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Στόχοι
Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς µε
στόχο την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
Αφορά το διάστηµα της έναρξης ανθοφορίας και την οργάνωση αποτελεσµατικής αυτοάµυνας
κάθε βαµβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Ο βαµβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαµβακοχώραφο και
σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα, να εφαρµόζει τις συγκεκριµένες καλλιεργητικές
πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά
περίπτωση.
∆ιαπιστώσεις
Υπάρχει οψίµιση της καλλιέργειας και ποικιλοµορφία όσον αφορά το στάδιο ανάπτυξης. Η
συνολική εικόνα είναι ότι οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης «Έναρξη
ανθοφορίας» και το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 40 cm .
Συλλήψεις ενηλίκων του πράσινου σκουληκιού υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης στις οποίες εγκαταστάθηκαν
φεροµονικές παγίδες αλλά από τον
δειγµατοληπτικό έλεγχο 100 φυτών ανά αγρό, σε αυτές τις περιοχές, δεν παρατηρήθηκαν
προνύµφες.
Μόνο στο Άδενδρο στη περιοχή «Ακτσαϊρ» διαπιστώθηκε προσβολή, κάτω όµως από το όριο
επέµβασης.
Από τα έντοµα που προσβάλλουν το βαµβάκι διαπιστώθηκαν µικροί πληθυσµοί από τετράνυχο,
αφίδες και τζιτζικάκια.
Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
Συνιστάται στους βαµβακοπαραγωγούς να παρακολουθούν τις καλλιέργειες τους επισταµένως
κάθε 3-4 ηµέρες, για τη διαπίστωση
iii. ύπαρξης ή όχι προνυµφών της 1ης γενεάς του πράσινου σκουληκιού,
iv. προσβεβληµένα άνθη (ροζέτες) για το ρόδινο σκουλήκι
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Συνιστάται επίσης ορθολογική άρδευση ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία υπερβολικής και
τρυφερής βλάστησης, προκειµένου τα φυτά να µην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη του
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.

4.

Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
Για το πράσινο σκουλήκι συνιστάται εφαρµογή ψεκασµών µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
µόνο στην περίπτωση που οι παραγωγοί εντοπίσουν 6-8 προνύµφες κ.µ.ο. ανά 100 φυτά.
Την περίοδο αυτή προτιµώνται από τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα εκείνα τα οποία µε τον τρόπο
και το φάσµα δράσης τους κατά την εφαρµογή στην βαµβακοκαλλιέργεια, είναι φιλικά προς τα
ωφέλιµα έντοµα (Bacillus thuringiensis, Spinosad, Diflubenzuron, Emamectin benzoate).
Για το ρόδινο σκουλήκι κατώτατο όριο επέµβασης, για εφαρµογή ψεκασµών µε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι η εύρεση 20 προσβεβληµένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγµα
100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σηµεία της φυτείας.
Τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα και για τους δύο εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του
ΥΠ.Α.Α.Τ.
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