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4ο ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΞΑΝΘΗ ΔΣΟΤ 2013
Παρακαλούμε να ενημερώζεηε όλοσς ηοσς ενδιαθερόμενοσς βαμβακοκαλλιεργηηές
Η Δηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο
Ξάλζεο, κε βάζε ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνύληαη ζε βακβαθνθπηείεο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο από γεσπόλνπο ηεο Υπεξεζίαο καο, θαη ησλ ηαθηηθώλ ιήςεσλ
ζηνηρείσλ - δεηγκαηνιεςηώλ , πξνλπκθώλ επί ησλ θπηηθώλ νξγάλσλ θαζώο θαη ηελ
θαηαγξαθή ησλ ζπιιήςεσλ , ελήιηθσλ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζηηο παγίδεο , πνπ
ηνπνζεηήζεθαλ ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο γηα ηελ βακβαθνθαιιηέξγεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
καο Ελόηεηαο , απεπζύλεη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο, ην παξαθάησ 4ο ηεσνικό δεληίο
γεωπγικών πποειδοποιήζεων θςηοπποζηαζίαρ :
………………………………………………………………….…………………………..
Καηά ηνλ κήλα Σεπηέκβξην νη ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη γεληθά ζηα θπζηνινγηθά
επίπεδα θαη έρνπλ ζεκεησζεί θαη θάπνηεο βξνρνπηώζεηο . Τόζν γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη όζν
θαη γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη έρνπκε παξαηεξήζεη ηελ πηήζε ησλ αθκαίσλ ηεο ηξίηεο γελεάο
πνπ ζα νινθιεξσζεί ζηα ηέιε Σεπηεκβξίνπ . Δελ έρεη δηαπηζησζεί αλεζπρεηηθόο αξηζκόο
πξνλπκθώλ ζηα θαξπνθόξα όξγαλα , απηή ηελ πεξίνδν , νύηε ζεκαληηθέο ζπιιήςεηο ελήιηθσλ
ζηηο παγίδεο.
Γηα ηηο όςηκεο , πην ηξπθεξέο θπηείεο , πνπ ν παξαγσγόο πξνζδνθά λα πάξεη παξαγσγή
από ηα νςηκόηεξα θαξύδηα ηεο θνξπθήο , πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινύζεζε από ηνπο
παξαγσγνύο ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ .
Από ην άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ θαη πέξα δελ είλαη αλαγθαία ε επέκβαζε δηόηη ηελ
πεξίνδν απηή ηα θαξύδηα είλαη ώξηκα θαη όρη επάισηα από ην πξάζηλν θαη ξόδηλν ζθνπιήθη .
Δίμαζηε ζηο ζηάδιο ηος ανοίγμαηορ ηων καπςδιών και ππιν ηην έναπξη ηηρ
ζςγκομιδήρ , έσοςμε να επιζημάνοςμε ηα παπακάηω:
Σπληζηάηε απνθύιισζε κε ηα εγθεθξηκέλα θπηνξπζκηζηηθά ζθεπάζκαηα , όηαλ ην
πνζνζηό αλνηγκέλσλ θαξπδηώλ είλαη 50 % πεξίπνπ .
Η κεραληθή ζπγθνκηδή ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ λα πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ απηό δελ
είλαη πγξό . Όρη ζπγθνκηδή , ακέζσο κεηά ηε βξνρή ή ηελ λύρηα ή λσξίο ην πξσί κε
δξνζηά .
Πξνζνρή : Η επηηπρήο δηαρείξηζε ησλ εληόκσλ πνπ δηαρεηκάδνπλ σο λύκθεο εληόο ηνπ
εδάθνπο (ζε βάζνο έσο 10 εθ ) , απνηειεί έλα θξίζηκν παξάγνληα ειέγρνπ ηνπ εληόκνπ
θαηά ηε λέα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν . Δειαδή ,όζν κηθξόηεξνο είλαη ν πιπζεζκόο πνπ ζα
θαηαθέξεη λα δηαρεηκάζεη ηόζν ην θαιύηεξν απηό ζα πξνβεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
λέσλ βακβαθνθπηεηώλ.

Γηα ην ζθνπό απηό θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην λα πξνβαίλνπκε ζηηο θαηάιιειεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ησλ βακβαθνθπηεηώλ ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή ώζηε λα
πξνθαινύκε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηηπρώο δηαρεηκαδόλησλ εληόκσλ .
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ απαηηείηαη , κεηά ηελ ζηειερνθνπή θαη ςηινζξπκκαηηζκό
ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ βακβαθόθπησλ ,άξνζε ηνπ εδάθνπο ( όξγσκα κε πληνθόξν αιέηξη )
ζε βάζνο 20 – 25 εθαηνζηώλ θαηά ην Φζηλόπσξν ζε όια ηα ρσξάθηα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ
κε βακβάθη αλεμαξηήησο ηεο επόκελεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ρσξαθηνύ .
Επίζεο θαη ζε άιια ρσξάθηα , κε θαιιηέξγεηεο όπσο θαιακπόθη , θαπλόο όπνπ
παξαηεξήζεθε πξνζβνιή από ην πξάζηλν ζθνπιήθη θαη πνπ πηζαλόλ ηνπ ρξόλνπ ζηα πιαίζηα
ηεο ακεηςηζπνξάο λα θαιιηεξγεζνύλ κε βακβάθη ,λα αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ πξαθηηθή
ηεο βαζηάο άξνζεο ηνπ εδάθνπο ( όξγσκα κε πληνθόξν αιέηξη ) ζε κεγαιύηεξν βάζνο 30-35
εθαηνζηά .
Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλνληαη πιήξεο αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη πιήξε
ελζσκάησζε ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ από ηελ ζηειερνθνπή ππνιεηκκάησλ ζην έδαθνο κε ηα
παξαθάησ απνηειέζκαηα :
Άκεζε θαηαζηξνθή ησλ λπκθώλ
Έθζεζε ησλ λπκθώλ ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
Μεηαθνξά ησλ λπκθώλ ζε βάζε 20 – 25 εθαηνζηώλ κε επαθόινπζν κεραληθή αδπλακίαο
εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο
Καηαζηξνθή ησλ ζηνώλ εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ κε επαθόινπζν κεραληθή αδπλακίαο
εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο .
Η ρξήζε άιισλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο ξίπεξ , θαιιηεξγεηήο , δηζθνζβάξλα
αληί ηνπ νξγώκαηνο δελ επηηπγράλνπλ αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη σο εθ ηνύην δελ
απνηεινύλ απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο ειέγρνπ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ .
Επηπιένλ κε απηέο ηηο θαιιηεξγεηηθέο κεζόδνπο πξνζηαηεύεηαη ηόζν ην πεξηβάιινλ όζν
θαη ε πγεία ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηεξγεηή θαη ησλ πεξηνίθσλ .
………………………………………………………………………………...
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη
ζηνπο Γεσπόλνπο ηεο Δηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Ξάλζεο θαη ζην
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