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2ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (Π.Δ.) ΗΛΔΙΑ
1.
1.1

ηόσοι

1.2

Ο βακβαθνπαξαγσγόο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπ έηζη ώζηε ζύκθσλα κε ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα, λα εθαξκόδεη ηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο ζην ζσζηό ρξόλν.

2.
2.1

Γιαπιζηώζειρ
Ζ πιεηνςεθία ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ βξίζθνληαη ζην ζηάδιο ηων σηενιών.

2.2

Ζ βιαζηηθή αλάπηπμε θάπνησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ηα θπηά εκθαλίδνληαη
ζηξεζαξηζκέλα – θαηαπνλεκέλα, θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηηο θαιιηεξγεηηθέο ηνπο θξνληίδεο.

2.3

Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ, ζηελ παξνύζα θάζε είλαη ρακειέο. Σν πξνεγνύκελν
ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ Ηνπλίνπ, νη ζπιιήςεηο γηα ην ξόδηλν, ζε θάπνηεο ζέζεηο παξαηήξεζεο ήηαλ
απμεκέλεο πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ ύπαξμε γελεάο, ελώ γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα νη
ζπιιήςεηο ήηαλ ρακειέο. ηηο δύν ηειεπηαίεο κεηξήζεηο, νη ηηκέο ησλ ζπιιήςεσλ κεηώζεθαλ.

2.4

Από ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελήξγεζαλ νη γεσπόλνη ηεο Τπεξεζίαο, δελ
δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία πξνλπκθώλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη παγίδεο
θαη ειέγρνληαη. Πέξαλ απηώλ ησλ ζέζεσλ, ζε θάπνηεο πην πξώηκεο βακβαθνθαιιηέξγεηεο δηαπηζηώζεθε ε
παξνπζία πξνλπκθώλ.
Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία εληνκνινγηθώλ ερζξώλ όπσο αιεπξσδώλ, αθίδσλ, ηαζζίδσληδηηδηθάθηα όρη όκσο ζε αλεζπρεηηθό βαζκό.

2.5

Ζ Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζιείαο, ζηo πιαίζηo
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο
βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο Υώξαο, ελεκεξώλεη ηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο ηεο, θαηόπηλ επηηόπησλ ειέγρσλ
θαη δεηγκαηνιεςηώλ, γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζην ζηάδην
αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθαιιηέξγεηώλ, από ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ρηεληώλ έσο ηελ αλζνθνξία.

2.6

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ε παποςζία ηων ωθέλιμων ενηόμων είναι ζημανηική.

3.

ςζηάζειρ – καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
ην ζηάδην απηό, από ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ρηεληώλ κέρξη ηελ άλζεζε, ζπζηήλνπκε ηα παξαθάησ:

3.1

Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο πξέπεη λα επηζεσξνύλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο επηζηακέλσο θάζε 3-4 μέπερ γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο, ηεο ππθλόηεηαο θαη ηεο πξνζβνιήο ησλ θαιιηέξγεηώλ ηνπο από ηα έληνκα, έηζη
ώζηε λα επέκβνπλ όηαλ θηάζνπλ ζηα όξηα ηεο επέκβαζεο, πνπ είλαη ηα παξαθάησ:
Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη:
ην ζηάδην ησλ ρηεληώλ, ηεο αλζνθνξίαο θαη κέρξη ηελ πηώζε ησλ αλζέσλ θαη ηελ έλαξμε ηεο θαξπόδεζεο
(δηάξθεηαο πεξίπνπ κέρξη ηα ηέιε Ηνπιίνπ), ζπληζηάηαη λα πξνβαίλνπκε ζε ςεθαζκό μόνο όηαλ
δηαπηζησζνύλ πάλσ από έξι (6) έσο οκηώ (8) νεαπέρ ππονύμθερ, κήθνπο κέρξη έλα (1) εθαηνζηό,
θαηά κέζν όξν (θ.κ.ν.) αλά 100 θπηά ή μία (1) νεαπή ππονύμθη θ.κ.ν. ζηα θπηά ελόο (1) κέηξνπ επί
ηεο γξακκήο.
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Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη:
ην ζηάδην αλζνθνξίαο, ζπληζηάηαη λα πξνβαίλνπκε ζε ςεθαζκό μόνο όηαλ δηαπηζησζνύλ
πποζβεβλημένα 20 άνθη (εκθάληζε κνξθήο ξνδέηαο), ζε δείγκα 100 θπηώλ από ηνπιάρηζηνλ πέληε
αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο θαιιηέξγεηαο.
3.2

Πέξαλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ, άιινη ερζξνί πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξόβιεκα
ζηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο, είλαη νη παξαθάησ, αλαγξάθνληαο ηα θαηώηαηα όξηα επέκβαζεο:
Σεηξάλπρνο: θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ ζηε δεηγκαηνιεςία εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο
θ.κ.ν. ζην 30-50% ησλ θύιισλ ηνπ δείγκαηνο.
Θξίπαο: ζην ζηάδην από ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ρηεληώλ θαη κεηά, δελ ζπληζηάηαη επέκβαζε
θαηά ησλ ζξηπώλ ζε αλεπηπγκέλα θπηά, δηόηη δελ πξνθαιείηαη δεκηά θαη επηπιένλ δξνπλ σο
σθέιηκα θαζώο ε πξνλύκθε ηνπο ηξώεη ηα απγά ησλ ηεηξαλύρσλ.
Αθίδεο: θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ δηαπηζησζνύλ 25 άηνκα θ.κ.ν. αλά θύιιν ζε δείγκα
100 θύιισλ.
Αιεπξώδεηο: θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη όηαλ δηαπηζησζνύλ 200 άηνκα θ.κ.ν. αλά 100 θύιια.

3.3

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη νη ζπιιήςεηο αθκαίσλ (πεηαινύδσλ) ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ
ζθνπιεθηνύ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, από κόλεο ηνπο, δελ πξέπεη λα απνηεινύλ θξηηήξην εθαξκνγήο
ςεθαζκνύ κε εληνκνθηόλα. Αλλά ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ θαξπνθόξσλ
νξγάλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πξνζβνιήο.

3.4

Λα επηζεκάλνπκε όηη ηα θπηά ζε απηό ην ζηάδην, κπνξνύλ λα αλαπιεξώζνπλ ηηο απώιεηεο ησλ
πξνζβεβιεκέλσλ θαξπνθόξσλ νξγάλσλ.

3.5

Σα ωθέλιμα ένηομα (αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή) έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνπο
πιεζπζκνύο ησλ εληόκσλ, ζηα επίπεδα πνπ βξίζθνληαη. Ζ ρξήζε εληνκνθηόλσλ ζηελ παξνύζα θάζε θαη
θπξίσο επξέσο θάζκαηνο, ζθνηώλνπλ ηα σθέιηκα θαη νδεγεί ζηελ έμαξζε ησλ αθίδσλ, ζξηπώλ,
ηεηξαλύρσλ, πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.

3.6

πζηήλεηαη λα γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο άξδεπζεο, γηα
λα κελ εκθαλίζνπλ ηα θπηά ππεξβνιηθή βιαζηηθή αλάπηπμε, κε επαθόινπζν ηελ νςίκεζε θαη πξνζέιθπζε
ησλ επηβιαβώλ εληόκσλ. ηελ πεξίπησζε βακβαθνθπηεηώλ κε πινύζηα βιάζηεζε θαη κεγάια κεζνγνλάηηα
δηαζηήκαηα, ζπληζηάηαη εθαξκνγή ξπζκηζηώλ αλάπηπμεο (mepiquat chloride 5 SL), ζε δόζε αλάινγε κε
ηε γνληκόηεηα ησλ εδαθώλ θαη ην ύςνο ησλ θπηώλ.

4.

Υπήζη θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηα

4.1

Γελ πξνβαίλνπκε ζε ςεθαζκό αλ δελ ππεξβνύλ ηα πξναλαθεξόκελα όξηα επέκβαζεο. Διέγρνπκε
επηζηακέλσο θάζε 3-4 κέξεο ηνλ πιεζπζκό θαη ηελ πξνζβνιή ηνπ εληνκνινγηθνύ ερζξνύ θαη αλ ππεξβνύλ
ηα όξηα ηόηε ςεθάδνπκε, γηαηί ε παξνπζία ησλ σθέιηκσλ εληόκσλ είλαη ζεκαληηθή θαη ζεξεύνπλ ηα σά θαη
ηηο πξνλύκθεο ηνπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη ρεκηθή επέκβαζε, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ ερζξώλ, πξνηείλεηαη
ε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εθιεθηηθώλ
εληνκνθηόλσλ, όπσο είλαη ηα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα (Bacillus thuringiensis & spinosad), ηα ζθεπάζκαηα κε
δξαζηηθή νπζία diflubenzuron πνπ παξεκβαίλεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ θαζώο θαη ηα ζθεπάζκαηα κε
δξαζηηθή νπζία emamectin benzoate. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 7125/78402/25-6-2013
Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ΑΑΣ (ΑΓΑ:ΒΔΕΕΒ-1ΗΘ), ηξνπνπνηείηαη ην θάζκα δξάζεο (δηεύξπλζε) θαη έρεη
έγθξηζε γηα ην βακβάθη ζθεύαζκα κε δξαζηηθή νπζία metaflumizone.
Δπηπξόζζεηα γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε εμαηκηζηήξσλ θεξνκόλεο (gossyplure),
πνπ παξεκπνδίδεη ηε ζύδεπμε.

4.2

4.3

Σα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ
θαη από απηά ζα γίλεηαη ε επηινγή (www.minagric.gr).

Δπιζημάνζειρ:

Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα ελεκεξώλνπλ ηνπο κειηζζνθόκνπο, γηα θάζε επηθείκελν ςεθαζκό, ρξεζηκνπνηώληαο
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα κε ηελ ειάρηζηε επίδξαζε ζηνπο νξγαληζκνύο κε ζηόρνπο – κέιηζζεο –
σθέιηκα έληνκα - ρεηξηζηέο – θαηαλαισηέο.

Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ ρεκηθέο επεκβάζεηο, απηέο λα γίλνληαη κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ, δηόηη νη πεηαινύδεο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ηε λύρηα. Δπίζεο γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί νη ςεθαζκνί, λα ινύδνληαη πνιύ θαιά
ηα θαξπνθόξα όξγαλα (ρηέληα, άλζε) ηνπ βακβαθνθύηνπ κε ην ςεθαζηηθό δηάιπκα.
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Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνη, γηα ηελ ηειηθή απόθαζε επηινγήο, ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ,
θαζώο θαη θάζε ρεηξηζκνύ επί ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο
απνδόζεηο ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ.

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλεξγαζία ζαο είλαη πνιύηηκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλείηε καδί καο γηα
νηηδήπνηε αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα (ηει. 2621360108 Κηθένγινπ Γ. & 2621360110 ηέξγηνπ Β.).
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δηαπηζηώζεσλ θαη

δηαπηζηώζεσλ θαη
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