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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΛΑΡΙΑ
Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Λάξηζαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Μαγλεζίαο ελεκεξώλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Λάξηζαο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο
ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
1. Διαπιστώσεις
Σελ επνρή απηή ηα θπηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο θαξπνθνξίαο, θαη αλνίγκαηνο
ησλ πξώησλ θαξπδηώλ ζε πνζνζηό 10-30% αλάινγα ηελ πεξηνρή. Η γεληθόηεξε εηθόλα ησλ
βακβαθνθπηεηώλ θξίλεηαη θπζηνινγηθή γηα ηελ επνρή επλννύκελε από ηηο θαιέο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, θαη ε παξαγσγή είλαη πξσηκόηεξε ζε ζρέζε κε
πξνεγνύκελεο ρξνληέο.
Από ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ππάιιεινη ηεο Τπεξεζίαο καο, δελ
δηαπηζηώλνληαη πιεζπζκνί δσληαλώλ πξνλπκθώλ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ, ελώ από
ηηο ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο ηνπ δηθηύνπ πνπ έρεη αλαπηύμεη ε ππεξεζία καο,
θαίλεηαη όηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 3εο γελεά.
2. σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Η 3ε γεληά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ δελ ζεσξείηαη ηόζν επηθίλδπλε όζν ε 2ε γεληά ηνπ Απγνύζηνπ θαη ειάρηζηεο θνξέο πξνθαιεί ζνβαξέο δεκηέο ζηηο βακβαθνθπηείεο δηόηη νη πξνλύκθεο
(ζθνπιήθηα) ηξέθνληαη ζπλήζσο κε θαξπνθόξα όξγαλα ηεο θνξπθήο θαη ζπάληα θαηεβαίλνπλ
ρακειόηεξα ώζηε λα βιάςνπλ ηελ ρξήζηκε θαξπνθνξία. Ωζηόζν, νη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη
λα παξαθνινπζνύλ θαη ζ’ απηήλ ηελ γελεά ηα ρσξάθηα ηνπο θαη αλ αλαπηπρζνύλ ζεκαληηθνί
πιεζπζκνί ζθνπιεθηώλ λα πξνβνύλ ζε θαηαπνιέκεζε κε ηα θαηάιιεια εληνκνθηόλα. Ιδηαίηεξε

πξνζνρή ρξεηάδεηαη λα δείμνπλ νη παξαγσγνί πνπ έθαλαλ πνιινύο ςεθαζκνύο γηα ηελ γεληά ηνπ
Απγνύζηνπ θαη έρνπλ ζπλεπώο ζαλαηώζεη ζεκαληηθό αξηζκό σθειίκσλ εληόκσλ, θαζώο θαη νη
ραιαδόπιεθηεο βακβαθνθπηείεο πνπ είλαη πην όςηκεο.
ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: ηελ παξνύζα θάζε αλ δηαπηζησζνύλ 4-5 δσληαλέο πξνλύκθεο
(ζθνπιήθηα) ζε 100 θπηά, ηόηε κόλν ζα πξέπεη λα επέκβνπλ κε ηηο εγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο γηα
ρξήζε ζην βακβάθη.
ΡΟΔΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: ην παξόλ ζηάδην ησλ βακβαθνθπηεηώλ ζπληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα επέκβνπλ κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα εάλ κεηά από δεηγκαηνιεςία 100 θαξπδηώλ δηαπηζησζεί
πξνζβνιή ζην 5% απηώλ.
ΑΠΟΦΤΛΛΩΗ: Η απνθύιισζε είλαη κηα ζεκαληηθή επέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί
ε σξίκαλζε θαη ην άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ θαη λα εμαζθαιηζηνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο. Δπίζεο, κε ηελ απνθύιισζε επηηπγράλεηαη θαιύηεξε πνηόηεηα
ζύζπνξνπ βακβαθηνύ απαιιαγκέλν από μέλεο ύιεο θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο.
Οη παξαγσγνί νη νπνίνη έρνπλ όςηκεο θπηείεο (δηπινζπαξκέλα, ραιαδόπιεθηα, ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ) κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ νξκνληθά επηηαρπληηθά ζθεπάζκαηα όηαλ ην πνζνζηό
αλνίγκαηνο θαξπδηώλ είλαη ζην 25-40% ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ θαη σο απνθπιισηηθά θαζώο
ππνθηλνύλ ηελ πηώζε ησλ θύιισλ, αιιά θαη σο βνεζεηηθά σξίκαλζεο αθνύ απμάλνπλ ην ξπζκό
αλνίγκαηνο ησλ θαξπδηώλ θαη πξσηκίδνπλ ηε ζπγθνκηδή. Η δξάζε ησλ παξαπάλσ ζθεπαζκάησλ
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή από απηή ησλ απνθπιισηηθώλ, θαζώο ηα κελ πξώηα δξνπλ απειεπζεξώλνληαο αέξην αηζπιέλην ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ
θαξπδηώλ, ηα δε δεύηεξα δξνπλ απεπζείαο ζηα θύιια βνεζώληαο ζηελ πηώζε απηώλ.
Όζνλ αθνξά ζηα απνθπιισηηθά πξέπεη λα εθαξκόδνληαη όηαλ έρεη αλνίμεη ηνπιάρηζηνλ ην
60% ησλ θαξπδηώλ. Μία πξόσξε απνθύιισζε βιάπηεη ηελ πνηόηεηα ηνπ βακβαθηνύ θαη πνιιέο
θνξέο κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα από ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, όπσο κηζνάλνηγκα ησλ
θαξπδηώλ θαη θαξακεινπνίεζε απηώλ. Δπίζεο, γηα ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
απνθπιισηηθώλ απαηηνύληαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο: 1) επλντθέο ζεξκνθξαζίεο εκέξαο θαη
λύρηαο (κεγαιύηεξεο ησλ 15-18° C) γηα 4-5 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή, 2) ε εδαθηθή πγξαζία λα
είλαη ρακειή θαη 3) λα επηθξαηεί θαηξόο κε ειηνθάλεηα. Αληίζεηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο παξεκπνδίδνπλ ή θαζπζηεξνύλ ηε δξάζε ηνπο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε κεγάιε εδαθηθή πγξαζία ή
επεηδή ε απνθύιισζε γίλεηαη αξγνπνξεκέλα θαη αλακέλνληαη βξνρνπηώζεηο, ηόηε γηα ηελ
απνθπγή αλεπηζύκεησλ αλαβιαζηήζεσλ ζπληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα πξνζζέηνπλ ζην
δηάιπκα ηνπ απνθπιισηηθνύ θαη απνμεξαληηθά ησλ νθζαικώλ ζθεπάζκαηα.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε εθαξκνδόκελε πνζόηεηα ηνπ απνθπιισηηθνύ είλαη θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο. Μεγαιύηεξε πνζόηεηα από ηελ θαλνληθή ζπλήζσο μεξαίλεη ηα θύιια θαη ηα αθήλεη
θνιιεκέλα ζηα θπηά κε απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πξντόληνο αθνύ ππάξρεη
θίλδπλνο ηξηκκέλα μεξά θύιια λα αλακηρζνύλ κε ηηο ίλεο, ελώ αλ είλαη κηθξόηεξε από ην θαλνληθό
ηόηε ηα θύιια δελ πέθηνπλ. Η απνθύιισζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 12-15 εκέξεο πεξίπνπ
πξηλ ηε ζπγθνκηδή ώζηε λα δνζεί ρξόλνο λα σξηκάζνπλ θαιύηεξα ηα θαξύδηα θαη ην αλνηγκέλν
βακβάθη λα κε κείλεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα εθηεζεηκέλν ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο.

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη παξαγσγνί δηαπηζηώζνπλ όηη ηα θπηά έρνπλ πάξα πνιύ θύιισκα,
ζπληζηάηαη λα θάλνπλ έλα πξώην ςεθαζκό κε ηε κηζή δόζε ηνπ απνθπιισηηθνύ (όηαλ έρεη αλνίμεη
ην 20-30% ησλ θαξπδηώλ) γηα λα αξαηώζεη ην θύιισκα. Με ηνλ ηξόπν απηό ν αέξαο θαη ν ήιηνο
ζα θηάζνπλ ζηε βάζε ησλ θπηώλ θαη ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ σξίκαλζε ησλ θαξπδηώλ ηεο βάζεο,
παξάιιεια κε ηα ελαπνκείλαληα θύιια ηα θαξύδηα πνπ βξίζθνληαη ςειόηεξα ζην θπηό ζα
ζπλερίζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο. Απηόο ν πξώηνο ςεθαζκόο πξέπεη λα γίλεηαη ηελ επνρή πνπ ηα
θαξύδηα ζηε βάζε ησλ θπηώλ έρνπλ ηελ ειηθία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλνίμνπλ, γηαηί ζε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα έρνπκε ην θαηλόκελν ηεο θαξακεινπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα αθνύ έρεη αλνίμεη ην
60% ησλ θαξπδηώλ νη παξαγσγνί κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζην δεύηεξν ςεθαζκό κε δόζε απνθπιισηηθνύ πνπ ζα εμαξηεζεί από ην θύιισκα πνπ παξέκεηλε.
ε θάζε πεξίπησζε, ν παξαγσγόο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ζα εθαξκόζεη.
Τπελζπκίδεηαη ζηνπο παξαγσγνύο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζθεπάζκαηα ζηε ηξέρνπζα πεξίνδν, όηη εθαξκόδεηαη πηινηηθό πξόγξακκα αζθαινύο δηαρείξηζεο θελώλ
ζπζθεπαζίαο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζην Γήκν Κηιειέξ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Π.Δ.
Λάξηζαο, ηνλ ΔΤΦ, ην ΓΔΩΣΔΔ Κεληξηθήο Διιάδνο, ην Γεσπνληθό ύιινγν Λάξηζαο, ην
ύιινγν Δπαγγεικαηηώλ Γεσπόλσλ ηνπ λνκνύ Λάξηζαο θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο
Αλαθύθισζεο. Πξνηείλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πηινηηθό
πξόγξακκα.
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