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2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΙΕΡΙΑΣ

1.

Στόχοι

1.1 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με
το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων, το οποίο απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Πιερίας με στόχο την
ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά την περίοδο έναρξης του σταδίου της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση. Συστήνεται στους παραγωγούς συστηματική παρακολούθηση της καλλιέργειας δύο φορές την εβδομάδα.
2.

Διαπιστώσεις

2.1 Τα βαμβακόφυτα αναπτύσσονται πλήρως σε όλες τις περιοχές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
2.2 Τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού των πρώτων χτενιών και έχουν ύψος 25-30 εκ.
2.3 Διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί αφίδων και σε ορισμένες περιοχές προσβολές από τετράνυχους. Σε όλες τις
περιοχές βρέθηκαν μικροί πληθυσμοί πράσινου σκουληκιού (2-3 προνύμφες ανά 100 φυτά), πιο χαμηλά από
το κατώτερο όριο προσβολής αυτή την περίοδο.
3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν επιμελώς κάθε 3-4 ημέρες τα βαμβακόφυτά τους για τυχόν
προσβολές από προνύμφες που επιβίωσαν από τα ωφέλιμα και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία
προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 6-8% (6-8 σκουλήκια ανά 100 φυτά), να εφαρμοσθεί ψεκασμός.
Η χρήση αυτή την περίοδο εντομοκτόνων μη εκλεκτικών ευρέως φάσματος καταστρέφει τα ωφέλιμα και είναι
δυνατόν να προκαλέσει αύξηση του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων.
3.2 Συνιστάται γενική δόση άρδευσης περίπου 35 κ.μ. νερού/στρέμμα. Ιδιαίτερα σε γόνιμα εδάφη με ύψος φυτών
άνω των 35 εκ., η συνιστώμενη δόση άρδευσης είναι περίπου 25 κ.μ. νερού/στρέμμα.
4.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1 Την περίοδο αυτή συνιστάται τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία
των εκλεκτικών εντομοκτόνων, όπως τα εγκεκριμένα βιολογικά (Bacillus thuringiensis και spinosad) και η

δραστική ουσία “diflubenzuron” που παρεμβαίνει στην ανάπτυξη του εντόμου (ρυθμιστής ανάπτυξης). Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. Τα σκευάσματα αυτά συστήνονται διότι η επιλογή είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον.
Πριν από οποιοδήποτε ψεκασμό οι παραγωγοί πρέπει να διαβάζουν και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που
αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
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Γραφείο Τύπου Π.Ε. Πιερίας – Ενταύθα

2.

ΜΜΕ Πιερίας – Έδρες τους

3.

Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων –
Έδρες τους

4.

Δήμοι Π.Ε. Πιερίας – Έδρες τους

5.

ΕΑΣ Πιερίας – Έδρα της
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