ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Λαµία
12-06-2013
Αρ.Πρωτ.: 10400

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ
: Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου 1
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ : 35100 ΛΑΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τζίγκα Γ. – Φράγκος Ι.
ΤΗΛ.
: 2231-3-53172
2231-3-53174
FAX
: 2231066136

1ο ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

1. Στόχοι
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας και το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας,
ενηµερώνουν τους βαµβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Φθιώτιδας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής
φυτοπροστασίας στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαµβακοφύτων και µέχρι την εµφάνιση των πρώτων χτενιών.

2. ∆ιαπιστώσεις
2.1
2.2

Την εποχή αυτή τα βαµβακόφυτα στις πρώιµες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο των 6—8 µόνιµων
φύλλων και των πρώτων χτενιών, ενώ στις όψιµες στο στάδιο των 2—3 µόνιµων φύλλων.
Παρατηρήθηκαν µικροί πληθυσµοί εντόµων που προσβάλουν τα νεαρά φυτάρια βαµβακιού όπως αφίδες,
θρίπες, τετράνυχος, λύγκος, που προκαλούν συστροφές φύλλων, κατσάρωµα, φυλλόπτωση, σχισίµατα,
κλπ.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Συνιστάται στους βαµβακοπαραγωγούς να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασµάτων και του
νερού, προκειµένου τα φυτά να µην είναι ελκυστικά (υπερβολική βλάστηση) για την ανάπτυξη επιβλαβών
οργανισµών, κυρίως του πράσινου σκουληκιού και για να επιτευχθεί η επιθυµητή πρωιµότητα των
βαµβακοκαλλιεργειών.
3.2 Να αποφεύγεται η χηµική επέµβαση, διότι αυτή την περίοδο αρχίζουν να εγκαθίστανται και
αναπτύσσονται τα ωφέλιµα έντοµα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισµούς (κυρίως πράσινο και
ρόδινο σκουλήκι) του βαµβακιού.
3.3 Οι βαµβακοπαραγωγοί να παρακολουθούν 1—2 φορές την εβδοµάδα κάθε βαµβακοχώραφο, προκειµένου
να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσµών και τις ζηµιές των εντόµων, ώστε να επεµβαίνουν όταν
φτάσουν οι πληθυσµοί στα όρια επέµβασης όπως παρακάτω:
Αφίδες (Μελίγκρες): Επεµβαίνουµε µόνο εάν οι πληθυσµοί παραµένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες ηµέρες.
κατώτερο όριο επέµβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόµων κ.µ.ο. ανά φύλλο σε δείγµα 100 φύλλων.
Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται επέµβαση. Το κατώτερο όριο επέµβασης είναι (1) άτοµο ανά φυτό χωρίς µόνιµα
φύλλα ή 1—2 άτοµα ανά φυτό µε µόνιµα φύλλα, σε δείγµα 20—40 φυτών.
Τετράνυχος: Επεµβαίνουµε µόνο εάν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσµοί είναι υψηλοί.
Λύγκος: Μεταναστεύει στο βαµβάκι από άλλα φυτά, από καλλιέργειες κυρίως µηδικής, τεύτλων. τοµάτας κ.λ.π.
καθώς και από ζιζάνια στις άκρες των χωραφιών και αγρούς σε αγρανάπαυση.
Ο πληθυσµός του λύγκου µπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα όταν µεταναστεύει στο βαµβάκι από:
α)Μηδική που συγκοµίζεται.
β) Ζιζάνια που ξηραίνονται.
γ) Εκτάσεις µε αυτοφυή βλάστηση που ξηραίνεται.

Κατώτερο όριο επέµβασης είναι τα πέντε (5) ενήλικα άτοµα λύγκου κ.µ.ο. ανά 100 φυτά.
Μέτρα αντιµετώπισης: α) Κλιµάκωση της κοπής της µηδικής που γειτονεύει µε το βαµβάκι, αφήνοντας άκοπες
λωρίδες µηδικής στα σύνορα.
β) Από την 3η εβδοµάδα του Μαΐου µέχρι αρχές Ιουνίου να γίνεται ψεκασµός µε εντοµοκτόνο επαφής και
στοµάχου των ζιζανίων που γειτνιάζουν µε την καλλιέργεια του βαµβακιού και πριν τα ζιζάνια ξεραθούν.
Ακολούθως τα ζιζάνια θα πρέπει να κοπούν και καταστραφούν.
4. Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα(Φ.Π.)
4.1 Αφίδες: Όταν οι πληθυσµοί παραµένουν υψηλοί και είναι αναγκαία η επέµβαση τότε ξεκινάµε µε τα πιο
εκλεκτικά εντοµοκτόνα κατά των αφίδων και αποφεύγουµε τη χρήση εντοµοκτόνων ευρέως φάσµατος, µη
εκλεκτικά, διότι αυτά όταν χρησιµοποιηθούν κυρίως στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου, εξοντώνουν
και τους φυσικούς εχθρούς των αφίδων.
4.2 Θρίπες: Γενικά δεν συνιστάται χηµική επέµβαση κατά του θρίπα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών
διότι:
α) Τα φυτά συνέρχονται γρήγορα από τις προσβολές.
β) Οι ζηµιές αντισταθµίζονται µε τα οφέλη από τη δράση του θρίπα ως αρπακτικού του τετρανύχου (τρώει
τα αυγά του τετρανύχου).
γ) Η εφαρµογή µη εκλεκτικών εντοµοκτόνων µπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του τετρανύχου ή του
λύγκου (κυρίως σε πρώιµες καλλιέργειες).
4.3 Τετράνυχος: Σε νεαρά φυτάρια που έχουν περισσότερα από (4) πραγµατικά φύλλα και είναι αναγκαία η
επέµβαση, κατά προτεραιότητα χρησιµοποιούνται σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση (εξειδικευµένη δράση
µόνο στα ακάρεα, όπως ρυθµιστές ανάπτυξης, καθώς και σκευάσµατα µε ωοκτόνο δράση).
Εγκεκριµένα στη Χώρα µας σκευάσµατα µε την παραπάνω δράση είναι τα: etoxazole και hexythiazox.
4.4 Λύγκος: Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω αναφεροµένου ορίου επέµβασης, συνιστάται επέµβαση
µε τα πιο εκλεκτικά εντοµοκτόνα και καλό είναι να αποφεύγεται τη χρήση εντοµοκτόνων ευρέως
φάσµατος, όπως αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α. και Τροφίµων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1) ∆εν συνιστώνται επεµβάσεις µε Φ.Π στις βαµβακοφυτείες/αγροτεµάχια, χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των
επιβλαβών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασµοί αποβαίνουν σε
βάρος της εξέλιξης της καλλιέργειας, της παραγωγικότητας και οικονοµικότητας αυτής, του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας.
2) Οι βαµβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και µόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της
συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιµοποίησης αυτών, καθώς
και για τους λοιπούς χειρισµούς, που συµβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
3) Οι βαµβακοπαραγωγοί να ενηµερώνουν για κάθε επικείµενο ψεκασµό τους µελισσοκόµους.
4) Για οποιοδήποτε πρόβληµα της καλλιέργειας, οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της Υπηρεσίας µας στα τηλ. 2231-3-53172 & 53174, καθώς και
στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο
24210 66525.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για
την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ
τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.
 Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του ΥΠ.Α.Α.&
Τροφίµων (http://www.minagric.gr) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ: 1. Περιφ/κό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας
Τµήµα προστασίας φυτών
Τορούτζια – Νικολαϊδη
383 34 Πεδίο Άρεως – ΒΟΛΟΣ
2. ∆ήµοι : Λαµιέων, Στυλίδας, Μακρακώµης,
∆οµοκού, Λοκρών,
Μώλου – Αγ. Κων/νου,
Αµφίκλειας – Ελάτειας.
(µε την παράκληση να τοιχοκολληθεί στα ∆ηµοτικά καταστήµατα)

Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
3. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας
Τµήµα Φυτικής και Ζωϊκής παραγωγής
ΣΕ ΕΜΑΣ
4. Γραφεία Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
5. Ε.Α.Σ.: Λαµίας, Αµφίκλειας, Αταλάντης, Στυλίδας
(µε την παράκληση να αποσταλεί στις Α.Σ.Ο.)
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
6. Καταστήµατα Εµπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Π.Ε Φθιώτιδας (αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
7. Πρόεδρο Παµφθιωτικού Συλλόγου Αγροτών κ. ∆ηµογιάννη ∆ηµ.

ΚΟΙΝ.: Α) Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίµων
Γεν. ∆/νση Φυτικής Παραγωγής
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τµήµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Οµάδα συντονισµού βάµβακος
Λ. Συγγρού 150 – 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Β)
1. Αντιπεριφερειάρχη κ. ∆ηµ. Βουρδάνο
2. Γενικό ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας
& Κτηνιατρικής κ. Στ. Τσελά
3. ∆/ντη Αγροτικής Οικονοµίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Κούτρα
4. ∆/ντη Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιωτιδας κ. ∆ηµ. Ρίζο
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

