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1ο ΤEXNIKO ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ BAMBAKIΟΥ 2013

Η βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή μας, βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης
καρποφόρων οργάνων (χτένια) και στην αρχή της άνθησης.
Η υπηρεσία μας έχει τοποθετήσει παγίδες για την παρακολούθηση των πτήσεων του
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Με τον έλεγχο των παγίδων και των βαμβακοφυτειών
διαπιστώθηκε η έναρξη των πτήσεων των ακμαίων της 1ης γενεάς στο πράσινο και στο ρόδινο
σκουλήκι, χωρίς ζημιές στα καρποφόρα όργανα, ενώ παράλληλα υπάρχουν ωφέλιμα έντομα τα
οποία βοηθούν στη φυσική αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών του βαμβακιού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμβουλεύουμε τους βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής
μας, να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους για τυχόν προσβολές στα καρποφόρα όργανα
των φυτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή χημικών ψεκασμών, οι πληθυσμοί του
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού, να ξεπεράσουν τα κατώτατα όρια επέμβασης τα οποία είναι:
1. για το Πράσινο σκουλήκι : στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας – 1η γενεά διάρκειας
μέχρι περίπου τέλος Ιουλίου, 6 - 8 νεαρές προνύμφες (σκουλήκια 1ου & 2ου σταδίου,
μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη
κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους 1 ενός μέτρου.
2. για το Ρόδινο σκουλήκι : στάδιο ανθοφορίας – προσβολή 20% στα άνθη με την
εμφάνιση μορφής ροζέτας
Τονίζουμε ότι, όπου και εάν κριθεί απολύτως απαραίτητο οι βαμβακοκαλλιεργητές
να επέμβουν με χημικούς ψεκασμούς, αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αργά τη νύχτα για
να είναι αποτελεσματικοί (00:00 – 3:00) και σε κάθε περίπτωση με τα εγκεκριμένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
Καραολή & Δημητρίου 40
Αλεξανδρούπολη
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ
Δημοκρατίας 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3. Δήμοι Ορεστιάδας & Διδυμοτείχου
(για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων)
έδρες τους
4. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου
65110 Καβάλα.
5. Καταστήματα περιοχής ευθύνης μας
έδρες τους

