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ΕΝΟΤΗΤΑΣ (M.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.

Στόχοι

1.1

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς µε
στόχο την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
Αφορά το διάστηµα της καρποφορίας µε καρπόδεση του 50 % των ανθέων και τη διατήρηση
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.

1.2
1.3

2.

∆ιαπιστώσεις

2.1

Οι βαµβακοφυτείες στο µεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης
«Καρποφορία µε καρπόδεση του 50% των ανθέων ». Το ύψος των φυτών είναι περίπου 60 - 90
cm.
Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν και στους
πέντε αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φεροµονικές παγίδες αλλά δεν
διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέµβασης στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους
για προνύµφες.
Στους αγρούς διαπιστώθηκαν µικροί πληθυσµοί από αλευρώδεις, τζιτζικάκια και τετράνυχο
ταυτόχρονα όµως διαπιστώθηκαν και πληθυσµοί ωφέλιµων εντόµων.
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3.

Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι δύο (2) φορές την εβδοµάδα
τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.
Αν διαπιστωθεί:
i. παρουσία προνυµφών πράσινου σκουληκιού, πάνω από 4 % ,
ii. προσβολή στα καρύδια, από ρόδινο σκουλήκι, από 5-8 % κ.µ.ο.,
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3.4
4.

να διενεργηθεί ψεκασµός µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος για το πράσινο σκουλήκι γίνεται σε 100 φυτά κατά τη διαγώνιο του
αγρού, και ελέγχουµε για παρουσία προνυµφών 1ου και 2ου σταδίου µέχρι ένα (1) εκατοστό.
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών
ηλικίας 2 εβδοµάδων σε δείγµα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.
Για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο ανθοφορίας κατώτατο όριο επέµβασης είναι η
εύρεση 20 προσβεβληµένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγµα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε
(5) αντιπροσωπευτικά σηµεία της φυτείας.
Συνιστάται οι βαµβακοπαραγωγοί να λαµβάνουν όλα τα µέτρα ώστε να αποφεύγεται η
δηµιουργία τρυφερών, χυµωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντοµα
Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
Μόνο στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόµενες δειγµατοληψίες
στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερη από τα όρια που
αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, µόνο τότε να προβούν σε ψεκασµό µε εγκεκριµένα
εντοµοκτόνα.
Προσοχή:
• Τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα και για τους δύο εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική
βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
• Τα αγροχηµικά πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ετικέτας.
• Για την προστασία των µελισσών οι ψεκασµοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.
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