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2ο 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 ςε πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
1.2 Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ που αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν εμφάνιςθ των πρϊτων χτενιϊν μζχρι τθν ζναρξθ τθσ ανκοφορίασ 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
το πλαίςιο του προγράμματοσ «Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ τθσ Βαμβακοκαλλιζργειασ τθσ Χϊρασ καλλιεργθτικισ περιόδου 2014», θ Τπθρεςία μασ ζχει
μζχρι ςτιγμισ αναπτφξει το δίκτυο παγίδων τθσ ςε ςυνολικά 28 τοποκεςίεσ, ςε 26 Κοινοτικά
Διαμερίςματα, και ςταδιακά επεκτείνεται και ςε άλλεσ περιοχζσ με ςκοπό τθν κάλυψθ όλων των
βαμβακοκαλλιεργθτικϊν περιοχϊν τθσ Π.Ε. Λάριςασ.

Αυτι τθν εποχι τα βαμβακόφυτα βρίςκονται ςτο ςτάδιο ςχθματιςμοφ των πρϊτων χτενιϊν
ςτισ όψιμεσ βαμβακοφυτείεσ και ςτο ςτάδιο ζναρξθσ τθσ ανκοφορίασ ςτισ πιο πρϊιμεσ. Οι χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ που επικράτθςαν από τα τζλθ Μαΐου μζχρι τα μζςα Ιουνίου, δεν βοικθςαν τθν
ανάπτυξθ των βαμβακόφυτων με αποτζλεςμα τθν οψίμιςθ τθσ παραγωγισ περίπου κατά ζνα
δεκαιμερο ςε ςχζςθ με τθν περςινι χρονιά.
Με βάςθ τισ ςυλλιψεισ ενιλικων (πεταλοφδων) πράςινου και ρόδινου ςκουλθκιοφ ςτο δίκτυο
φερομονικϊν παγίδων τθσ Τπθρεςίασ μασ και τισ παρατθριςεισ από τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ που
διενεργοφν οι Γεωπόνοι τθσ Τπθρεςίασ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ μζχρι τϊρα, διαπιςτϊνεται θ
ζναρξθ τθσ πτιςθσ των ενιλικων τθσ 1θ γενεάσ για το βαμβάκι του πράςινου ςκουλθκιοφ. χετικά
υψθλζσ ςυλλιψεισ ενθλίκων πράςινου ςκουλθκιοφ παρουςιάηονται ςτισ περιοχζσ: Σραγάνεσ Κ.Δ.
Φαρςάλων και Κοφμια Κ.Δ. Μελίασ. χετικά υψθλζσ ςυλλιψεισ ενιλικων ρόδινου ςκουλθκιοφ
παρουςιάηονται ςτισ περιοχζσ: Κοφψια Κ.Δ Βαςιλικϊν Φαρςάλων, ενϊ υψθλζσ ςυλλιψεισ ενιλικων
ρόδινου ςκουλθκιοφ παρουςιάηονται ςτισ περιοχζσ Ρουμάνι του Κ.Δ. Ριγαιου, Σουςμάνια Κ.Δ.
Χάλκθσ, Παςαλίκια Κ.Δ. Μεγ. Μοναςτθρίου και Πυργάκια Κ.Δ. Κιλελζρ. Από τουσ επιτοπίουσ
ελζγχουσ των Γεωπόνων τθσ Τπθρεςίασ μασ, παρατθροφνται αυξθμζνοι πλθκυςμοί ωφζλιμων
εντόμων ςτισ βαμβακοκαλλιζργειεσ, ενϊ δεν ζχουν παρατθρθκεί ανθςυχθτικοί πλθκυςμοί άλλων
εχκρϊν (αφίδεσ, κρίπασ, λφγκοσ, ακάρεα κ.α.).

3. υςτάςεισ – καλλιεργητικέσ πρακτικέσ
Η Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να εφαρμόηουν ορκολογικι αηωτοφχο
λίπανςθ και άρδευςθ (ποςότθτα νεροφ και αρικμόσ αρδεφςεων) και να εφαρμόηουν καλλιεργθτικά
μζτρα που αποςκοποφν ςτθν πρωίμιςθ τθσ παραγωγισ.
Οι παραγωγοί από το παρόν ςτάδιο τθσ καλλιζργειασ και ςτθ ςυνζχεια απαιτείται να βρίςκονται ςε αυξθμζνθ ετοιμότθτα και να επικεωροφν τθν καλλιζργειά τουσ τακτικά (κάκε 3 – 4 θμζρεσ)
προκειμζνου να διαπιςτϊνουν ζγκαιρα τυχόν εντομολογικζσ προςβολζσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι
θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόςτοσ.
ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: Η Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει τουσ παραγωγοφσ που ζχουν
τοποκετιςει φερομονικζσ παγίδεσ ςτα χωράφια τουσ για τθν παρακολοφκθςθ του πράςινου και
ρόδινου ςκουλθκιοφ, ότι οι ςυλλιψεισ ενιλικων (πεταλοφδων) ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ δεν
αποτελοφν κριτιριο για τθν εφαρμογι χθμικισ επζμβαςθσ. Οι φερομονικζσ παγίδεσ βοθκοφν ςτον
προςδιοριςμό τθσ ακριβοφσ περιόδου αλλαγισ των γενεϊν του πράςινου και του ρόδινου ςκουλθκιοφ και ςε ςυνδυαςμό με τον επιτόπιο ζλεγχο ςυμβάλλουν ςτον προςδιοριςμό τθσ χρονικισ
ςτιγμισ για επζμβαςθ. ε καμία περίπτωςθ οι φερομονικζσ παγίδεσ δεν αποτελοφν μζςο εκτίμθςθσ
του φψουσ τθσ προςβολισ, αλλά είναι ςθμαντικό εργαλείο εκτίμθςθσ του κινδφνου. Η ςοβαρότθτα

τθσ προςβολισ είναι ςυνάρτθςθ: 1) του αρικμοφ και τθσ θλικίασ των ηωντανϊν προνυμφϊν που
διαπιςτϊνονται από τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ αγροφσ και 2) του ςταδίου ανάπτυξθσ τθσ
καλλιζργειασ. Ουςιαςτικό κριτιριο για τθν απόφαςθ λιψθσ ι όχι μζτρων αντιμετϊπιςθσ είναι μόνο
τα αποτελζςματα των επιτόπιων δειγματολθψιϊν ςτα όργανα των φυτϊν (χτζνια, άνκθ, καρφδια). Η
επικεϊρθςθ των βαμβακοκαλλιεργειϊν ςυνιςτάται να γίνεται πρωινζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ
διαςχίηοντασ το χωράφι διαγϊνια και εξετάηοντασ 100 φυτά ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ διαγωνίου.
Η Τπθρεςία μασ τονίηει ότι ςτο παρόν ςτάδιο τθσ καλλιζργειασ, το κατϊτατο όριο επζμβαςθσ
για το πράςινο ςκουλικι είναι 6-8 ηωντανζσ προνφμφεσ κατά μζςο όρο, ανά 100 φυτά.
Όςον αφορά ςτο ρόδινο ςκουλικι, ςτο ςτάδιο τθσ ανκοφορίασ το κατϊτατο όριο επζμβαςθσ
είναι 20% προςβολι (άνκθ που δεν ανοίγουν - «ροηζτα») ςε τυχαίο δείγμα 100 ανκζων από
τουλάχιςτον 5 αντιπροςωπευτικά ςθμεία τθσ φυτείασ.
Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί ότι θ δράςθ του πράςινου και του ρόδινου ςκουλθκιοφ, ςτο βλαςτικό ςτάδιο που βρίςκονται αυτι τθ χρονικι περίοδο οι βαμβακοκαλλιζργειεσ μπορεί να αναχαιτιςτεί από τθν δραςτθριότθτα των ωφζλιμων εντόμων που ζχουν εγκαταςτακεί και που είναι χριςιμα
ςτισ επόμενεσ και πιο καταςτρεπτικζσ γενεζσ. Γι’ αυτό, παρά τθν αυξθτικι τάςθ των ςυλλιψεων ςε
οριςμζνεσ περιοχζσ, παρακαλοφνται οι παραγωγοί να μθν προβαίνουν ςε χθμικι επζμβαςθ
αβίαςτα και «προλθπτικά», αφοφ οι αυξθμζνοι πλθκυςμοί ωφζλιμων εντόμων που παρατθροφνται
από τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ είναι «ςφμμαχοι» μασ ςτθν καταπολζμθςθ του πράςινου και ρόδινου
ςκουλθκιοφ. Εφόςον

απαιτθκεί χθμικι καταπολζμθςθ τότε αυτι πρζπει να διενεργείται με

εντομοκτόνα εκλεκτικισ δράςθσ (π.χ. Bacillus thuringiensis, Diflubenzuron, Spinosad, Emamectin
benzoate) που είναι φιλικότερα προσ τα ωφζλιμα ζντομα.
Η χθμικι καταπολζμθςθ του πράςινου και του ρόδινου ςκουλθκιοφ είναι πιο αποτελεςματικι
όταν γίνεται ςτο 1ο ι ςτο 2ο ςτάδιο τθσ προνφμφθσ (μικοσ ζωσ 1 εκατοςτό). O ψεκαςμόσ κα πρζπει
να διενεργείται μετά τθ δφςθ του θλίου γιατί τότε αυξάνεται θ δραςτθριότθτα των προνυμφϊν,
αλλά και για τθν προςταςία των μελιςςϊν. Επιςθμαίνεται ότι όπου χρειαςτεί επζμβαςθ με
φυτοπροςτατευτικά μζςα τότε είναι επικυμθτι θ εναλλαγι ςκευαςμάτων διαφορετικισ κατθγορίασ
δράςθσ κάκε φορά και θ μθ χριςθ του ίδιου εντομοκτόνου περιςςότερο από δφο (2) φορζσ το
χρόνο για τθν αποφυγι εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ανκεκτικότθτασ.
Επίςθσ, οι ςυνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων, Γραφεία Αγροτικισ
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ κ.α.) που πικανόν εντοπίςουν ςθμαντικι προςβολι ι ανθςυχθτικό
αρικμό ςυλλθφκζντων ατόμων ςε φερομονικζσ παγίδεσ, παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα
με τθν Τπθρεςία μασ (τθλ. 2413 511119, 2413 511209), ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, να
εκδοκεί προειδοποίθςθ για τθν ευρφτερθ περιοχι.

4. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
Η Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοι, για τθν τελικι απόφαςθ επιλογισ, τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά φυτοπροςτατευτικισ επζμβαςθσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειάσ τουσ, των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που κα επιλζξουν
και του τρόπου και χρόνου χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν κακϊσ και για λοιποφσ χειριςμοφσ, τα οποία
ςυμβάλουν ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ καλλιζργειασ. ε κάκε περίπτωςθ να
τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ των παραςκευαςτϊν οίκων, για τθν αναλογία χριςθσ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τθν ςυνδυαςτικότθτα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ, το διάςτθμα
μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ κακϊσ και για τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι
δθλθτθρίαςθσ. Σα αγροχθμικά να χρθςιμοποιοφνται πάντοτε ςφμφωνα με τθν ετικζτα. φμφωνα με
τα άρκρα 9§3 και 10§3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιοσ χρθςιμοποιεί μθ εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα υπόκειται ςε διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ.
Να αποφεφγονται ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο θ εφαρμογι των ψεκαςμϊν να γίνεται τθν ϊρα που δεν πετοφν οι μζλιςςεσ, κατά τισ
απογευματινζσ ϊρεσ κυρίωσ μετά τθ δφςθ του θλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιοφν
τουσ μελιςςοκόμουσ ϊςτε να απομακρφνουν τα μελίςςια τουσ από τθν περιοχι του ψεκαςμοφ. Για
το ςκοπό αυτό κα πρζπει απαραιτιτωσ οι μελιςςοκόμοι να αναγράφουν ςτισ κυψζλεσ τον κωδικό
τουσ, το τθλζφωνο και τθ διεφκυνςι τουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ ειδοποίθςι τουσ.
Η αλόγιςτθ χριςθ των φυτοφαρμάκων βλάπτει τθν υγεία των καταναλωτϊν, επιβαρφνει το
περιβάλλον και αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ.
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