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1o ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία µε το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενηµερώνει
τους βαµβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας
1. Στόχοι
1. H έγκαιρη ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία
στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
2. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαµβακοχώραφου ώστε να εφαρµόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα.
2. ∆ιαπιστώσεις
1. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2014», η Υπηρεσία
µας έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές των
∆ήµων Ρήγα Φεραίου και Αλµυρού. Έχουν τοποθετηθεί φεροµονικές παγίδες για το πράσινο
και το ρόδινο σκουλήκι.
2. Αυτή την εποχή τα βαµβακόφυτα στις όψιµες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδια της
έκπτυξης των πρώτων χτενιών, ενώ στις πρώιµες καλλιέργειες στην έναρξη της ανθοφορίας.
Γενικά στην ΠΕ Μαγνησίας υπάρχει σχετική οψιµότητα στην βαµβακοκαλλιέργεια σε σχέση
µε τις προηγούµενες χρονιές.
3. Από την παρακολούθηση των παγίδων οι µέχρι τώρα συλλήψεις ακµαίων πράσινου σκουληκιού βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα. Οι συλλήψεις ρόδινου σκουληκιού είναι υψηλές για
την εποχή και θα πρέπει να δοθεί προσοχή από µέρους των παραγωγών.
4. Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες, που διενεργούν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας µας διαπιστώνεται κατά τόπους η ύπαρξη υψηλού ποσοστού (άνω του 20%) προσβεβληµένων ανθέων – ροζετών από προνύµφες ρόδινου σκουληκιού σε ποικιλίες που βρίσκονται
στο στάδιο της άνθησης, ενώ δεν παρατηρήθηκε ύπαρξη πληθυσµού προνυµφών πράσινου
σκουληκιού σε χτένια και άνθη.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Η Υπηρεσία µας συστήνει στους βαµβακοπαραγωγούς να εφαρµόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθµός αρδεύσεων) για την αποφυγή
προσέλκυσης και εγκατάστασης επιβλαβών οργανισµών, και εφαρµογή καλλιεργητικών
µέτρων που αποσκοπούν στην πρωίµιση της παραγωγής.
ΠΡΑΣΙΝΟ – ΡΟ∆ΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ:.
Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα και να επιθεωρούν την
καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ηµέρες) προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν
εντοµολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε
το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η επιθεώρηση των βαµβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευµατινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σηµεία της διαγωνίου.
Το κατώτατο όριο επέµβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι 6-8 ζωντανές προνύµφες
κατά µέσο όρο, ανά 100 φυτά.
Το κατώτατο όριο επέµβασης για το ρόδινο σκουλήκι, στο στάδιο της ανθοφορίας, είναι
20% προσβολή (άνθη που δεν ανοίγουν - «ροζέτα») σε τυχαίο δείγµα ανθέων απ’ όλη την
έκταση του χωραφιού.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η δράση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, στο
βλαστικό στάδιο που βρίσκονται αυτή τη χρονική περίοδο οι βαµβακοκαλλιέργειες µπορεί να
αναχαιτιστεί από την δραστηριότητα των ωφέλιµων εντόµων που έχουν εγκατασταθεί και που
είναι χρήσιµα στις επόµενες και πιο καταστρεπτικές γενεές. Γι’ αυτό, και αν απαιτηθεί χηµική
καταπολέµηση για το ρόδινο σκουλήκι, τότε αυτή πρέπει να διενεργείται µε εντοµοκτόνα
εκλεκτικής δράσης (π.χ. Bacillus thuringiensis) που προστατεύουν τα ωφέλιµα.
Η χηµική καταπολέµηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσµατική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύµφης (µήκος έως 1 εκατοστό). O
ψεκασµός θα πρέπει να διενεργείται µετά τη δύση του ηλίου γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυµφών, καθώς και η αποτελεσµατικότητα πολλών εντοµοκτόνων (π.χ.
Bacillus thurigiensis), αλλά και για την προστασία των µελισσών.
Επίσης, οι Γεωπόνοι (Καταστήµατα Γεωργικών Φαρµάκων, ∆ήµοι κλπ) που πιθανόν εντοπίσουν σηµαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθµό συλληφθέντων ατόµων σε φεροµονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Υπηρεσία µας (τηλ.
2421352494,2422021281), έτσι ώστε σε συνεργασία µαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για
την ευρύτερη περιοχή.
4. Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Η Υπηρεσία µας ενηµερώνει ότι ο κάθε βαµβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και
µόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα µε την κατάσταση του αγρού του, µε σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης σύµφωνα µε τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους. ∆ηλ. είναι υπεύθυνος να
αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισµούς που θεωρεί ότι θα
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας του.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών
οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα,
τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής
καθώς και για τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχηµικά πρέπει να
χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ετικέτα και µε αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή. Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει
το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής

5. Προστασία µελισσών
Να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου
κρίνεται αναγκαίο η εφαρµογή των ψεκασµών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι µέλισσες,
κατά τις απογευµατινές ώρες, κυρίως µετά τη δύση του ηλίου. Οι βαµβακοπαραγωγοί να
προειδοποιούν τους µελισσοκόµους, ώστε να αποµακρύνουν τα µελίσσια τους από την περιοχή
του ψεκασµού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως οι µελισσοκόµοι να αναγράφουν
στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η
έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Ο ∆/ντής
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Τ.Κ. 38334 ΒΟΛΟΣ
2. ΥΠ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝ/ΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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- Μελισσοκοµικός Συν/σµός Βόλου
ΚΟΙΝ:
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( µε την παράκληση να δηµοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε.)

