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2ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΜΑΓΝΗΙΑ
Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Π.Ε. Μαγνθςίασ ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου Μαγνθςίασ ενθμερϊνει τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ Π.Ε. Μαγνθςίασ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποτελεςματικισ φυτοπροςταςίασ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ
1. τόχοι
1 H ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι
φυτοπροςταςία ςτον πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
2 Η τακτικι παρακολοφκθςθ κάκε βαμβακοχϊραφου ϊςτε να εφαρμόηονται
οι καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ φυτοπροςταςίασ ςτο ςωςτό χρόνο και ςφμφωνα με τα
πραγματικά δεδομζνα.
2. Διαπιςτϊςεισ
1. το πλαίςιο του προγράμματοσ «Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ τθσ Βαμβακοκαλλιζργειασ τθσ Χϊρασ καλλιεργθτικισ περιόδου 2013», θ Τπθρεςία
μασ ζχει αναπτφξει δίκτυο παγίδων που καλφπτουν τισ βαμβακοπαραγωγικζσ περιοχζσ των
Διμων Ριγα Φεραίου και Αλμυροφ. Ζχουν τοποκετθκεί φερομονικζσ παγίδεσ για το πράςινο
και το ρόδινο ςκουλικι.
2. Αυτι τθν εποχι τα βαμβακόφυτα ςτισ όψιμεσ καλλιζργειεσ βρίςκονται ςτο ςτάδια τθσ
ζκπτυξθσ των πρϊτων χτενιϊν, ενϊ ςτισ πρϊιμεσ καλλιζργειεσ ςτθν ζναρξθ τθσ ανκοφορίασ.
Γενικά ςτθν ΠΕ Μαγνθςίασ υπάρχει ςχετικι οψιμότθτα ςτθν βαμβακοκαλλιζργεια ςε ςχζςθ με
τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ.
3. Από τθν παρακολοφκθςθ των παγίδων οι μζχρι τϊρα ςυλλιψεισ ακμαίων πράςινου
ςκουλθκιοφ βρίςκονται ςε χαμθλά επίπεδα. Οι ςυλλιψεισ ρόδινου ςκουλθκιοφ είναι υψθλζσ
για τθν εποχι και κα πρζπει να δοκεί προςοχι από μζρουσ των παραγωγϊν.
4. Από τισ επιτόπιεσ παρατθριςεισ και δειγματολθψίεσ, που διενεργοφν Γεωπόνοι τθσ
Τπθρεςίασ μασ διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ χαμθλοφ ποςοςτοφ προςβεβλθμζνων ανκζων από
προνφμφεσ ρόδινου ςκουλθκιοφ ςε πρϊιμεσ ποικιλίεσ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ άνκθςθσ,
κάτω όμωσ από το όριο τθσ οικονομικισ ηθμίασ (20% προςβολι ςε άνκθ που δεν ανοίγουν «ροηζτα». Ενϊ δεν παρατθρικθκε φπαρξθ πλθκυςμοφ προνυμφϊν πράςινου ςκουλθκιοφ ςε
χτζνια και άνκθ.

3. υςτάςεισ – καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ
Η Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να εφαρμόηουν ορκολογικι αηωτοφχο λίπανςθ και άρδευςθ (ποςότθτα νεροφ και αρικμόσ αρδεφςεων) για τθν αποφυγι
προςζλκυςθσ και εγκατάςταςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν, και εφαρμογι καλλιεργθτικϊν
μζτρων που αποςκοποφν ςτθν πρωίμιςθ τθσ παραγωγισ.
ΠΡΑΙΝΟ – ΡΟΔΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ:.
Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίςκονται ςε αυξθμζνθ ετοιμότθτα και να επικεωροφν τθν
καλλιζργειά τουσ τακτικά (κάκε 2 – 3 θμζρεσ) προκειμζνου να διαπιςτϊνουν ζγκαιρα τυχόν
εντομολογικζσ προςβολζσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, με
το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόςτοσ. Η επικεϊρθςθ των βαμβακιϊν ςυνιςτάται να γίνεται πρωινζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ διαςχίηοντασ το χωράφι διαγϊνια και εξετάηοντασ 100 φυτά ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ διαγωνίου.
Σο κατϊτατο όριο επζμβαςθσ για το πράςινο ςκουλικι είναι 6-8 ηωντανζσ προνφμφεσ
κατά μζςο όρο, ανά 100 φυτά.
Σο κατϊτατο όριο επζμβαςθσ για το ρόδινο ςκουλικι, ςτο ςτάδιο τθσ ανκοφορίασ, είναι 20% προςβολι (άνκθ που δεν ανοίγουν - «ροηζτα») ςε τυχαίο δείγμα ανκζων απ’ όλθ
τθν ζκταςθ του χωραφιοφ.
Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί ότι θ δράςθ του πράςινου και του ρόδινου ςκουλθκιοφ, ςτο
βλαςτικό ςτάδιο που βρίςκονται αυτι τθ χρονικι περίοδο οι βαμβακοκαλλιζργειεσ μπορεί να
αναχαιτιςτεί από τθν δραςτθριότθτα των ωφζλιμων εντόμων που ζχουν εγκαταςτακεί και που
είναι χριςιμα ςτισ επόμενεσ και πιο καταςτρεπτικζσ γενεζσ. Γι’ αυτό, και αν απαιτθκεί χθμικι
καταπολζμθςθ, τότε αυτι πρζπει να διενεργείται με εντομοκτόνα εκλεκτικισ δράςθσ (π.χ.
Bacillus thuringiensis, diflubenzuron, spinosad κ.α.) που προςτατεφουν τα ωφζλιμα.
Η χθμικι καταπολζμθςθ του πράςινου και του ρόδινου ςκουλθκιοφ είναι πιο αποτελεςματικι όταν γίνεται ςτο 1ο ι ςτο 2ο ςτάδιο τθσ προνφμφθσ (μικοσ ζωσ 1 εκατοςτό). O
ψεκαςμόσ κα πρζπει να διενεργείται μετά τθ δφςθ του θλίου γιατί τότε αυξάνεται θ δραςτθριότθτα των προνυμφϊν, κακϊσ και θ αποτελεςματικότθτα πολλϊν εντομοκτόνων (π.χ.
Bacillus thurigiensis), αλλά και για τθν προςταςία των μελιςςϊν.
Επίςθσ, οι Γεωπόνοι (Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων, Διμοι κλπ) που πικανόν εντοπίςουν ςθμαντικι προςβολι ι ανθςυχθτικό αρικμό ςυλλθφκζντων ατόμων ςε φερομονικζσ
παγίδεσ, παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα με τθν Τπθρεςία μασ (τθλ.
2421352497,2421352444), ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, να εκδοκεί προειδοποίθςθ για
τθν ευρφτερθ περιοχι.
4. Εφαρμογι ψεκαςμϊν με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
Η Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει ότι ο κάκε βαμβακοπαραγωγόσ είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοσ και πρζπει να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τισ ανακοινϊςεισ των Δελτίων Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων ταυτόχρονα με τθν κατάςταςθ
του αγροφ του, με ςκοπό να υποβοθκείται ςτθν λιψθ των αποφάςεων επιλογισ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά φυτοπροςτατευτικισ επζμβαςθσ ςφμφωνα με τισ
ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειάσ τουσ. Δθλ. είναι υπεφκυνοσ να αποφαςίςει για το είδοσ
των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και τουσ λοιποφσ καλλιεργθτικοφσ χειριςμοφσ που κεωρεί ότι κα ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ καλλιζργειασ
του. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να τθρεί 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 πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πάντοτε ςφμφωνα με
τθν ετικζτα και με αποκλειςτικι ευκφνθ του καλλιεργθτι.
Η αλόγιςτθ χριςθ των φυτοφαρμάκων βλάπτει τθν υγεία των καταναλωτϊν,
επιβαρφνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ

5. Προςταςία μελιςςϊν
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.
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