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4o 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 ανκοφορίασ και εμφάνιςθσ των καρυδιϊν και τθ διατιρθςθ 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 ςτάδιο ανκοφορίασ και καρπόδεςθσ (50-70%
καρυδιϊν) και φψοσ 80 εκ.-1-1,3 μζτρα
2.2 Η πτιςθ του πράςινου ςκουλθκιοφ εντοπίςτθκε ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Χαλκιδικισ.
Από τον ζλεγχο 100 φυτϊν ςτο χωράφι δεν παρατθροφνται ηωντανζσ προνφμφεσ ςε
αγροφσ ςτθ Ν. Φϊκαια και ςτθ Γαλάτιςτα.
2.3 Ενιλικα ρόδινου ςκουλθκιοφ εντοπίςτθκαν ςε παγίδεσ ςτθν Ν. Φϊκαια ενϊ ο αρικμόσ
των ηωντανϊν προνυμφϊν ςε κάψεσ είναι μθδενικόσ ι πολφ χαμθλόσ. τθν περιοχι τθσ

Γαλάτιςτασ οι πλθκυςμοί του ρόδινου ςκουλθκιοφ είναι μθδενικοί ζωσ ελάχιςτοι.
2.4 Εντοπίςτθκαν αρκετά ωφζλιμα παςχαλίτςεσ, χρφςωπεσ, αράχνεσ κ.α.
2.5 Εντοπίςτθκαν ςυμπτϊματα από φαγϊματα ςτα φφλλα ςε χαμθλά επίπεδα, μάλλον από
ακρίδεσ, τισ οποίεσ βρίςκουμε ςυχνά ςτισ παγίδεσ.
2.6 Δεν διαπιςτϊκθκαν προςβολζσ από άλλα ζντομα αφίδεσ, τετράνυχουσ, τηιτηικάκια,
λφγκοσ κ.α.
3. Συςτάςεισ – καλλιεργητικέσ πρακτικέσ
3.1 Ορκολογικι χριςθ άρδευςθσ για να αποφευχκεί θ υπερβολικι βλάςτθςθ και θ οψίμιςθ των
οργάνων που προςελκφουν τθν εγκατάςταςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν.

4. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
4.1 Από τισ μεχρι τϊρα ςυλλιψεισ και δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ δεν παρατθροφνται
εξάρςεισ ςτουσ πλικυςμοφσ του πραςινου και ρόδινου ςκουλθκιοφ, παρα μόνο ςε
μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ. Για το λόγο αυτό ςυνιςτάται ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΨΕΚΑΜΟΙ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ.
4.2 υνιςτάται ςτουσ παραγωγοφσ να ελζγχουν ανά 3 - 4 θμζρεσ τον αγρό για τθν φπαρξθ
προνυμφϊν πράςινου ςκουλθκιοφ ςτο φυτό (ςυνικωσ χτζνια, άνκθ και κάψεσ) και να
προβοφν ςε επεμβάςεισ μόνο εάν βρουν περιςςότερα από 4 ςκουλικια ςε 100 φυτά.
4.3 υνιςτάται ςτουσ παραγωγοφσ να ελζγχουν ανά 3 - 4 θμζρεσ τον αγρό για τθν φπαρξθ
προνυμφϊν ρόδινου ςκουλθκιοφ μζςα ςε κάψεσ και να προβοφν ςε επεμβάςεισ μόνο εάν
βρουν περιςςότερα από 5-8 ςκουλικια ςε 100 φυτά.
4.4 ε περίπτωςθ που γίνει ψεκαςμόσ με βάςθ τα ευριματα του δειγματολθπτικοφ
ζλεγχου, κα πρζπει να ςυνεχίηεται ο ζλεγχοσ ςτο χωράφι και εάν τα ευριματα ςυνεχίηονται
να επαναλθφτεί ο ψεκαςμόσ ςτο διάςτθμα που αναφζρεται ςτθν ετικζτα του ςκευάςματοσ.
4.5 Όπου τα φυτά ζχουν ψθλϊςει υπερβολικά ςυνιςτάται ψεκαςμόσ με ρυκμιςτι ανάπτυξθσ των
φυτϊν με τθ δραςτικι ουςία mepiquat chloride, για να επιτευχκεί θ επικυμθτι πρωιμότθτα.

Προςοχι! ε περίπτωςθ που παρατθροφνται λιγότερεσ από 4 προνφμφεσ (πράςινο ι
ρόδινο) ςε 100 φυτά, να μθν πραγματοποιοφνται ψεκαςμοί

5. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
υςτινονται ψεκαςμοί με εκλεκτικά εντομοκτόνα που είναι λιγότερο επιηιμια για τα ωφζλιμα
ζντομα, βιολογικά ι χθμικά, όπωσ ο βάκιλοσ τθσ Θουριγγίασ, το spinosad, κακϊσ και αυτά με τθ
δραςτικι ουςία diflubenzuron που παρεμβαίνει ςτθν ανάπτυξθ του πράςινου ςκουλθκιοφ.
θμαντικό είναι να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται εντομοκτόνα διαφορετικι
δράςθσ ςε επαναλθπτικζσ επεμβάςεισ για τθν διαχείριςθ τθσ ανκεκτικότθτασ.

Πριν τον ψεκαςμό ενθμερωκείτε και ακολουκείςτε τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθν ετικζτα του
φυτοπροςτατευτικοφ ςκευάςματοσ για τθν χριςθ και εφαρμογι του.

Για τθν καταπολζμθςθ των ακμαίων αλλά και για τθν προςταςία των μελιςςϊν οι
ψεκαςμοί κα πρζπει να διενεργθκοφν τθ νφχτα.
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