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1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε
συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει
τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού ότι, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος των γεωργικών
προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για το 2014,
έχει εγκαταστήσει από τις 29 Μαΐου 2014 φερομονικές παγίδες, για την παρακολούθηση της πτήσης του
πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού του βαμβακιού και για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής
φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
1.
1.1

Στόχοι

1.2

Η ενημέρωση αφορά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του φυτρώματος μέχρι την εμφάνιση
των πρώτων χτενιών, και την οργάνωση της αυτοάμυνας των βαμβακοφυτειών.

1.3

Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τα βαμβακοχώραφά του έτσι ώστε
σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις καλλιεργητικές πρακτικές
φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

2.
2.1

Διαπιστώσεις
Η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών οψίμισε, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. Οι
πρώτες σπορές πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Απριλίου, η πλειοψηφία των σπορών το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Μαΐου.
Η πλειοψηφία των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκεται στο στάδιο των έξι πραγματικών φύλλων,
περίπου στα 10 - 15 εκατοστά.

2.2

Σε κάποιες καλλιέργειες παρατηρήθηκαν κενά μεταξύ των φυτών των γραμμών από σηψιριζίες,
λόγω των συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα (βροχοπτώσεις, υψηλή
εδαφική υγρασία). Έχει διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί σκάλισμα για το σπάσιμο της
κρούστας που ενδεχομένως να είχε δημιουργηθεί.

2.3

Από τις φερομονικές παγίδες που αναρτήθηκαν διαπιστώθηκε πτήση των ακμαίων, κυρίως του
ρόδινου αλλά και του πράσινου σκουληκιού.
Διαπιστώθηκε η αρχική εμφάνιση αφίδων και ιασσίδων.
Θετική είναι η διαπίστωση των ωφέλιμων εντόμων.

Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό
καλλιεργητικό χρόνο.
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3.
3.1

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Συστήνουμε ισορροπημένη προοδευτική ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας και αυτό
επιτυγχάνεται με ορθολογική χρήση της αζωτούχου λίπανσης και της άρδευσης, με την αναγκαία
ποσότητα νερού κατά αρδευτική δόση και συχνότητα, προκειμένου τα φυτά να μην εμφανίσουν
υπερβολική βλάστηση.

3.2

Στην παρούσα βλαστική περίοδο του βαμβακιού, η Υπηρεσία ενημερώνει ότι, συλλήψεις των
ακμαίων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες, δεν αποτελούν
κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα. Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον
προσδιορισμό της δραστηριότητας των εντόμων και δεν χαρακτηρίζουν προσβολή. Η προσβολή
διαπιστώνεται από τους επιτόπιους ελέγχους, σε σχέση με τον αριθμό και την ηλικία των ζώντων
προνυμφών και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να
επισκέπτονται τις καλλιέργειές τους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

3.3

Στην πρώτη βλαστική περίοδο που διανύουμε, τα έντομα που προσβάλουν το νεαρό βαμβάκι
είναι κυρίως: αφίδες, θρίπες, τετράνυχος και παρουσιάζουν συστροφές των φύλλων,
κατσάρωμα, σχισίματα κ.α. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι τα φυτά ανακάμπτουν γρήγορα και
δεν απαιτείται χημική επέμβαση. Κατά κανόνα αποφεύγεται την περίοδο αυτή η χημική επέμβαση
με εντομοκτόνα.
Συστήνεται η παρακολούθηση των παραπάνω εχθρών 1-2 φορές την εβδομάδα.

4.
4.1

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.2

Οι βαμβακοπαραγωγοί να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων, να ψεκάζουν
απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία θα αναζητήσετε
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (http://www. minagric.gr/syspest/). Να
ακολουθείτε και να εφαρμόζετε χωρίς αποκλίσεις τις οδηγίες και τις πληροφορίες της ετικέτας και
όσων αναγράφονται στη συσκευασίας τους.

Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση
επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς
των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης
αυτών, καθώς και κάθε χειρισμού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων
σύσπορου βαμβακιού.
Σε περίπτωση σύλληψης μεγάλου αριθμού εντόμων στις φερομονικές παγίδες ή εντοπισμού
σημαντικής προσβολής ή οποιοδήποτε άλλου συμπτώματος στις βαμβακοκαλλιέργειες, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας (τηλ. 2621360140 Μικέογλου Γ. & 2621360155 Στέργιου Β.).

Η Διευθύντρια
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
α.α.

Κουμαδωράκης Στυλιανός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1.
Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γεν. Δ/νση Φυτ. Παραγωγής
Δ/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής
Συγγρού 150 Αθήνα
(e-mail: syg120@minagric.gr)
2.
Περιφερειακό Κέντρο Π. Φ. & Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 334,
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
(e-mail: pkpfpatr@otenet.gr)
3.
Δήμος Πύργου
(e-mail: perivallon@dimospyrgou.gr)
(Υπόψη: κ. Τσουκαλά Ιωάννας
Κ. Φραγκαντώνη Παναγιώτη)
4.
Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
(e-mail: dkresten@otenet.gr)
(Υπόψη: κ. Χατζή Παναγιώτη
& γεωτεχνικών)
5.
ΕΑΣ Ηλείας – Ολυμπία
(e-mail: eashleiasolympias@yahoo.gr)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων
και συστάσεων του ΔΓΠ)
6.
Καταστήματα Εμπορίας φππ
(e-mail τους)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων
και συστάσεων του ΔΓΠ)
7.
Γραφείο Τύπου Π.Ε. Ηλείας
(e-mail: marinos@ilia.pde.gov.gr)
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