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1.

Στόχοι

1.1

Το
παρόν
δελτίο
γεωργικών
προειδοποιήσεων
απευθύνεται
στους
βαµβακοπαραγωγούς µε στόχο την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό
καλλιεργητικό χρόνο.
Αφορά το διάστηµα µέχρι την εµφάνιση πρώτων χτενιών και την οργάνωση
αποτελεσµατικής αυτοάµυνας κάθε βαµβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Ο βαµβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαµβακοχώραφο και
σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα, να εφαρµόζει τις συγκεκριµένες καλλιεργητικές
πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά
περίπτωση.
∆ιαπιστώσεις

1.2
1.3

2.

3.

Οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης «Έναρξη φυτρώµατος»,
από 6 έως 10 φύλλα. Το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 20 cm και η πυκνότητα
είναι στα 16 φυτά / m επί της γραµµής.
Από τα έντοµα που προσβάλλουν το νεαρό βαµβάκι διαπιστώθηκαν µικρές
πληθυσµιακές πυκνότητες τετρανύχου.
Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

4.

Στο στάδιο που βρίσκονται οι βαµβακοφυτείες συνίσταται γενική δόση άρδευσης 35 κ.µ.
νερό /στρέµµα. Ιδιαίτερα, σε γόνιµα εδάφη µε ύψος φυτών άνω των 35 εκατοστών η
συνιστώµενη άρδευση είναι περίπου 25 κ.µ. νερού / στρέµµα έτσι ώστε να υπάρξει
ισορροπηµένη προοδευτική ανάπτυξη των φυτών.
Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

2.1

2.2

∆εν απαιτείται χηµική επέµβαση µε εντοµοκτόνα, η οποία πρέπει και κατά κανόνα να
αποφεύγεται αυτή τη περίοδο γιατί αρχίζουν να εγκαθίστανται και αναπτύσσονται τα
ωφέλιµα έντοµα στα βαµβακόφυτα.
Παρά ταύτα πρέπει οι βαµβακοπαραγωγοί να παρακολουθούν τα φυτά1-2 φορές την
εβδοµάδα για θρίπες, αφίδες και τετράνυχο και αν διαπιστωθούν υψηλές πυκνότητες
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πληθυσµών και ζηµιές, όπως συστροφές φύλλων, κατσάρωµα, φυλλόπτωση, σχισίµατα
κ.λ.π., να ενηµερώσουν την αρµόδια διεύθυνση µε σκοπό να δοθούν περαιτέρω
οδηγίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
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