Γιαννιτσά
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΛΑ
Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ: Φση/ζιας & Π.Δ. Γιαννιηζών
Σατ. Γ/νζη: Πλ. ΠΙΚΠΑ
Πληροθορίες: Π. Γεφργίοσ – Γ. Σζιμενίδης
Σηλ.: 23820 84413
Fax.: 23820 20466

06-06-2013

Α.Π.: 8251
ΠΡΟ:

Π.Δ.

http://www.pella.gr

e-mail: u12510@minagric.gr
1o ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ)
ΠΔΛΛΑ
1

ηότοι

1.1

Σν παξόλ Δειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Ε. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηό
θαιύηεξε θξνληίδα ησλ θπηώλ ζηα αξρηθά ζηάδηα, γηα κία επηηπρή ζπλέρεηα.

1.2

Αθνξά ην αξρηθό ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο, από ην θύηξσκα κέρξη θαη ηελ
εκθάληζε ησλ πξώησλ ρηεληώλ (πεξίπνπ 45 εκέξεο), ζηάδην θαηά ην νπνίν
ηα λεαξά θπηάξηα είλαη αθόκε επαίζζεηα θαη έρνπλ αλάγθεο ηόζν
πξνζηαζίαο όζν θαη ζξέςεο – άξδεπζεο.

1.3

ηόρνο είλαη ν παξαγσγόο λα έρεη επαξθή ελεκέξσζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ αλακέλνληαη ζην ζηάδην απηό θαη λα είλαη ζε ζέζε, κε ηελ ζπρλή
παξαθνινύζεζε ησλ ρσξαθηώλ πνπ θαιιηεξγεί (ζπληζηάηαη λα πεξλά
ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα από ην θάζε έλα), λα κπνξεί λα θξίλεη
ηελ αλάγθε ή όρη ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο.

2

Γιαπιζηώζεις

2.1

Η ζπνξά έγηλε γεληθά ρσξίο πξνβιήκαηα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Ωζηόζν
παξαηεξνύληαη αλνκνηνκνξθίεο ζηα ύςε ησλ θπηώλ θαζώο νη ζπνξέο ήηαλ
αθαλόληζηεο (έρνπκε θαη πξώηκεο θαη όςηκεο ζπνξέο).

2.2

Σα θπηά ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θπκαίλνληαη από 15-25 cm θαη έρνπλ
εθπηύμεη 4-7 πξαγκαηηθά θύιια.

2.3

Από ηα παζνγόλα πνπ πξνζβάιινπλ ην βακβάθη, είρακε ηελ εκθάληζε
ηεηξάλπρνπ θαη αθίδσλ ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο όπνπ ζε νξηζκέλεο από
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο έγηλαλ θαη ςεθαζκνί θαη ζπνξαδηθά θάπνηεο
εκθαλίζεηο ζξίπα, νη νπνίεο όκσο δελ ρξεηάζηεθαλ θαηαπνιέκεζε.

2.4

Ωο πξνο ηελ δηδαληνθηνλία θαη ηε θαηεξγαζία ησλ εδαθώλ, έρνπλ γίλεη ζε
πνζνζηό πεξί ην 30% ζθαιεζηήξη θαη έρνπλ γίλεη ςεθαζκνί επί ηεο γξακκήο
κε ηα εγθεθξηκέλα αγξσζηνδνθηόλα, όπνπ ππήξρε αλάγθε.
Επίζεο έρνπλ αξρίζεη θαη νη επηθαλεηαθέο ιηπάλζεηο.

3

σζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές.

3.1

ην ζηάδην απηό νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα δείμνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ λεαξώλ θπηαξίσλ.
Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ηθαλνπνηεηηθά ηα δηδάληα
πνπ αληαγσλίδνληαη ηελ θαιιηέξγεηα. Θα πξέπεη ζπλεπώο λα γίλεη
θαηαπνιέκεζε ησλ πιεζπζκώλ δηδαλίσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ, είηε κε
κεραληθό ηξόπν (ζθαιεζηήξηα, ηζάπα) είηε κε ρεκηθό θαηά πεξίπησζε.
Ο αληαγσληζκόο γηα ζξεπηηθά κε ηα δηδάληα απνηειεί ζνβαξή αηηία κείσζεο
ηεο απόδνζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ.

3.2

Θα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε βαζηθή ιίπαλζε κε ηηο αλάινγεο επηθαλεηαθέο
ιηπάλζεηο, θαηά πεξίπησζε ώζηε λα βνεζεζεί ε θαιιηέξγεηα αιιά θαη ην
έδαθνο λα δηαηεξεί ηελ γνληκόηεηα ηνπ θαη λα κελ εμαληιεζεί από ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά, ηδηαίηεξα ζε ρσξάθηα όπνπ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά δελ
ιηπάλζεθαλ επαξθώο γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο.
Προζοτή μόνο ζηηο επηθαλεηαθέο ιηπάλζεηο, λα κελ γίλεη ππεξβνιηθή
ρνξήγεζε Αδώηνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζε νςίκηζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζε
ηξπθεξόηεηα ησλ θπηώλ θαη επαηζζεζία ζε εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο.

3.3

Οη εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο ηελ επνρή απηή αθνξνύλ ζε ερζξνύο πνπ ηελ
πεξίνδν απηή είλαη ζρεηηθά κηθξήο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, αθελόο δηόηη
αθόκε νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ηνπο είλαη ηόζν επλντθέο γηα λα βνεζήζνπλ
κία έμαξζή ηνπο, αθεηέξνπ γηα ηνλ ιόγν όηη νη ππάξρνληεο πιεζπζκνί ησλ
σθέιηκσλ εληόκσλ κπνξνύλ θαη ηνπο ειέγρνπλ.
Ελδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηνπο ερζξνύο ηεο επνρήο, κε ηα
αληίζηνηρα ζπκπηώκαηα θαη ππθλόηεηεο πνπ δηθαηνινγνύλ αλάγθε γηα
ςεθαζκό:
1. Τετράνυχοσ: Όταν οι πλθκυςμοί του τετράνυχου αρχίηουν να προκαλοφν
φυλλόπτωςθ. Τα φφλλα αποκτοφν ζνα “ξαςπριςμζνο” ι μπορεί και ζνα
κοκκινωπό χρϊμα.
2. Θρίπεσ: ςε φυτά με μόνιμα φφλλα αν εμφανιςκοφν κ.μ.ο. 1-2 άτομα
κρίπα ςε δείγμα 20-40 φυτϊν. Τα φφλλα εμφανίηουν παραμορφϊςεισ ι
ςχιςίματα.
3. Αφίδεσ: Μόνο όταν ςε πρϊιμεσ προςβολζσ οι πλθκυςμοί παραμζνουν
υψθλοί για τουλάχιςτον επτά (7) ςυνεχείσ θμζρεσ. Τα φφλλα “γυαλίηουν”
ςυνικωσ από τα μελιτϊματα που ςτάηουν.
4. Λφγκοσ: Πζντε (5) άτομα λφγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά
5. Ιαςςίδεσ (Τζιτζικάκια): Τρία ζωσ τζςςερα (3-4) άτομα νυμφϊν κ.μ.ο. ανά
φφλλο ςε δείγμα 50 ϊριμων φφλλων από τθ μζςθ τθσ κόμθσ των φυτϊν και
χαμθλότερα. Αποχρωματιςμόσ των φφλλων, κιτρίναςματα ι και
παραμορφϊςεισ.
Από τουσ ανωτζρω εχκροφσ, τθν μεγαλφτερθ προςοχι κα πρζπει να
δείξουν οι παραγωγοί για τον Λφγκο. Αυτό διότι, οι προςβολζσ από όλα τα
άλλα ζντομα είναι εφκολα αναγνωρίςιμεσ μακροςκοπικά ακόμθ και από

μακρυά.
Για τον Λφγκο όμωσ οι παραγωγοί κα πρζπει να ψάξουν ανάμεςα ςτα
φφλλα του βαμβακιοφ για να διαπιςτϊςουν ότι υπάρχει.
Επίςθσ θ ηθμιά από τον Λφγκο είναι άμεςθ, ρίχνει τα νεαρά χτζνια τα οποία
είναι και τα πιο παραγωγικά και οδθγεί άμεςα ςε απϊλεια παραγωγισ,
ενϊ θ ηθμιά των άλλων εντόμων είναι ζμμεςθ και οφείλεται ςε
εξαςκζνθςθ των φυτϊν.
Οι παραγωγοί κα πρζπει, ςε ςυνεργαςία με τουσ Γεωπόνουσ με τουσ
οποίουσ ςυνεργάηονται να ενθμερωκοφν ζγκαιρα για το πωσ κα
αναγνωρίηουν τον Λφγκο και κα πρζπει να παρακολουκοφν τα χωράφια
τουσ τακτικά, ιδιαίτερα τθν περίοδο ςχθματιςμοφ των πρϊτων χτενιϊν.
4.

Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα

4.1

Γενικά τθν περίοδο αυτι δεν ςυνίςταται να γίνονται ψεκαςμοί.
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τα φυτά ανακάμπτουν γριγορα από τισ
μικροπροςβολζσ των εντόμων τθν περίοδο αυτι.
Οι ψεκαςμοί γενικά επθρεάηουν αρνθτικά τουσ πλθκυςμοφσ των
ωφζλιμων εντόμων, με ςυνζπεια τθν ζξαρςθ των πλθκυςμϊν των
επιηιμιων εντόμων.

4.2

Στισ περιπτϊςεισ όμωσ όπου ζχουμε ανάγκθ ψεκαςμϊν, βάςθ και των
ποςοςτϊν προςβολισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.3, τότε θ
επιλογι των φαρμάκων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι με
βάςθ τθν φιλικότθτά τουσ προσ το περιβάλλον.
Επιλζγουμε λοιπόν κατά περίπτωςθ βιολογικά φάρμακα ι φάρμακα που
να είναι χαμθλισ τοξικότθτασ για τα ωφζλιμα και για τισ μζλιςςεσ.

Οι παραγωγοί πρζπει πριν από κάκε ψεκαςμό, να διαβάηουν προςεκτικά και να
εφαρμόηουν πιςτά τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθν ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ
προϊόντοσ που κα χρθςιμοποιιςουν.
Ο Δ/ληεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο Πέιιαο

Σξύθσλ Σζαληάθεο
Πίλαθαο Δηαλνκήο:
1.
2.
3.
4.

Δήκνο Πέιιαο
Εθθνθθηζηήξηα πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ πεξηνρήο Γηαλληηζώλ
Σνπηθά Μέζα Ελεκέξσζεο

