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Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ
Φυτών και Ποιοτικοφ Ελζγχου
Καβάλα
Γραφείο Σφπου Π.Ε. ερρών
Όλα τα Γραφεία Aγρ. Οικονομίασ
Διμουσ Π. Ε. ερρών
Ζδρεσ τουσ
Αγροτικό υνεταιριςμό Ζνωςθ Αγροτών
Ν. ερρών
Ενταφκα
Αγροτικό υνεταιριςμό ΕΑ Βιςαλτίασ
Νιγρίτα
φλλογο Επαγγελματιών και Εμπόρων
γεωργικών εφοδίων Ν. ερρών,
Πτυχιοφχων γεωπόνων και Σεχνολόγων
γεωπόνων
Ενταφκα
Ζνωςθ Νζων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) Ν. ερρών
Μεςοκώμθ

Κοινοποίθςθ:
Α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ ερρών
κ. Μωυςιάδθ Ιωάννθ
Γ) Σμιμα Ποιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ
Ελζγχου
Ε) Αγροτ. Μελιςςοκομικό υνεταιριςμό
Ν. ερρών
Ενταφκα

Θζμα:

«Εξζλιξθ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ»

χετικά με το κζμα, ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω:
Εξζλιξθ του καιροφ: Φζτοσ, διανφουμε το δροςερότερο, ίςωσ, καλοκαίρι τθσ
τελευταίασ εικοςαετίασ. «Ακόμα δεν ζκανε καλοκαίρι», αναφζρουν χαρακτθριςτικά οι
βαμβακοπαραγωγοί του νομοφ μασ. Ενδεικτικά αναφζρουμε (καταγραφζσ του τοπικοφ
ςτακμοφ τθσ Ε.Μ.Τ.), ότι τον Ιοφνιο μινα θ μζγιςτθ κερμοκραςία για εννιά θμζρεσ ιταν κάτω
από 30οC, ενϊ μόνο για τρεισ θμζρεσ θ μζγιςτθ ξεπζραςε τουσ 35οC. Σο δε Ιοφλιο, μζχρι τισ
20/7/2014, δφο θμζρεσ θ μζγιςτθ ιταν κάτω των 30ο C, ενϊ μόνο τζςςερισ θμζρεσ, ξζφυγε
τουσ 35οC. Νεφϊςεισ αναπτφχκθκαν αυτό το διάςτθμα αρκετζσ φορζσ, τισ απογευματινζσ
κυρίωσ ϊρεσ, που κάποιεσ απ’ αυτζσ κατζλθξαν ςε βροχζσ τοπικζσ ι πιο γενικζσ, μικροφ ι και
ςθμαντικοφ φψουσ.
Σζλοσ, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ςτισ 18/6/2014 ςθμειϊκθκε πρωτοφανισ
χαλαηόπτωςθ, που κάλυψε ζνα πολφ μεγάλο τμιμα του νομοφ προκαλϊντασ ςθμαντικότατεσ
καταςτροφζσ ςτισ καλλιζργειεσ.
Επίδραςθ του καιροφ ςτθν εξζλιξθ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ: Θ βαμβακοκαλλιζργεια
ςτο νομό μασ, ςτο πολφ μεγάλο κομμάτι τθσ, ζχει πολφ καλι εικόνα ςιμερα, παρά τα
προβλιματα με τα οποία ξεκίνθςε (επιμικυνςθ τθσ περιόδου ςποράσ και φυτρωμάτων, αργι
πρϊτθ ανάπτυξθ μζχρι τθσ 5/6 εξαιτίασ του άςτατου καιροφ εκείνθσ τθσ περιόδου).

Θ αποκατάςταςθ των κερμοκραςιϊν από τισ 6/6 ςε επίπεδα πάνω από τουσ 31ο C,
ζδωςε ϊκθςθ ςτθν βαμβακοκαλλιζργεια, θ οποία άρχιςε να αναπτφςςεται γριγορα,
κερδίηοντασ, ςιγά-ςιγά, το χαμζνο ζδαφοσ. Ζτςι, οι πιο καλζσ φυτείεσ μπικαν ςτθν
αναπαραγωγι ςτισ 15/6, ενϊ ο μεγάλοσ όγκοσ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ, ςτισ 18-20/6. Μζχρι
τισ 22-23/6 μπικε ςτθν αναπαραγωγι και το υπόλοιπο κομμάτι τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ, οι
πιο όψιμεσ βαμβακοφυτείεσ. Ο δροςερόσ καιρόσ και θ ςθμαντικι θλιοφάνεια, ευνόθςαν
παραπζρα τθ βαμβακοκαλλιζργεια με αποτζλεςμα να ζρκει ςχετικά νωρίσ και θ ανκοφορία.
Ζναρξθ τθσ ανκοφορίασ ςτισ πρϊιμεσ βαμβακοφυτείεσ, είχαμε ςτισ 5-6/7, ενϊ ο κφριοσ όγκοσ
τθσ μπικε ςτθν ανκοφορία κατά τισ 10-15/7. Μζχρι τισ 18/7 μπικε ςτθν ανκοφορία και το
υπόλοιπο, πιο όψιμο, κομμάτι τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ. Όςον αφορά τθν οψιμότθτά τθσ
καλλιζργειασ, αυτι ιταν ςτθν αρχι τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου ςτισ 10-12 θμζρεσ και
προοδευτικά περιορίςτθκε ςτισ 7 θμζρεσ, περίπου, ςε ςχζςθ με το μζςον όρο τθσ τελευταίασ
δεκαετίασ.
Μικρό μόνο μζροσ τθσ καλλιζργειασ (το 15% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ - που τθν
προςεγγίηουμε ςτα 180.000 ςτζμματα), δεν ζχει καλι εικόνα. Εδϊ οι φυτείεσ υςτεροφν
φανερά, με αραιοφσ ςχετικά πλθκυςμοφσ, χαμθλότερο
φψοσ και οψίμθςθ ςτθν
αναπαραγωγι.
Από τθ φετινι εξζλιξθ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ επιβεβαιϊνεται ότι το βαμβάκι, παρϋ
ότι κερμόφιλθ καλλιζργεια, εξελίςςεται πολφ ικανοποιθτικά, όταν είναι επαρκϊσ
κερμόσ ο καιρόσ, χωρίσ, όμωσ, υπερβολικζσ κερμοκραςίεσ καφςωνα, οι οποίεσ
αναςτζλλουν τισ παραγωγικζσ του λειτουργίεσ.
Επίςθσ, ζνα κετικό παρεπόμενο του φετινοφ καιροφ είναι τα λιγότερα ποτίςματα που
χρειάςτθκε να γίνουν μζχρι τϊρα, με ανάλογθ κοςτολογικι ελάφρυνςθ των
παραγωγϊν μασ.
Φυτοχγιεινι κατάςταςθ: Σίποτα το ανθςυχθτικό δεν ςυνζβθ ςτθ βαμβακοκαλλιζργεια
τθσ περιοχισ μασ, όςον αφορά τουσ εχκροφσ που τθν προςβάλουν, από το φφτρωμα μζχρι και
ςιμερα. Σα όποια προβλιματα που εκδθλϊκθκαν ιταν περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και ζνταςθσ.
Πιο αναλυτικά είχαμε:
Θρίπασ: Εκδθλϊκθκε ςε μικρι κλίμακα προσ τα τζλθ Μαΐου και κράτθςε μζχρι τισ 5-6
Ιουνίου, ευνοθμζνοσ από το δροςερό καιρό και τισ βροχζσ που ςθμειϊκθκαν εκείνθ τθν
περίοδο. Με τθν άνοδο των κερμοκραςιϊν, αμζςωσ μετά, άρχιςε να υποχωρεί. Ζγιναν
κάποιεσ, λίγεσ επεμβάςεισ.
Αφίδεσ: Εκδθλϊκθκαν ςποραδικά ςτο 1ο δεκαπενκιμερο του Ιουνίου. Ζγιναν κάποιεσ,
ελάχιςτεσ επεμβάςεισ, αφοφ οι παραγωγοί μασ, χρόνια τϊρα, ζχουν εμπεδϊςει τθν
άποψι ότι δεν ψεκάηουμε για τθν ψείρα και εμπιςτευόμαςτε τθν κεραπεία τθσ
προβολισ ςτθν, ιδιαίτερα αποτελεςματικι για τθν περίπτωςθ, δράςθ των ωφελίμων
εντόμων.
Λφγκοσ: Αμελθτζα εμφάνιςθ.
Σετράνυχοσ: Εκδθλϊκθκε ςτθν περίμετρο κάποιων χωραφιϊν αλλά και ςε φωλιζσ ςτο
εςωτερικό
κάποιων
ταλαιπωρθμζνων
φυτειϊν,
που
νεροκράτθςαν
ι
κακοδουλεφτθκαν. Ζγιναν κάποιεσ, λίγεσ επεμβάςεισ.
Ιαςςίδεσ: Εφζτοσ οι ιαςςίδεσ ςυγκρότθςαν μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ απ’ ότι το 2012
και το 2013. Ο δροςερόσ καιρόσ και οι βροχζσ κυρίωσ, κατζςτθςαν ςε κάποιεσ περιοχζσ
του νομοφ τα βαμβακόφυτα ιδιαίτερα τρυφερά τθν περίοδο του δεκαπενκθμζρου 1025 Ιουνίου και, ζτςι, ιδιαίτερα ελκυςτικά ς’ αυτά τα ζντομα. Θ προςβολι αφοροφςε
κυρίωσ ποικιλίεσ με λεία φφλλα, ενϊ διαπιςτϊςαμε μία ςυςχζτιςθ τθσ ζνταςθσ τθσ
προςβολισ, με πλοφςιεσ ςε άηωτο λιπάνςεισ. Ζγιναν κάποιεσ, πολφ λίγεσ επεμβάςεισ.
Πράςινο ςκουλικι: τισ 2-3 Ιουλίου, ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ θ 1θ γενιά του πράςινου
ςκουλθκιοφ και κράτθςε μζχρι τισ 15 Ιουλίου, περίπου. Θ Τπθρεςία μασ εξζδωςε, ςτισ 1
Ιουλίου, το 1Ο Δελτίο Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων. Και φζτοσ το χαρακτθριςτικό αυτισ
τθσ γενιάσ ιταν οι πολφ χαμθλοί πλθκυςμοί προνυμφϊν, με αποτζλεςμα να ζχουμε μία
πολφ μειωμζνθσ ζνταςθσ εμφάνιςθ. Ζγινε, μόλισ, αντιλθπτι, από τα λίγα χτυπθμζνα

χτζνια που εντόπιςαν οι βαμβακοπαραγωγοί και οι γεωπόνοι τθσ υπθρεςίασ μασ.
Ζγιναν κάποιεσ, ελάχιςτεσ, αδικαιολόγθτεσ επεμβάςεισ.
Θζλουμε, εδϊ, να τονίςουμε ότι θ υπθρεςία μασ, εδϊ και πολλά χρόνια, εκπαιδεφει
τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ περιοχισ μασ για τον τεράςτιο ρόλο των ωφελίμων εντόμων
ςτον ζλεγχο των εχκρϊν του βαμβακιοφ και, ιδίωσ, του πράςινου ςκουλθκιοφ. Θ άποψι μασ
αυτι, αναλφεται διεξοδικά ςτο φυλλάδιο «ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ», ςτο οποίο
αναδεικνφεται ότι ο κυρίαρχοσ εχκρόσ ςτθ βαμβακοκαλλιζργεια είναι θ 2θ γενιά του
πράςινου ςκουλθκιοφ και ο αποτελεςματικόσ τρόποσ αντιμετώπιςισ του είναι τα ωφζλιμα
ζντομα.. Ζτςι, πρζπει να επιδεικνφεται μία ανοχι ςτισ προςβολζσ των άλλων εχκρϊν κακϊσ
και ςτθν 1θ γενιά του πράςινου ςκουλθκιοφ. Με αυτι τθ κεϊρθςθ, πρζπει να αποφεφγουμε
τουσ μθ αναγκαίουσ ψεκαςμοφσ, προκειμζνου να φκάςουμε ςτον Αφγουςτο, πριν τθν
εκδιλωςθ τθσ 2θσ γενιάσ, με τισ βαμβακοφυτείεσ να ζχουν υψθλό φορτίο ωφελίμων εντόμων.
Θ γεωργικι πράξθ ζχει δείξει ότι αν θ γενιά του πράςινου ςκουλθκιοφ ζχει χαμθλοφσ
πλθκυςμοφσ, τα ωφζλιμα ζντομα μποροφν και τθν ελζγχουν. Αν θ γενιά ζχει ςχετικά υψθλοφσ
πλθκυςμοφσ, επαγρυπνοφμε αλλά δεν πανικοβαλλόμαςτε. Παραμζνουμε ψφχραιμοι και
μπαίνουμε και ψεκάηουμε μόνο όταν θ προςβολι ξεπεράςει το οικονομικό επίπεδο,
αξιοποιϊντασ πιο μπροςτά, για όςεσ μζρεσ το επιτρζπει το χωράφι μασ, τα ωφζλιμα ζντομα.
Σον παραπάνω βαςικό ςτόχο, τθσ αποφυγισ των χθμικών επεμβάςεων ωσ τον Αφγουςτο,
φζτοσ τον ζχουμε, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, πετφχει. Και αναμζνουμε τθν εκδιλωςθ τθσ 2θσ
γενιάσ από μία καλι, ιςχυρι κζςθ.

Παρεμβάςεισ τθσ υπθρεςίασ: Από τθν αρχι τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου θ
υπθρεςία είναι δίπλα ςτουσ παραγωγοφσ, μζςα ςτα χωράφια, με 12 γεωπόνουσ τθσ,
δίνοντασ κατευκφνςεισ και διανζμοντασ φυλλάδια οδθγιϊν.
Ζτςι:
 Πριν τθ ςπορά, διζνειμε τισ Βαςικζσ Οδθγίεσ για τθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ.
 Κατά τθ ςπορά, ςυνζταξε και διζνειμε Επίκαιρεσ Οδθγίεσ για τθ ςπορά του
βαμβακιοφ.
 Μετά το φφτρωμα, διζνειμε οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςθψθρριηιϊν.
 Από τισ πρϊτεσ θμζρεσ του Ιουνίου, διζνειμε το φυλλάδιο με τθ Φυτοπροςταςία
του Βαμβακιοφ.
 Μετά τθ χαλαηόπτωςθ ςτισ 18 Ιουνίου, διζνειμε φυλλάδιο με οδθγίεσ χειριςμοφ
των χαλαηοχτυπθμζνων φυτειϊν.
 Μετά τισ 25 Ιουνίου, διζνειμε επίκαιρεσ οδθγίεσ για τθ βαμβακοκαλλιζργεια με
αναφορά ςτθ λίπανςθ, ανάςχεςθ τθσ υπερβολικισ ανάπτυξθσ, ςτα ποτίςματα
ανάπτυξθσ κ.λ.π.
 τισ 1 Ιουλίου, εξζδωςε και διζνειμε το Δελτίο Προειδοποίθςθσ για τθν 1 θ γενιά του
πράςινου ςκουλθκιοφ.
 Από τισ πρϊτεσ μζρεσ του Ιουλίου, διζνειμε φυλλάδιο με οδθγίεσ για τθν ανάςχεςθ
τθσ υπερβολικισ ανάπτυξθσ του βαμβακιοφ.
Εφαρμογι του Προγράμματοσ Γεωργικϊν Προειδοποιιςεων. τα πλαίςια αυτοφ
του προγράμματοσ, θ υπθρεςία εγκατζςτθςε ςτισ 25 Μαΐου, ςε 10 διαφορετικά ςθμεία
του Νομοφ φερομονικζσ παγίδεσ για το πράςινο ςκουλικι, ενϊ ςε 4 από αυτά,
εγκατζςτθςε φερομονικζσ παγίδεσ και για το ρόδινο ςκουλικι.
Ο Διευκυντισ
Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ α.α.

Ρόϊδοσ Νικόλαοσ

