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Χαλκίδα 04 επτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 12542
ΠΡΟ

Ω Π.Δ.

4ο ΣΑΚΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΒΟΙΑ
Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ Εφβοιασ, ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν
και Ποιοτικοφ Ελζγχου Μαγνθςίασ, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «Ολοκλθρωμζνθ Φυτοπροςταςία ςτο Βαμβάκι»,
ενθμερϊνουν τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ ΠΕ Εφβοιασ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποτελεςματικισ φυτοπροςταςίασ
τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ.
 Σ Ο ΧΟ Ι
1. Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν που αφορά το χρονικό διάςτθμα τθσ πλιρουσ καρποφορίασ και
ζναρξθσ ανοίγματοσ των καψϊν για αποτελεςματικι φυτοπροςταςία ςτον πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο και τθν
οργάνωςθ αποτελεςματικισ αυτοάμυνασ κάκε βαμβακοφυτείασ.
2 . Η ανά τριιμερο παρακολοφκθςθ κάκε βαμβακοχϊραφου ςφμφωνα με τα πραγματικά δεδομζνα, εφαρμόηοντασ
ςυγκεκριμζνεσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ ςτο ςωςτό χρόνο, όπωσ πιο κάτω περιγράφονται κατά περίπτωςθ.
Δ Ι Α ΠΙ Σ Ω  ΕΙ 
1. Τθν εποχι αυτι οι βαμβακοφυτείεσ βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ πλιρουσ καρπόδεςθσ και του ανοίγματοσ των πρϊτων
καρυδιϊν ςε ποςοςτό 10-20%.
2. Οι ςυλλιψεισ του πράςινου ςκουλθκιοφ ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ είναι αυξθμζνεσ αντίκετα με του ρόδινου ςκουλθκιοφ
που κυμαίνονται ςε χαμθλά επίπεδα.
3. Κατά τισ επικεωριςεισ και τισ δειγματολθψίεσ που πραγματοποίθςε θ Υπθρεςία μασ ,
α) διαπιςτϊκθκαν προςβολζσ από πράςινο ςκουλικι ςτισ όψιμεσ κυρίωσ βαμβακοφυτείεσ που κυμαίνονται ανάλογα με
τθν οψιμότθτα από 10% ζωσ 15%.
β) δεν διαπιςτϊκθκαν προςβολζσ από ρόδινο ςκουλικι ςε φυτικά όργανα.
 Τ Σ Α Ε Ι
Α. Πράςινο ςκουλικι.
Συςτινουμε ςτουσ βαμβακοκαλλιεργθτζσ να εξακολουκοφν να ελζγχουν τακτικά τισ βαμβακοφυτείεσ και τουσ κυρίωσ τισ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ
όψιμεσ για τθν αποφυγι ηθμιϊν οικονομικισ ςθμαςίασ.
Επεμβάςεισ με εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, γίνονται μόνο όταν διαπιςτωκοφν πάνω από 4 μικρζσ
προνφμφεσ (μικουσ μζχρι 1 εκατοςτό) ςε 100 φυτά (διαςχίηοντασ όλθ τθν ζκταςθ διαγωνίωσ) ι εναλλακτικά πάνω από
μία (1) νεαρι προνφμφθ ςτα φυτά ενάμιςι (1,5) μζτρου επί τθσ γραμμισ.
Β. Ρόδινο ςκουλικι.
Το όριο επζμβαςθσ ςτα νεαρά καρφδια είναι πζντε ωσ οκτϊ (5-8) προνφμφεσ μζςα ςε καρφδια θλικίασ περίπου δφο ωσ
τριϊν (2-3) εβδομάδων, ςε τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται κατά τθ διαγϊνιο τθσ φυτείασ κυρίωσ ςτισ όψιμεσ
βαμβακοφυτείεσ.
Επίςθσ, οι επεμβάςεισ είναι αποτελεςματικζσ μόνο όταν διενεργοφνται ζγκαιρα, δθλαδι πριν οι νεαρζσ προνφμφεσ του
ρόδινου ειςχωριςουν μζςα ςτο καρφδι. Η κανάτωςθ των προνυμφϊν που προλαβαίνουν να μπουν ςτο καρφδι είναι
πρακτικά αδφνατθ και ςυνεπϊσ θ καταςτροφι του καρυδιοφ είναι βζβαιθ.
Γ. Αποφφλλωςθ.
Προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυγκομιδισ κρίνεται απαραίτθτθ θ
αποφφλλωςθ.
Με τθν αποφφλλωςθ επιτυγχάνεται καλφτερθ ποιότθτα ςφςπορου βαμβακιοφ.
Η εφαρμογι γίνεται όταν ζχουν ανοίξει τουλάχιςτον το 60% των καρυδιϊν. Η πρόωρθ αποφφλλωςθ φζρει τα αντίκετα
αποτελζςματα. Τότε ζνα ποςοςτό καρυδιϊν είναι ανϊριμα και κα ανοίξουν με ίνεσ ανϊριμεσ (εμφάνιςθ ςφςπορου

καραμζλασ). Επί πλζον υπάρχει κίνδυνοσ να ξερακοφν τα φφλλα χωρίσ να πζςουν, να τριφτοφν και να κολλιςουν ςτο
ςφςπορο βαμβάκι, πράγμα που κα επιφζρει πτϊςθ τθσ ποιότθτασ ςτο εκκοκκιςμζνο βαμβάκι.
Ε Π Ι Η Μ Α Ν  ΕΙ 
1. Κατά τθν εφαρμογι των ψεκαςμϊν είναι απολφτωσ αναγκαίο να λαμβάνονται μζτρα ατομικισ προςταςίασ και να
ειδοποιοφνται ζγκαιρα οι μελιςςοκόμοι για τθν απομάκρυνςθ των κυψελϊν τουσ.
2. Αδικαιολόγθτοι ι άςτοχοι ψεκαςμοί, καταςτρζφουν τουσ πλθκυςμοφσ των ωφζλιμων εντόμων, με αποτζλεςμα τθν
ζξαρςθ επιβλαβϊν εντόμων και ακάρεων. Επίςθσ, αυξάνεται ςθμαντικά ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ των
εχκρϊν ςτισ δραςτικζσ ουςίεσ.
3. Σε κάκε περίπτωςθ, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά και μόνοι υπεφκυνοι για τθν τελικι απόφαςθ επιλογισ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά φυτοπροςτατευτικισ επζμβαςθσ, ςτισ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειάσ των, των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα επιλζξουν και του τρόπου και του χρόνου χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και
για τουσ λοιποφσ χειριςμοφσ που ςυμβάλουν ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ καλλιζργειασ.
4. ασ υπενκυμίηουμε ςε κάκε περίπτωςθ εφαρμογισ να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ τθσ ετικζτασ που
αφοροφν τθν χριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια, τθ ςυνδυαςτικότθτα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ, το
διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ κ.α. Οι φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ να χρθςιμοποιοφνται
ςφμφωνα με τθν ετικζτα, διότι ςφμφωνα με τα άρκρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Αϋ) “.....
όποιοσ χρηςιμοποιεί μη εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα υπόκειται ςε διοικητικζσ και ποινικζσ
κυρώςεισ”.
5. Για οποιοδιποτε πρόβλθμα τθσ καλλιζργειασ, οι βαμβακοπαραγωγοί μποροφν να απευκφνονται ςτο Τμιμα Ποιοτικοφ
και Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου Π.Ε. Εφβοιασ ςτο τθλζφωνο 2221353920 κακϊσ και ςτο Περιφερειακό Κζντρο
Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου Μαγνθςίασ τθλ. 2421066525
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