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ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
1. Στόχοι
1.1 Σο παρόν Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων απευκφνεται
βαμβακοπαραγωγοφσ με ςτόχο τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία.

ςτουσ

1.2 Αφορά το διάςτθμα του πρϊτου ςταδίου ανάπτυξθσ των φυτϊν από το φφτρωμα μζχρι
τθσ εμφάνιςθσ των πρϊτων χτενιϊν και τθ δθμιουργία τθσ μζγιςτθσ αυτοάμυνασ τθσ
βαμβακοφυτείασ για όλθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο.
1.3 Η τακτικι παρακολοφκθςθ των καλλιεργειϊν από τουσ παραγωγοφσ και θ ςυλλογι
δεδομζνων από τουσ μεμονωμζνουσ αγροφσ είναι απαραίτθτθ και αναγκαία προχπόκεςθ
για τον ζγκαιρο εντοπιςμό των εχκρϊν και τθν εκτίμθςθ των πλθκυςμϊν τουσ. Με βάςθ τα
παραπάνω δεδομζνα από κάκε αγρό ο παραγωγόσ κα εφαρμόςει τισ κατάλλθλεσ
καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ ςτο ςωςτό χρόνο, για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου.
Ο παραγωγόσ κα πρζπει να παρακολουκεί ςυςτθματικά, 2 φορζσ τθν εβδομάδα τθν
καλλιζργεια του

2. Διαπιςτώςεισ
2.1 Οι βαμβακοφυτείεσ βρίςκονται ςτο πρϊτο ςτάδιο ανάπτυξθσ τα φυτά ζχουν 4 φφλλα
και φψοσ 10-15εκ
2.2 Αρχικζσ προςβολζσ από κρίπεσ με ςυμπτϊματα κατςάρωμα και ςχιςίματα ςτα φφλλα
ςε χαμθλά επίπεδα

2.3 Δεν διαπιςτϊκθκαν προςβολζσ από άλλα ζντομα αφίδεσ, τετράνυχουσ, τηιτηικάκια, κ.α.

3. Συςτάςεισ – καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ
3.1 Ορκολογικι χριςθ άρδευςθσ για να αποφευχκεί θ υπερβολικι βλάςτθςθ και θ οψίμιςθ των
οργάνων που προςελκφουν τθν εγκατάςταςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν.

3.2 ε γενικζσ γραμμζσ τθν περίοδο αυτι κα πρζπει να αποφεφγονται οι ψεκαςμοί ϊςτε να
προςτατεφονται οι φυςικοί εχκροί όλων των επιβλαβϊν εντόμων και ακάρεων ςτο πρϊτο
ςτάδιο εγκατάςταςθσ τουσ και ανάπτυξθσ.
3.3 Ενδεικτικά αναφζρουμε ςυμπτϊματα και πυκνότθτεσ προςβολισ ςτο κατϊφλι τθσ οικονομικισ
ηθμίασ:

Τετράνυχοσ: φπαρξθ φυλλόπτωςθσ και υψθλοί πλθκυςμοί
Αφίδεσ: υψθλοί πλθκυςμοί που παραμζνουν για (7) ι περιςςότερεσ θμζρεσ
Θρίπεσ: 1-2 άτομα με μόνιμα φφλλα, ςε δείγμα 20 – 40 φυτϊν
Λφγκοσ: Πζντε (5) ενιλικα άτομα λφγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά
Ιαςςίδεσ (Τηιτηικάκια) (Empoasca Spp.) Σρία 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.

4. Εφαρμογι ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
4.1 ε αυτιν τθν περίοδο δεν ςυςτινονται ψεκαςμοί.
4.2 Απαγορεφεται ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ καλλιζργειασ (από φφτρωμα ζωσ πρϊτο χτζνι)
επεμβάςεισ με χθμικά φυτοπροςτατευτικά ευρζωσ φάςματοσ.
4.3 Εάν κάποιοι εχκροί ζχουν υπερβεί τα όρια οικονομικισ ηθμίασ, προτείνονται ψεκαςμοί
είτε με βιολογικά ςκευάςματα είτε με εκλεκτικά εντομοκτόνα που κα ζχουν τισ μικρότερεσ
ςυνζπειεσ ςτα ωφζλιμα ζντομα.
Πριν τον ψεκαςμό ενθμερωκείτε και ακολουκείςτε τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθν
ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ ςκευάςματοσ για τθν χριςθ και εφαρμογι του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
2. ΤΠΠΑΣ, Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτ. Παραγωγισ, Σμιμα Γεωργ. Προειδοποιιςεων
3. Περιφ. Κζντρο ΠΦ & ΠΕ Θεςςαλονίκθσ ΔΗΜΟΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
4. ΕΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
5. ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

