θαη (4-5) ρηέληα.

.
ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ

Δηαπηζηώλεηαη αύμεζε ησλ ζπιιήςεσλ ηηο ηειεπηαίεο 3 εκέξεο (πεξί ηα 48 άηνκα θαηά κέζν όξν)
πεηαινύδσλ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο πνπ εγθαηέζηεζε ε Τπεξεζία καο.
Οη προλύκθες ασηή ηελ περίοδο είλαη κήθοσς 1 εθ.(1οσ ζηαδίοσ) θαη ηης βρίζθοσκε ζηελ θορσθή
ζε τηέληα - ροδ θιεηζηά άλζε θαη κηθρά θαρύδηα.
Εκθαλίδνληαη ρακεινί έσο κέηξηνη πιεζπζκνί πξνλπκθώλ ζε θύιια –ρηέληα - ξνδ θιεηζηά άλζε θαη
κηθξά θαξύδηα ζε ιίγνπο αγξνύο νξηζκέλσλ πεξηνρώλ (Φσηνιίβνο -ηηαγξνί-Καιόο Αγξόο) .
Καηαγξάθνληαη επίζεο ζεκαληηθνί πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληόκσλ.
ΤΣΑΔΙ

Να ειέγτοληαη αλά δσο εκέρες οη βακβαθοθσηείες.
Να ειέγτοληαη ζτοιαζηηθά αγροί ουηκηζκέλοη , ή κε πιούζηα θαη ηρσθερή βιάζηεζε.
ε θάζε αγρό ειέγτοληαη προζεθηηθά 100 θσηά (5 ζσλετόκελα θσηά, ζε 20 ζέζεης).
Δάλ βρεζούλ 4 κηθρές προλύκθες ηόηε προτφρούκε ζε υεθαζκό. (Ευαρμογές να γίνοσν μόνο

ευόσον έτοσμε πληθσσμούς προνσμυών συηλούς (σύμυφνα με την 3640/ 41533/ 3- 4- 2012 Απόυαση
τοσ Γ.Γ. Υπ.Α.Α. & Τρ. ποσ σας στέλνοσμε σσνημμένα).
Καηάιιεια εληοκοθηόλα:
Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα κε δξαζηηθή νπζία chlorpyrifos, chlorpyrifos- methyl, cypermethrin ,
Z- cypermethrin , deltamethrin , B-cyfluthrin , cyfluthrin , L- cyhalothrin , diflubenzuron, es-fenvalerate ,
t-fluvalinate ,emamectin benzoate, chlorantranilliprole.
Σα ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθέο νπζίεο bacillus thuringiensis (ζε δηάθνξα εκπνξηθά ζθεπάζκαηα) θαη
spinosad είλαη θαηάιιεια θαη γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο.
Να γίλεηαη πξνζεθηηθά ε ρξήζε ππξεζξηλώλ, θαζώο ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο αλαθνξέο εκθάληζεο
αλζεθηηθόηεηαο.
ΜΔ Δ.Π.
Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
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Σεηράλστος

ΔΠΔΜΒΑΗ

(Tetranychus

Πξώην

Spp)

ζηάδην

αλάπηπμεο

ησλ

Όηαλ

νη

πιεζπζκνί

ηνπ

βακβαθνθύησλ κέρξη ηεο εκθάληζεο

ηεηξάλπρνπ αξρίδνπλ λα πξνθαινύλ

ησλ πξώησλ ρηεληώλ.

θπιιόπησζε

ηάδην αλάπηπμεο βακβαθνθύησλ κεηά ηελ
εκθάληζε ησλ πξώησλ ρηεληώλ

Όηαλ

ζηε

δεηγκαηνιεςία

εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο θ.κ.ν. ζην 3050% ησλ θύιισλ ηνπ δείγκαηνο.

2

Πξώην

Θρίπες (Thysanoptera)

ζηάδην

ηεο

αλάπηπμεο

Όηαλ ζε θπηά ρσξίο κόληκα

βακβαθνθύησλ κέρξη ηεο εκθάληζεο

θύιια

ησλ πξώησλ ρηεληώλ.

εκθαληζζεί θ.κ.ν. έλα (1) άηνκν ζξίπα

(ζηάδην

θνηπιεδόλσλ)

αλά θπηό ή όηαλ ζε θπηά κε κόληκα
θύιια εκθαληζζνύλ θ.κ.ν. 1-2 άηνκα
ζξίπα ζε δείγκα 20-40 θπηώλ.
ηάδην αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθύησλ κεηά
ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ρηεληώλ.

Δελ

ζπληζηάηαη επέκβαζε

θαηά ησλ ζξηπώλ ζε αλεπηπγκέλα θπηά,
δηόηη

δελ

πξνθαιείηαη

δεκηά

θαη

επηπιένλ δξνύλ σο σθέιηκα θαζώο ε
πξνλύκθε ηνπο ηξώεη ηα απγά ησλ
ηεηξάλπρσλ.
Αθίδες

3

ή

Μειίγθρες

(Aphidae)

Πξώην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ

Μόλν

όηαλ

ζε

πξώηκεο

βακβαθνθύησλ κέρξη ηεο εκθάληζεο ησλ

πξνζβνιέο νη πιεζπζκνί παξακέλνπλ

πξώησλ ρηεληώλ.

πςεινί

γηα

ηνπιάρηζηνλ

επηά

(7)

ζπλερείο εκέξεο.
ηάδηα

αλάπηπμεο

Όηαλ δηαπηζησζνύλ είθνζη
πέληε (25) άηνκα αθίδσλ θ.κ.ν. αλά

πξώησλ ρηεληώλ.

θύιιν, ζε δείγκα 100 θύιισλ.

Όια ηα ζηάδηα

Αιεσρώδες (Bemisia)

4

ησλ

βακβαθνθύησλ κεηά ηελ εκθάληζε ησλ

Δηαθόζηα

(200)

άηνκα

αιεπξώδε θ.κ.ν,. αλά 100 θύιια.
Λύγθος (Lygus pratensis ή

5

Όια ηα ζηάδηα

Πέληε (5) άηνκα ιύγθνπ
θ.κ.ν. αλά 100 θπηά

Lygus bugs)
ην ζηάδην βακβαθνθπηείαο από

ποληόπηερα ή Λάθσγκα

6

(Spontoptera

exigua

ή

ρηέληα θαη κεηά.

Μία

(1)

πξνλύκθε

ζπνληόπηεξα θ.κ.ν. αλά θπηό.

Laphygma Noctua exigua)
Πράζηλο ζθοσιήθη (Heliothis

7

ηάδην

αλζνθνξίαο

–

1ε

Έμη έσο νθηώ (6-8) λεαξέο
πξνλύκθεο (1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ, κήθνπο

θαξπνθνξίαο,

armigera)

γελεά,

δηάξθεηαο

κέρξη

πεξίπνπ ηέινο Ινπιίνπ.

κέρξη έλα (1) εθαηνζηό) θ.κ.ν., αλά 100
θπηά ή κία (1) λεαξή πξνλύκθε θ.κ.ν.
ζηα θπηά γξακκήο κήθνπο ελόο (1)
κέηξνπ.

ηάδην θαξπνθνξίαο,
2ε γελεά, πεξίπνπ από αξρέο
Απγνύζηνπ.

Σέζζεξηο

(4)

λεαξέο

πξνλύκθεο (1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ, κήθνπο
κέρξη (1) εθαηνζηό) θ.κ.ν., αλά 100
θπηά ή κία (1) λεαξή πξνλύκθε θ.κ.ν.
ζηα θπηά γξακκήο κήθνπο ελάκηζε (1,5)
κέηξνπ.

8

Ρόδηλο

ζθοσιήθη

ηάδην αλζνθνξίαο.

Πξνζβνιή 20% ζηα άλζε,
εκθάληζε κνξθήο «ξνδέηαο»

(Pectinophora gossypiella)
ηάδην θαξπνθνξίαο

Όηαλ

δηαπηζησζνύλ,

ζην

εζσηεξηθό λεαξώλ θαξπδηώλ ειηθίαο 2
εβδνκάδσλ, πξνλύκθεο ξόδηλνπ ζε
πνζνζηό 5-8% ζηα 100 θαξύδηα.
9

Ιαζζίδες (Σδηηδηθάθηα)
(Empoasca Spp.)

Όια ηα ζηάδηα

Σξία

έσο

ηέζζεξα

(3-4)

άηνκα λπκθώλ θ.κ.ν. αλά θύιιν ζε
δείγκα 50 ώξηκσλ θύιισλ από ηε κέζε
ηεο θόκεο ησλ θπηώλ θαη ρακειόηεξα.

