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2ν ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΚΙΛΚΙ
1.

ηόρνη

1.1

Σν
παξόλ
Δειηίν
Γεσξγηθώλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ
απεπζύλεηαη
ζηνπο
βακβαθνπαξαγσγνύο κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό
θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
Αθνξά ζην δηάζηεκα ηεο άλζεζεο θαη ηεο εκθάληζεο ησλ πξώησλ θαξπδηώλ θαη ζηε
δεκηνπξγία ηεο κέγηζηεο απηνάκπλαο ηεο βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν.
Η ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη ε εθαξκνγή ησλ
θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ ζην ζσζηό ρξόλν, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ
παξαπάλσ ζηόρνπ.

1.2

1.3

2.

Γηαπηζηώζεηο

2.1

Οη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο θαη εκθάληζεο πξώησλ
θαξπδηώλ. Σν ύςνο ησλ θπηώλ είλαη πεξίπνπ ζηα 40 – 70 cm. Γεληθά ππάξρεη κηα
νςίκηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε πέξζη ηεο ηάμεο ησλ 15 εκεξώλ.
Η ΔΑΟΚ Κηιθίο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εκθάληζεο ηνπ Πξάζηλνπ θνπιεθηνύ κε ηελ
ηνπνζέηεζε παγίδσλ ζηηο πεξηνρέο Μ.ηέξλαο, Άζπξνπ, Ν.Καβάιαο θαη Αγ.Πέηξνπ θαη
γηα ην Ρόδηλν θνπιήθη ζηηο πεξηνρέο Μ.ηέξλαο, Σνύκπαο- Επξσπνύ, Πνιύπεηξνπ θαη

2.2

Αγ.Πέηξνπ.
ηηο παγίδεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί παξαηεξνύληαη ιίγεο ζπιιήςεηο ηέιεησλ Πξάζηλνπ
θνπιεθηνύ θαη ειάρηζηεο Ρόδηλνπ. Από ηηο δεηγκαηνιεςίεο όκσο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηόζν ζηηο πεξηνρέο παξαηήξεζεο όζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο όπνπ
θαιιηεξγείηαη ην βακβάθη, δε δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία πξνλπκθώλ πξάζηλνπ θαη
ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ.
Από ηα έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ην βακβάθη δε δηαπηζηώζεθαλ πξνβιήκαηα
πξνζβνιώλ ζε θακία πεξηνρή.

3.

πζηάζεηο –θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο

3.1

πληζηάηαη νη βακβαθνπαξαγσγνί λα θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ
θαη λεξνύ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία θπηώλ κε ππεξβνιηθή βιάζηεζε θαη ε
νςίκηζε ησλ θπηηθώλ ηζηώλ θαη θπξίσο λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία αλώξηκσλ θαη
πδαξώλ θπηηθώλ ηζηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε επηβιαβώλ εληόκσλ. Επίζεο
ζπληζηάηαη, όπνπ απαηηείηαη, ε εθαξκνγή ξπζκηζηώλ αλάπηπμεο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ θαη ζηελ πξσίκηζε ησλ θπηηθώλ
νξγάλσλ.
Οη
βακβαθνπαξαγσγνί
δελ
πξέπεη
λα
πξνβαίλνπλ
ζηελ
εθαξκνγή
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα πξνιεπηηθή ρξήζε θαηά επηβιαβώλ εληόκσλ.
Σέηνηνπ είδνπο επεκβάζεηο ηελ πεξίνδν απηή ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα, αθνύ ζα
εμαθαλίζνπλ ηνπο κεγάινπο πιεζπζκνύο σθέιηκσλ εληόκσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο
θαιιηέξγεηεο απηή ηελ επνρή, όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηηο επηηόπηεο παξαηεξήζεηο καο
ζηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο. Είλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξεζνύλ ελεξγνί νη πιεζπζκνί ησλ
σθέιηκσλ ηελ πεξίνδν ηέινο Ινπιίνπ θαη αξρέο Απγνύζηνπ, γηαηί ηόηε νη γελεέο ηνπ
Πξάζηλνπ θαη ηνπ Ρόδηλνπ θνπιεθηνύ ζεσξνύληαη πην επηδήκηεο. Να ζεκεησζεί όηη ζηε
θάζε απηή ε απώιεηα θαξπνθόξσλ νξγάλσλ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί ζηαδηαθά.
Τπελζπκίδεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο όηη ε δηαπίζησζε κεγάινπ αξηζκνύ
ζπιιήςεσλ ζηηο παγίδεο δελ απνηειεί έλδεημε γηα ηελ εθαξκνγή ςεθαζκώλ. Αληίζεηα
ζπζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνύο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη λα ειέγρνπλ ηελ
παξνπζία πξνλπκθώλ ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Εάλ θαηά ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία δηαγώληα ζε όιν ην ρσξάθη δηαπηζησζεί ε ύπαξμε
6-8 λεαξώλ δσληαλώλ πξνλπκθώλ Πξάζηλνπ θνπιεθηνύ κήθνπο κέρξη 1cm αλά
100 θπηά ή έλα ζθνπιήθη ζηα θπηά γξακκήο κήθνπο ελόο κέηξνπ θαηά κέζν όξν,
ηόηε απηό απνηειεί έλδεημε γηα δηελέξγεηα ςεθαζκνύ.
Όζνλ αθνξά ην Ρόδηλν θνπιήθη, ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο ην θαηώηαην όξην
επέκβαζεο είλαη 20% πξνζβνιή (άλζε πνπ δελ αλνίγνπλ -«ξνδέηα») ζε ηπραίν
δείγκα 100 αλζέσλ από ηνπιάρηζηνλ 5 αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο θπηείαο.

3.2

3.3

4.

Δθαξκνγή ςεθαζκώλ κε Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντόληα.

4.1

Οη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκνύο κόλν θαηόπηλ
δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα
θαηώηεξα όξηα επέκβαζεο.
Εάλ ρξεηαζηεί ε εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ απηή ηελ πεξίνδν,
ζπληζηάηαη λα επηιέγνπλ εληνκνθηόλα θηιηθά πξνο ηα σθέιηκα θαη ην πεξηβάιινλ (π.ρ.
Bacillus thuringiensis, Diflubenzuron, Spinosad, Emamectin benzoate), ιόγσ αθξηβώο
ηεο ύπαξμεο πνιιώλ σθέιηκσλ εληόκσλ.
Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην παζνγόλν θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληνηε ζύκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο. Πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηνλ
ςεθαζηή αιιά θαη λα επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο ρξόλνο εθαξκνγήο, δειαδή θαηά ηηο
απνγεπκαηηλέο ώξεο κεηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ ώζηε λα κελ πεηνύλ νη κέιηζζεο, λα κελ
ππάξρεη άλεκνο αιιά θαη γηαηί ηόηε απμάλεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ πξνλπκθώλ.

4.2
4.3

Πξηλ ηνλ ςεθαζκό ζπληζηάηαη ην πξνζεθηηθό δηάβαζκα ησλ νδεγηώλ ηεο εηηθέηαο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη επηβάιιεηαη ε πηζηή εθαξκνγή ηνπο.
Οη παξαγσγνί κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/BAMBAKI/Georgikes_Proeidop/bamb
aki_georgikes_proid2014/fitoprostasia_bambaki_2014.pdf θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο
νδεγίεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζηε βακβαθνθαιιηέξγεηα. Επίζεο όζνη
παξαγσγνί ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξώλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηηο γεσξγηθέο
πξνεηδνπνηήζεηο πνπ εθδίδεη ε ΔΑΟΚ Κηιθίο κπνξνύλ λα ζηείινπλ ην email ηνπο ζην
taopolyka@gmail.com.
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