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1ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΘΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ (ΠΕ) ΛΑΡΙΑ
1. τόχοι
1.1 Ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία ςτον πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
1.2 Αφορά το χρονικό διάςτθμα από το φφτρωμα των βαμβακόφυτων ζωσ
τθν εμφάνιςθ του πρϊτου χτενιοφ και τθν οργάνωςθ αποτελεςματικισ αυτοάμυνασ
κάκε βαμβακοφυτείασ για όλθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο.
1.3 Θ τακτικι παρακολοφκθςθ κάκε βαμβακοχϊραφου και ςφμφωνα με τα
πραγματικά δεδομζνα, να εφαρμόηονται οι ςυγκεκριμζνεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ φυτοπροςταςίασ ςτο ςωςτό χρόνο, όπωσ παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωςθ.
2. Διαπιςτώςεισ
Θ ςπορά των βαμβακοκαλλιεργειϊν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πραγματοποιικθκε, ςχετικά πρϊιμα, το δεφτερο (2ο) πενκιμερο Απριλίου και ολοκλθρϊκθκε ςτα
τζλθ του Απρίλθ ςτισ περιοχζσ με μεγαλφτερο υψόμετρο. Οι υψθλζσ για τθν εποχι
κερμοκραςίεσ που επικράτθςαν το Μάιο, ςε ςυνδυαςμό με τισ ικανοποιθτικζσ ςε
φψοσ βροχοπτϊςεισ που ζπεςαν το ίδιο διάςτθμα, ευνόθςαν τθν ανάπτυξθ των
φυτϊν. Επίςθσ, το χαλάηι που ζπεςε ςε περιοχζσ του διμου Κιλελζρ (Μελία, Αρμζνιο) ςτισ 12/5/2013, οδιγθςαν πολλοφσ παραγωγοφσ ςτθν επαναςπορά των αγρο-

τεμαχίων τουσ. Θ μζχρι τϊρα εξζλιξθ των φυτϊν είναι ικανοποιθτικι με τα βαμβακόφυτα να βρίςκονται ςτο ςτάδιο ςχθματιςμοφ των πρϊτων χτενιϊν ςτισ πρωιμότερεσ βαμβακοφυτείεσ.
Με βάςθ τισ παρατθριςεισ που πραγματοποιοφνται από τουσ επιτόπιουσ
ελζγχουσ, που διενεργοφν Γεωπόνοι τθσ Τπθρεςίασ διαπιςτϊνεται ότι ςε πολλζσ
τοποκεςίεσ του Δ. Κιλελζρ και του Δ. Φαρςάλων εμφανίηεται ςχετικά αυξθμζνοσ
πλθκυςμόσ κρίπα, ςε πρϊιμεσ κυρίωσ βαμβακοκαλλιζργειεσ. Μζχρι τϊρα δεν ζχει
παρατθρθκεί ι αναφερκεί θ παρουςία πράςινου ι ρόδινου ςκουλθκιοφ κακϊσ και
άλλων εντομολογικϊν εχκρϊν (λφγκοσ, αφίδεσ, ακάρεα) ςτισ βαμβακοφυτείεσ.

3. υςτάςεισ – καλλιεργητικέσ πρακτικέσ
Θ Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να εφαρμόηουν ορκολογικι αηωτοφχο λίπανςθ και άρδευςθ (ποςότθτα νεροφ και αρικμόσ αρδεφςεων), με ςκοπό τθν αποτροπι και μθ προςζλκυςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν ςτισ βαμβακοφυτείεσ. Ζχει αποδειχκεί ότι υπερβολικζσ αηωτοφχεσ λιπάνςεισ και αρδεφςεισ
οδθγοφν ςτθν οψίμιςθ τθσ παραγωγισ και κυρίωσ τθ δθμιουργία φυτϊν με πλοφςια
βλάςτθςθ, τα οποία προςελκφουν για εγκατάςταςθ τουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ.
ΘΡΙΠΑ: Θ Τπθρεςία μασ ςυνιςτά ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να μθν προβοφν ςε
χθμικι επζμβαςθ εναντίον του κρίπα, αφενόσ μεν διότι τα προςβεβλθμζνα φυτά
αναλαμβάνουν από τθν προςβολι, αφετζρου δε θ εφαρμογι εντομοκτόνων μπορεί
να προκαλζςει εξάρςεισ τετράνυχου, εξαιτίασ τθσ εξολόκρευςθσ των ωφζλιμων εντόμων που εγκακίςτανται αυτι τθν εποχι ςτισ καλλιζργειεσ. Θ χθμικι επζμβαςθ
δικαιολογείται μόνο ςε περιπτϊςεισ που θ παρατεταμζνθ προςβολι από το κρίπα
καταςτρζφει τθν ακραία βλάςτθςθ του βαμβακόφυτου.
ΛΤΓΚΟ: Επειδι ςτισ πρωιμότερεσ βαμβακοφυτείεσ ζχει ξεκινιςει ο ςχθματιςμόσ
των πρϊτων χτενιϊν, θ Τπθρεςία μασ ςυνιςτά ςτουσ παραγωγοφσ να ελζγχουν τισ
καλλιζργειζσ τουσ ςε εβδομαδιαία βάςθ για τυχόν προςβολζσ από λφγκο που προςβάλει τα νεαρά χτζνια, τα οποία ςυρρικνϊνονται, καφετιάηουν και τελικά πζφτουν. Ο ζλεγχοσ ςυνιςτάται να είναι πιο ςυχνόσ ςτα αγροτεμάχια που γειτνιάηουν
με καλλιζργειεσ μθδικισ που ςυγκομίηεται αυτι τθ περίοδο και θ πικανότθτα μετανάςτευςθσ του λφγκου από τθ μθδικι ςτο βαμβάκι είναι πολφ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ
με άλλεσ καλλιζργειεσ.
ΠΡΑΙΝΟ – ΡΟΔΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: Θ Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει τουσ παραγωγοφσ που
κα τοποκετιςουν φερομονικζσ παγίδεσ ςτα χωράφια τουσ για τθν παρακολοφκθςθ
του πράςινου και ρόδινου ςκουλθκιοφ, ότι οι ςυλλιψεισ ακμαίων ςτισ φερομονικζσ

παγίδεσ δεν αποτελοφν κριτιριο για τθν εφαρμογι επζμβαςθσ με εντομοκτόνα. Οι
φερομονικζσ παγίδεσ είναι μζςο πρόγνωςθσ που βοθκοφν ςτον προςδιοριςμό των
περιόδων δραςτθριότθτασ του πράςινου και του ρόδινου ςκουλθκιοφ, προκειμζνου
να να διαπιςτϊνεται πότε είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για επζμβαςθ όποτε και αν
χρειαςτεί
ε καμία περίπτωςθ οι φερομονικζσ παγίδεσ δεν αποτελοφν εργαλεία εκτίμθςθσ του κινδφνου αλλά και του φψουσ τθσ προςβολισ, αφοφ τα ακμαία που παγιδεφονται ςτισ παγίδεσ είναι αρςενικά. Θ ςοβαρότθτα τθσ προςβολισ είναι ςυνάρτθςθ: 1) του αρικμοφ και τθσ θλικίασ των ηωντανϊν προνυμφϊν που διαπιςτϊνονται από τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ αγροφσ και 2) του ςταδίου ανάπτυξθσ τθσ
καλλιζργειασ.
Επιςθμαίνεται ςτουσ βαμβακοκαλλιεργθτζσ, ότι ςτα αρχικά ςτάδια, οι εντομολογικζσ προςβολζσ και ιδιαίτερα αυτζσ από το πράςινο ςκουλικι είναι ςυνικωσ
τοπικζσ και περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, γεγονόσ που ςθμαίνει, ότι ακόμθ και ςτο ίδιο
βαμβακοχϊραφο, το ποςοςτό προςβολισ από το ζντομο μπορεί να διαφζρει ςθμαντικά από ςθμείο ςε ςθμείο. Για να είναι εφικτι θ αποτροπι ι και ο περιοριςμόσ
τθσ πλθκυςμιακισ ανάπτυξθσ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν, οι βαμβακοκαλλιεργθτζσ πρζπει να ζχουν ςαφι εικόνα του κινδφνου προςβολισ των καλλιεργειϊν τουσ
από το πράςινο και το ρόδινο ςκουλικι. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να επιςκζπτονται
όςο το δυνατό ςυχνότερα τισ καλλιζργειεσ, τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα, προκειμζνου να διαπιςτϊνουν ζγκαιρα τυχόν προςβολζσ από φυτοπαράςιτα,
ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, με το μικρότερο
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόςτοσ.
Επίςθσ, οι ςυνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων,
Γραφεία Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ κ.α.) που πικανόν εντοπίςουν ςθμαντικι προςβολι ι ανθςυχθτικό αρικμό ςυλλθφκζντων ατόμων ςε φερομονικζσ
παγίδεσ, παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα με τθν Τπθρεςία μασ, ζτςι ϊςτε
ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, να εκδοκεί προειδοποίθςθ για τθν ευρφτερθ περιοχι
(τθλ. 2413 511119 - Δ. ταυρίδθσ και 2413 511209 - Ακ. Λιακατάσ).

4. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
Θ Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά
και μόνο υπεφκυνοι, για τθν τελικι απόφαςθ επιλογισ, τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε
φορά φυτοπροςτατευτικισ επζμβαςθσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειάσ τουσ, των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα επιλζξουν και του τρόπου και χρόνου χρθ-

ςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και για λοιποφσ χειριςμοφσ, τα οποία ςυμβάλουν ςτισ
ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ καλλιζργειασ. ε κάκε περίπτωςθ να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ των παραςκευαςτϊν οίκων, για τθν αναλογία χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τθν ςυνδυαςτικότθτα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ, το διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ κακϊσ και
για τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι δθλθτθρίαςθσ. Σα αγροχθμικά να χρθςιμοποιοφνται πάντοτε ςφμφωνα με τθν ετικζτα. φμφωνα με τα άρκρα 9§3 και 10§3
του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιοσ χρθςιμοποιεί μθ εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα υπόκειται ςε διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ.
Να αποφεφγονται ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο θ εφαρμογι των ψεκαςμϊν να γίνεται τθν ϊρα που
δεν πετοφν οι μζλιςςεσ, κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ κυρίωσ μετά τθ δφςθ του θλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιοφν τουσ μελιςςοκόμουσ ϊςτε να απομακρφνουν τα μελίςςια τουσ από τθν περιοχι του ψεκαςμοφ. Για το ςκοπό αυτό κα
πρζπει απαραιτιτωσ οι μελιςςοκόμοι να αναγράφουν ςτισ κυψζλεσ τον κωδικό
τουσ, το τθλζφωνο και τθ διεφκυνςι τουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ ειδοποίθςι τουσ.
Θ αλόγιςτθ χριςθ των φυτοφαρμάκων βλάπτει τθν υγεία των καταναλωτϊν,
επιβαρφνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ.
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