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1ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (ΠΕ) ΛΑΡΙΑ
Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Π.Ε. Λάριςασ ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου Μαγνθςίασ ενθμερϊνει τουσ
βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ Π.Ε. Λάριςασ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποτελεςματικισ
φυτοπροςταςίασ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ.
1. τόχοι
1.1. Η ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία ςτον
πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
1.2. Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ που αφορά τθ χρονικι περίοδο του φυτρϊματοσ των βαμβακόφυτων και τθν οργάνωςθ αποτελεςματικισ αυτοάμυνασ κάκε βαμβακοφυτείασ για όλθ τθν
καλλιεργθτικι περίοδο.
1.3. Η τακτικι παρακολοφκθςθ κάκε βαμβακοχϊραφου και ςφμφωνα με τα πραγματικά
δεδομζνα, να εφαρμόηονται οι ςυγκεκριμζνεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ φυτοπροςταςίασ ςτο
ςωςτό χρόνο, όπωσ παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωςθ.
2. Διαπιςτώςεισ
Η ςπορά των βαμβακοκαλλιεργειϊν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πραγματοποιικθκε ςχετικά
πρϊιμα, ξεκινϊντασ το δεφτερο πενκιμερο Απριλίου και να ολοκλθρϊνεται περί τα τζλθ
Απριλίου ςτισ περιοχζσ με μεγαλφτερο υψόμετρο. Ο ςχετικά ψυχρόσ καιρόσ που επικράτθςε τθν
περίοδο τθσ ςποράσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ εδάφουσ και τθν υψθλι
εδαφικι υγραςία εξαιτίασ των βροχοπτϊςεων που ζπεςαν το ίδιο διάςτθμα, κακυςτζρθςαν το
φφτρωμα και ευνόθςαν τθν ανάπτυξθ αςκενειϊν προκαλϊντασ ςιψθ των ςπόρων, όπωσ επίςθσ

ςιψθ και νζκρωςθ των ριηϊν (ςθψιρριηίεσ) ι τθσ βάςθσ του ςτελζχουσ των βαμβακοφφτων.
Όπωσ διαπιςτϊνεται από τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ των γεωπόνων τθσ Τπθρεςίασ μασ ςε
βαμβακοκαλλιζργειεσ, ςε οριςμζνεσ περιοχζσ εμφανίηονται «κενά» μεταξφ των φυτϊν ςτισ
γραμμζσ ι ακόμθ και ςυμπτϊματα ξιρανςισ τουσ.
3. υςτάςεισ – καλλιεργητικέσ πρακτικέσ
Για τθν αντιμετϊπιςθ των ςθψιρριηιϊν και τθν υποβοικθςθ τθσ ανάπτυξθσ των νεαρϊν
φυτϊν και εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί το φφτρωμα, θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και
Κτθνιατρικισ Π.Ε. Λάριςασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να πραγματοποιιςουν ζνα
πρϊτο ςκάλιςμα προκειμζνου να ςπάςει θ κροφςτα που ενδεχομζνωσ ζχει πιάςει θ επιφάνεια
του εδάφουσ (κυρίωσ τα αμμϊδθ) και να αεριςτεί και αυξθκεί θ κερμοκραςία του.
Επειδι ςυνικωσ φςτερα από απότομθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτεγνϊνουν τα ανϊτερα
ςτρϊματα του εδάφουσ, τα νεαρά φυτά που ζχουν προςβλθκεί από ςθψιρριηίεσ παρουςιάηουν
ςυμπτϊματα μάρανςθσ και ξιρανςθσ επειδι οι κατεςτραμμζνεσ ρίηεσ αδυνατοφν να τροφοδοτιςουν το φυτό με το απαραίτθτο νερό. Γι’ αυτό το λόγο, παρόλο τθν υγραςία που πικανόν να
ζχουν τα κατϊτερα ςτρϊματα του εδάφουσ, θ Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να προβοφν ςε ζνα πολφ ελαφρφ πότιςμα προκειμζνου να δϊςουν τθ δυνατότθτα ςτα
ριηίδια που βγικαν μετά τθν προςβολι να αναπτυχκοφν.
Επίςθσ, οι ςυνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων, Γραφεία Αγροτικισ
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ κ.α.) που πικανόν εντοπίςουν ςθμαντικι προςβολι ι οποιοδιποτε
ανθςυχθτικό ςφμπτωμα ςε βαμβακοκαλλιζργειεσ, παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα με
τθν Τπθρεςία μασ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, να εκδοκεί προειδοποίθςθ για τθν
ευρφτερθ περιοχι (τθλ. 2413 511119 - Δ. ταυρίδθσ και 2413 511209 - Ακ. Λιακατάσ).
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