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5ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
1. ηόσοι
Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο,
ελεκεξψλεη ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
2. Γιαπιζηώζειρ
Σελ επνρή απηή νη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζπγθνκηδήο ζχζπνξνπ βακβαθηνχ. Οη
θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζεσξνχληαη ηδαληθέο γηα ηε πνξεία ηεο
θαιιηέξγεηαο.
3. ςζηάζειρ – καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Αποθύλλωζη
Γηα ηελ απνθχιισζε αλαθεξζήθακε ζην πξνεγνχκελν δειηίν.
ςγκομιδή
Τπελζπκίδνπκε ζηνπο παξαγσγνχο φηη γηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφλ, ε ζπγθνκηδή βακβαθηνχ
πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ απηφ δελ είλαη πγξφ, ηα θχιια ησλ βακβαθφθπησλ έρνπλ πέζεη θαη ην ζχλνιν
ησλ ψξηκσλ θαξπδηψλ έρεη αλνίμεη. Γη’ απηφ δελ ζπγθνκίδνπκε πνηέ κεηά απφ βξνρή, νχηε ηηο
λπρηεξηλέο ή ηηο πξσηλέο ψξεο φπνπ ππάξρεη αθφκα πγξαζία ζηα ρσξάθηα.
Μεηαζςλλεκηικέρ επεμβάζειρ
Όπσο είλαη γλσζηφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη δηαρεηκάδεη ζην έδαθνο σο λχκθε. Απφ απηέο ηηο λχκθεο
ζα πξνθχςνπλ νη λέεο πεηαινχδεο ηελ επφκελε άλνημε γηα λα ζπλερηζηεί ν θχθινο ηνπ εληφκνπ.
Δπνκέλσο ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ εμαξηάηαη θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ λπκθψλ πνπ ζα δηαρεηκάζνπλ.
Γηα λα θαηαθέξνπκε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λπκθψλ πξέπεη λα πξνβνχκε ζε θαιιηεξγεηηθέο
επεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ πιεζπζκνχ απηψλ.
Γη’ απηφ ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο, μεηά ηο ηέλορ ηηρ ζςγκομιδήρ να πποβούν άμεζα ζε
ζηελεσοκοπή ηων βαμβακόθςηων και εν ζςνεσεία να οπγώζοςν με άποηπο (ςνί) για ενζωμάηωζη
ηων θπςμμαηιζμένων ζηελεσών, ανεξάπηηηα από ηην καλλιέπγεια πος θα ακολοςθήζει.

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε:
 Άκεζε θαηαζηξνθή ησλ λπκθψλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ πνπ βξίζθνληαη θαη δηαρεηκάδνπλ
ζην έδαθνο.
 Έθζεζε ησλ λπκθψλ ζηηο αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρεηκψλα.
 Μεηαθνξά ησλ λπκθψλ ζε βάζνο 20-25 εθ. κε επαθφινπζν ηελ κεραληθή αδπλακία εμφδνπ
ησλ πεηαινχδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
 Καηαζηξνθή ησλ ζηνψλ εμφδνπ ησλ πεηαινχδσλ.
 Δκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία κε ηελ ελζσκάησζε ησλ
θπηηθψλ
ππνιεηκκάησλ ηνπ βάκβαθνο.
 Πεξηνξηζκφ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ απφ ηηο ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο.
 Αθφκε κε ην θζηλνπσξηλφ φξγσκα πεηπραίλνπκε θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε θαηεξγαζία ηνπ
εδάθνπο γηα ηελ επφκελε αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα.
Η καηεπγαζία ηος εδάθοςρ ππέπει να γίνει απαπαιηήηωρ με άποηπο για να ςπάπξει αναζηποθή
ηος εδάθοςρ και όσι με άλλα επγαλεία όπωρ καλλιεπγηηή, διζκοζβάπνα πίπεπ, κλπ.
Σέινο κε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηνξίδνπκε θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ θαζφηη
δηαρεηκάδεη ζαλ «ελ δηαπαχζεη» πξνλχκθε κέζα ζηα ελαπνκείλαληα θαξχδηα, ζε βακβαθνζηειέρε,
θαζψο θαη ζε ξσγκέο ηνπ εδάθνπο.
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