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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. σστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
ΜΕΣΑΤΛΛΕΚΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ: Η πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ θαηά ηελ
επόκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν εμαξηάηαη από ηνλ πιεζπζκό ηεο δηαρεηκάδνπζαο γελεάο. Καηά
ζπλέπεηα ε επηηπρήο δηαρείξηζε ησλ εληόκσλ πνπ δηαρεηκάδνπλ σο λύκθεο εληόο ηνπ εδάθνπο
απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα ηνπ ειέγρνπ ηνπ εληόκνπ γηα ηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν.
Γηα ην ζθνπό απηό θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ησλ βακβαθνθπηεηώλ ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή, ώζηε λα πξνθαιείηαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εληόκσλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ ε Τπεξεζία καο ζπζηήλεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηειερνθνπή θαη κεηά άξσζε ηνπ εδάθνπο (όξγσκα κε πληνθόξν αιέηξη αλαζηξνθήο εδάθνπο), ζε
βάζνο 20-25 εθαηνζηώλ θαηά ην θζηλόπσξν ζε όια ηα βακβαθνρώξαθα αλεμαξηήησο ηεο
επόκελεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ρσξαθηνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε αλαζηξνθή ηνπ
εδάθνπο θαη ε ελζσκάησζε ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ από ηε ζηειερνθνπή ππνιεηκκάησλ ησλ
βακβαθνθύησλ ζην έδαθνο κε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
1. Άκεζε θαηαζηξνθή ησλ λπκθώλ.
2. Έθζεζε ησλ λπκθώλ ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο.

3. Μεηαθνξά ησλ λπκθώλ ζε βάζνο 20-25 εθαηνζηά κε επαθόινπζν ηε κεραληθή αδπλακία
εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
4. Καηαζηξνθή ησλ ζηνώλ εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ κε επαθόινπζν ηε κεραληθή αδπλακία
εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Η ρξήζε άιισλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο ξίπεξ, θαιιηεξγεηήο, δηζθνζβάξλα θ.α.
αληί ηνπ νξγώκαηνο κε πληνθόξν αιέηξη, δελ επηηπγράλνπλ αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη σο εθ
ηνύηνπ δελ απνηεινύλ απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ.
Όζνλ αθνξά ζην ξόδηλν ζθνπιήθη, ε δηαρείκαζε ηνπ ζθνπιεθηνύ γίλεηαη κέζα ζηα ελαπνκείλαληα θαξύδηα θαη βακβαθνζηειέρε όπσο θαη ζηηο ξσγκέο ηνπ εδάθνπο. Γηα ην ιόγν απηό ε
Τπεξεζία καο ζπληζηά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηειερνθνπή, ςηινηεκαρηζκόο θαη ζξπκκαηηζκόο ησλ
θαξπδηώλ κε ζηειερνθόπηε/θαηαζηξνθέα θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεηαη άξσζε ελζσκάησζεο όπσο
θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ γηα ηελ όζν ην δπλαηό απνηειεζκαηηθόηεξε
αληηκεηώπηζε θαη απηνύ ηνπ ερζξνύ.
Η Τπεξεζία καο επηζεκαίλεη όηη ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαιιηέξγεηαο εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ
πξαθηηθώλ, είλαη ακειεηέα ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό όθεινο πνπ ζα ππάξμεη από ηε κείσζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ ςεθαζκώλ κε εληνκνθηόλα πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν, πξνζηαηεύνληαο ηαπηόρξνλα ηόζν ην πεξηβάιινλ, όζν θαη ηελ πγεία ησλ ίδησλ ησλ
παξαγσγώλ θαη ησλ πεξηνίθσλ.
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