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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι οδηγίες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στο βαµβάκι:
Α) Συντάχθηκαν:
• Σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες αρχές, της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας:
• Νόµος 4036/27-1-2012 (ΦΕΚ Α/8/2012) ΄΄∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις΄΄ και ειδικότερα το άρθρο 28 ΄΄Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία΄΄ και το Παράρτηµα ∆ αυτού ΄΄Γενικές αρχές ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας ΄΄ (Ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/128/ ΕΚ άρθρο 14 και παράρτηµα ΙΙΙ) καθώς και του Κανονισµού 1107/2009
της 21-10-2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 55 µε τα οποία η
ορθή χρήση αυτών συµµορφώνεται µε τις ΄΄Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας΄΄ από 1-1-2014.
• Αξιοποιώντας τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και µέσα, καθώς και τα ιστορικώς διαθέσιµα επιστηµονικά, ερευνητικά,
βιβλιογραφικά, εµπειρικά, δεδοµένα φυτοπροστασίας και τεχνικές της βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας µας, τα οποία συµβάλλουν
θετικά στη ποσοτική παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων βάµβακος, µε διατήρηση και βελτίωση της αγροπεριβαλλοντικής και οικονοµικής βιωσιµότητας αυτής.
• Λαµβάνοντας υπόψη τις καθορισθείσες τιµές κατώτερων ορίων πληθυσµιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισµών στη βαµβακοκαλλιέργεια της Χώρας µας, οι οποίες αιτιολογούν την χρηστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών µε επέµβαση / εφαρµογή φυτοπροστατευτικών µέσων, όπως αυτές διαµορφώθηκαν και κατέστησαν πλέον παραδεκτά ορθές κατά την µακρόχρονη βαµβακοκαλλιεργητική ιστορία, τόσο από επιστηµονική και εφαρµοσµένη έρευνα, όσο και από τις καλές πρακτικές ορθής διαχείρισης
των επιβλαβών οργανισµών από τους εµπλεκόµενους φορείς (βαµβακοκαλλιεργητές, ερευνητικοί φορείς φυτοπροστασίας, δηµόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς εφαρµογής φυτοπροστασίας και φορείς γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας).
Β) Για την χρηστή και αποτελεσµατική προστασία της βαµβακοκαλλιέργειας από τους επιβλαβείς οργανισµούς
•

•

•

Με τον αναλυτικό προσδιορισµό των καλλιεργητικών πρακτικών που µπορούν να επιλεγούν στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών της
Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας (στήλη 1) στη βαµβακοκαλλιέργεια και πρέπει να εφαρµόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς, και να λαµβάνονται υπόψη από τους διανοµείς φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γεωργικούς συµβούλους κατά την
άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων.
Με τον αναλυτικό προσδιορισµό των Ειδικών Κατευθυντηρίων Γραµµών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας οι οποίες διέπουν
την βαµβακοκαλλιέργεια (στήλη 2), ώστε ο βαµβακοπαραγωγός να ασκηθεί εθελοντικά στην εφικτότητα εφαρµογής των, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη κινήτρων προώθησης της εφαρµογής τους στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2014-2020.
Με την έκδοση ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων (∆ΓΠ) κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σύµφωνα µε τα παραπάνω και τις παρατηρήσεις σε πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
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•
•

•

•

Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: (http://www.minagric.gr/syspest/).
Κατά την επιλογή και εφαρµογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται και
εφαρµόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του και των αναγραφοµένων στη συσκευασία.
Οι βαµβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριµένης
κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και παντός χειρισµού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών
και ποιοτικών αποδόσεων συσπόρου βάµβακος αυτής.
Οποιαδήποτε φυτοπροστατευτική επιλογή ή µέτρο επιβαλλόµενο από Κοινοτική Απόφαση (Ε.Ε.) υποχρεωτικής εφαρµογής, καθίσταται αυτοµάτως αποδεκτό και ενσωµατώνεται στις παρούσες Οδηγίες
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Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

∆ιατήρηση µε επιµέλεια της ισορροπίας βλαστικών και καρποφόρων οργάνων των φυτών
και αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης καθώς και υπερβολικού ύψους φυτών σε όλη
την καλλιεργητική περίοδο
Αυτή επιτυγχάνεται µε την ορθολογική χρήση
των αζωτούχων λιπασµάτων, την χρήση της αναγκαίας και µόνο ποσότητας νερού κατά αρδευτική δόση και συχνότητα αρδεύσεων καθώς και µε
τη χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών στις
περιπτώσεις που οι βαµβακοφυτείες από καλλιεργητικές αστοχίες και καιρικές συνθήκες αναπτύσσουν υπερβολική βλάστηση.
Ειδικότερες επιλογές:
Σε βαµβακοφυτείες που βρίσκονται στο στάδιο
έναρξης εµφάνισης των χτενιών (ύψος φυτών
περίπου 30εκ/τά) συνιστάται γενική δόση άρδευσης 35 κ.µ νερό/στρέµµα. Ιδιαίτερα, σε γόνιµα
εδάφη µε ύψος φυτών άνω των 35 εκ/τών η συνιστώµενη δόση άρδευσης είναι περίπου 25 κ.µ
νερού / στρέµµα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Προκειµένου τα φυτά να µην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισµών κυρίως του πράσινου σκουληκιού
και να επιτευχθεί η επιθυµητή πρωϊµότητα των βαµβακοκαλλιεργειών.

Προώθηση της ισορροπηµένης προοδευτικής ανάπτυξης της
βαµβακοκαλλιέργειας και επίτευξης των παραπάνω αναφεροµένων.
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Σε βαµβακοφυτείες ευρισκόµενες στο στάδιο της
ανθοφορίας και έναρξης καρπόδεσης (ύψος φυτών περίπου 65 εκ/τά) συνιστάται γενική δόση
άρδευσης 50 κ.µ νερού/στρέµµα
Σε εδάφη γόνιµα µε ύψος φυτών άνω των 70
εκ/τών συνιστάται γενική δόση άρδευσης 40 κ.µ
νερού/στρέµµα περίπου. Συνιστάται δε εφαρµογή
ρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών (mepiquat
chloride 5 SL) µε δόση 25-70 κυβικά εκ/τά /
στρέµµα αναλόγως της γονιµότητας των εδαφών
και το ύψος των φυτών και στη συνέχεια να γίνεται άρδευση.
Σε βαµβακοφυτείες ευρισκόµενες στο στάδιο
της καρποφορίας µε καρπόδεση 50% -60% και
ύψος φυτών 85 εκ/τά και άνω, µε πλούσια βλάστηση και µεσογονάτια διαστήµατα 5-6 εκ/στά,
συνιστάται εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης
(mepiquat chloride 5 SL) µε δόση 70–100 κυβικά εκ/στά /στρέµµα και στη συνέχεια να γίνει
άρδευση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όπως προηγούµενα πεδία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όπως προηγούµενα πεδία
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Η λίπανση πραγµατοποιείται κατά την σπορά, όπου ενσωµατώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των λιπαντικών µονάδων.
Το σύνολο των λιπαντικών µονάδων ανά
στρέµµα δεν πρέπει να υπερβαίνει
Ν = 10 – 14 Μονάδες
Ρ = 5 – 7 Μονάδες
Κ = 5 – 7 Μονάδες
Για την ακριβέστερη διαπίστωση των απαιτουµένων λιπαντικών µονάδων αζώτου (Ν)
πρέπει να γίνεται εδαφική ανάλυση για την
περιεκτικότητα του εδάφους σε νιτρικό άζωτο και προσδιορισµό της ποσότητος αζωτολίπανσης ανάλογα µε την στρεµµατική
απόδοση.
Ενδεικτικά εάν το νιτρικό άζωτο του εδάφους είναι 5-8,5 κιλά το στρέµµα τότε για
αποδόσεις συσπόρου κατά στρέµµα: 300,
350, 400 κιλά αντίστοιχα απαιτείται (9-6),
(13-9,5), (15-13) κιλά Ν/στρέµµα.
Προσοχή χρειάζεται όταν έχει προηγηθεί:
Ενσωµάτωση ψυχανθούς/Βίκου ( χλωρή
λίπανση) ώστε να µειώνεται η συνολική
ποσότητα λίπανσης σε Άζωτο (Ν) τουλάχιστον κατά (5) µονάδες το στρέµµα.
Ενσωµάτωση αζωτούχων λιπασµάτων σε κάθε
πότισµα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Όχι υπερβολική λίπανση (κυρίως αζωτούχου) διότι
οψιµίζει η καλλιέργεια και παρατηρείται συσσώρευση
στους βλαστικούς ιστούς µη πρωτεϊνικών αζωτούχων
ενώσεων, όπως αµίδια και αµινοξέα και µείωση των
υδατανθράκων, µε αποτέλεσµα οι ιστοί να γίνονται
χυµώδεις, µαλακοί και ευαίσθητοι στις εντοµολογικές
προσβολές. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το κάλιο και
συνεπώς καλιούχος λίπανση διότι συµβάλλει, στην αξιοποίηση από τα φυτά των άλλων θρεπτικών στοιχείων, στην φυσιολογική ωρίµανση των καρυδιών,
στην αύξηση της αντοχής των ινών µε την εναπόθεση
κρυσταλλικής κυτταρίνης σ’αυτές, στην αντοχή σε
προσβολές από φυτοπαράσιτα. Ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση ειδικότερα τεκµηριωµένα πρωτόκολλα
λίπανσης των βαµβακοχώραφων, εφόσον είναι διαθέσιµα.

Προκαλείτε υπερβολική βλαστική ανάπτυξη των φυτών, οψίµιση και προσέλκυση των επιβλαβών εντόµων
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Πιστοποιηµένος και όχι γενετικά τροποποιηµένος
σπόρος
Ποικιλία σπόρου, µε τον ενδεδειγµένο βιολογικό
κύκλο για το συγκεκριµένο οικότοπο του χωραφιού
Να προσδίδει ικανοποιητικό βαθµό ανθεκτικότητας ή ανοχής στους επιβλαβείς οργανισµούς και
ειδικότερα στις Αδροµυκώσεις
Να διαθέτει υψηλή φυτρωτική και βλαστική ικανότητα, να είναι αποχνωοµένος, υγιής και επενδεδυµένος µε κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιµετώπιση επιβλαβών οργανισµών κυρίως των ασθενειών Φουζάριο, Ριζοκτόνια, Φυτόφθορα, Πύθιο. Εάν υπήρξαν στο παρελθόν προσβολές από σιδηροσκούληκα, κοφτοσκούληκα, αφίδες, θρίπες ή υπάρχει πιθανότητα
προσβολής της νέας καλλιέργειας από τους παραπάνω εχθρούς αλλά και τυχόν διαχειµάζουσες
προνύµφες ρόδινου σκουληκιού εντός του σπόρου
σποράς θα πρέπει ο σπόρος να είναι επενδεδυµένος µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. (∆εν υπάρχουν
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα για αυτό τον σκοπόΑπρίλιος2015)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)
ΝΑΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)
ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆ιασφάλιση χαρακτηριστικών ποικιλίας, υγειονοµικής κατάστασης και εγκεκριµένης και πιστοποιηµένης καταλληλότητας
Για να επιτυγχάνεται συµβατότητα µεταξύ πρωϊµότητας της
ποικιλίας και των εδαφοκλιµατικών συνθηκών της περιοχής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η ανθεκτικότητα της ποικιλίας στην Αδροµύκωση επιβάλλεται, διότι η ασθένεια αυτή δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε φάρµακα
Επιτυγχάνεται γρήγορο φύτρωµα των σπόρων και προστατεύονται τα νεαρά φυτάρια από τους επιβλαβείς οργανισµούς.
Επιτυγχάνεται η επιθυµητή πυκνότητα των βαµβακόφυτων
που συµβάλλει στην οµαλή βιολογική εξέλιξη και φυτοϋγεία
της καλλιέργειας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Σπορά έως εµφάνιση
πρώτων χτενιών (45 ηµέρες)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

Κατά την προετοιµασία του χωραφιού προς σπορά οι καλλιεργητικές εργασίες στο έδαφος πραγµατοποιούνται, όταν το
χωράφι έχει την κατάλληλη υγρασία (είναι στο ρόγο του).
Μετά το πρώτο όργωµα, συνήθως επεµβαίνουµε µέχρι δύο
φορές µε καλλιεργητή και όχι µε φρέζα

Όταν καλλιεργούµε το χωράφι, προσέχουµε ώστε να καθαρίζουµε τα µηχανήµατα και εξαρτήµατα από ριζώµατα δυσεξόντοτων ζιζανίων όπως Αγριάδα, Κύπερη, Βέλιουρας, Περικοκλάδα για να µη µεταφέρονται στο καθαρό χωράφι
Κατά την προετοιµασία του χωραφιού αφήνουµε περιµετρικά
ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους περίπου 70 εκατοστά, την οποία δεν σπέρνουµε και δεν ψεκάζουµε µε φάρµακα, αλλά
αρδεύουµε κανονικά, όπου αναπτύσσεται ελεύθερα αυτοφυής
χλωρίδα (χορτάρια) και πανίδα (ζωικοί οργανισµοί) µεταξύ
αυτών και ωφέλιµοι οργανισµοί ( οικολογικό απόθεµα )
Λίγο πριν τη σπορά, κάνουµε ελαφρύ πότισµα µε σκοπό οι
σπόροι των ζιζανίων να βλαστήσουν, οπότε και τα καταστρέφουµε µε επιφανειακή καλλιέργεια (όχι βαθιά για να
µη µεταφέρουµε σπόρους ζιζανίων στην ζώνη βλάστησης
5-7 εκατοστά). Χρησιµοποιούµε την κοινή δισκοσβάρνα µε
τους δίσκους σε ευθεία διάταξη (ξεκατσάρωτη), ή µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε καλλιεργητή µε περισσότερα νινάκια
και µε δύο (2) ανέµες θρυµµατισµού και βάθος επεξεργασίας
µέχρι (7) εκατοστά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αποφεύγεται ο σχηµατισµός επιφανειακών συσσωµάτων του εδάφους (µπλάνες) που είναι δύσκολο να διαµορφωθούν σε σποροκλίνη. Επιτυγχάνεται κατάλληλη σποροκλίνη µε εδαφικό πορώδες που επιτρέπει τον αερισµό του εδάφους µε
ταυτόχρονη συγκράτηση της απαραίτητης υγρασίας για φύτρωµα κοντά στο σπόρο. Επιτρέπει
την καθοδική κίνηση των υπερβολικών ποσοτήτων νερού από βροχοπτώσεις και αποφεύγεται η
σήψη των σπόρων και των φυταρίων.
∆εν δηµιουργείται εύκολα η επιφανειακή συσσωµάτωση του εδάφους ΄΄κρούστα΄΄ η οποία εµποδίζει το φυτάριο που δηµιουργήθηκε να εµφανισθεί
στην επιφάνεια.
Αποφυγή µεταφοράς και πολλαπλασιασµού των
δυσεξόντωτων ζιζανίων σε όλο το χωράφι.

∆ιατηρείτε σε ένα καλό επίπεδο το οικολογικό
απόθεµα ωφελίµων εντόµων τα οποία θηρεύουν
τους επιβλαβείς οργανισµούς µεταφερόµενα και
πολλαπλασιαζόµενα στο βαµβακόχωραφο.
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καταστρέφουµε µεγάλο πληθυσµό ζιζανίων χωρίς
την χρήση ζιζ/νων και µάλιστα πριν την εγκατάσταση της φυτείας:
Ενδείκνυται για ελαφρά έως µέσης συστάσεως
εδάφη, τα οποία επιτρέπουν πρώΐµη σπορά
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Σπορά έως εµφάνιση
πρώτων χτενιών (45 ηµέρες)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εάν δεν εφαρµόσουµε την προηγούµενη επιλογή
µπορούµε να κάνουµε προσπαρτική ζιζανιοκτονία µε ενσωµάτωση µε καλλιεργητή ή δισκοσβάρνα στο επιφανειακό στρώµα (5 – 8 cm) που
φυτρώνουν οι σπόροι των ζιζανίων.
Χρησιµοποιούνται τα εγκεκριµένα και κατάλληλα για την περίπτωση ζιζανιοκτόνα
Εάν δεν επιλέχθηκε καµία από τις προηγούµενες
πρακτικές για καταστροφή των ζιζανίων, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα εγκεκριµένα και
κατάλληλα ΄΄προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα΄΄ µε
επιφανειακή εφαρµογή µετά τη σπορά αλλά
πριν το φύτρωµα του βαµβακιού. Η εφαρµογή
µπορεί να γίνει:
α) Σε ολόκληρο το χωράφι
ή
β) Μόνο στις γραµµές σποράς του βαµβακιού
και τα ζιζάνια που θα βγουν ενδιάµεσα των
γραµµών καταστρέφονται µε µηχανικό σκαλιστήρι
Εάν δεν επελέγησαν οι προηγούµενες πρακτικές µπορούµε να επέµβουµε µετά την εµφάνιση
των ζιζανίων αλλά πριν αυτά µεγαλώσουν και
ανταγωνίζονται τα φυτά.
α) µε χειρωνακτική καταστροφή (βοτάνισµα,
σκάλισµα)
ή
β) Μηχανική καταστροφή ζιζανίων µεταξύ των
γραµµών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η πρακτική της χηµικής ζιζανιοκτονίας πρέπει να επιλέγεται
εάν έχουν πρώτα αξιολογηθεί ότι τα µηχανικά και λοιπά µέτρα µή χηµικού µέσου δεν µπορούν να εφαρµοστούν στη συγκεκριµένη περίπτωση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όπως η προηγούµενη αιτιολογία

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Η πρακτική µειώνει την ποσότητα του ζιζανιοκτόνου που
χρησιµοποιούµε, καταστρέφονται τα ζιζάνια επί της γραµµής που είναι δύσκολο να καταστραφούν µε τα χέρια. Κατά τα λοιπά, όπως η προηγούµενη αιτιολογία

Εφόσον εφαρµόζεται πρότυπο µη χρήσης χηµικής ζιζανιοκτονίας και δεν επιτεύχθηκε η ζιζανιοκτονία µε άλλες συµβατικές πρακτικές.
Αποτελεί καλή πρακτική και αποτελεσµατική, συµβάλλοντας στη µείωση και των πληθυσµών επιβλαβών εντόµων.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σπορά έως εµφάνιση
πρώτων χτενιών (45 ηµέρες)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εάν δεν επελέγησαν οι προηγούµενες πρακτικές και τα
βαµβακόφυτα και τα ζιζάνια έχουν φυτρώσει εφαρµόζονται
τα ΄΄µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα΄΄ εκλεκτικής δράσης τα
οποία καταστρέφουν τα ζιζάνια µε ασφάλεια προστασίας
των βαµβακοφύτων
Τα καθολικά, τα οποία καταπολεµούν αγροστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, αλλά χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις
για το βαµβάκι ώστε να µη πέσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα βαµβακόφυτα και τα καταστρέψει. Συστήνονται
µόνο στις περιπτώσεις αναποτελεσµατικών προηγουµένων µέτρων ζιζανιοκτονίας και µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού προφύλαξης της καλλιέγειας.
Πριν τη σπορά προβαίνουµε σε δειγµατοληψίες εδάφους
για την διαπίστωση του πληθυσµού των Σιδεροσκούληκων
στις περιπτώσεις που το χωράφι καλλιεργείται για πρώτη
φορά ή προηγήθηκε καλλιέργεια µηδικής, τριφυλλιού,
σιτηρών ή υπάρχει ιστορικό δεδοµένο προσβολών. ∆ειγµατοληψία µε εδαφοτοµή 20cmx20cmx30cm βάθος. Το όριο επέµβασης είναι (10) προνύµφες ανά τετραγωνικό µέτρο.
Οι σπόροι που θα χρησιµοποιηθούν να είναι επενδεδυµένοι
κατάλληλα µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα (∆εν υπάρχουν εγκε-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν παρέχουν πλήρη ασφάλεια των βαµβακόφυτων κατά την εφαρµογή και προστασία του περιβάλλοντος.

Για την ανίχνευση, προς µείωση χρήσης
των εντοµοκτόνων και των άσκοπων επεµβάσεων
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Περιορισµοί στη χρήση εντοµοκτόνων
στο ελάχιστο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μειώνονται οι προσβολές των φυταρίων
από Κοφτ/ληκα και Σιδεροσκούληκα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όταν υπάρχει έξαρση

κριµένα εντοµοκτόνα για αυτό τον σκοπό-Απρίλιος 2015)

Μετά το φύτρωµα, τα σκαλίσµατα µειώνουν την επιφανειακή υγρασία και εξαναγκάζουν τις ευαίσθητες στην ξηρασία
προνύµφες επιβλαβών να µετακινηθούν βαθύτερα
Σε έντονες εξάρσεις εντόµων εδάφους (σκουλήκια) τότε επεµβαίνουµε µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα χηµικού µέσου.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σπορά έως εµφάνιση
πρώτων χτενιών (45 ηµέρες)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Αποφεύγεται η ενσωµάτωση κοκκωδών εντοµοκτόνων εδάφους

Κατά την σπορά, ρυθµίζεται η σπαρτική , ώστε να µη δηµιουργείται αυλάκι στη γραµµή σποράς από τον σβωλοδιώχτη

Η χρησιµοποιούµενη ποσότητα σπόρου να είναι 2-3 κιλά/στρέµµα για επιδιωκόµενη πυκνότητα φυτών 10-14 φυτά/µέτρο & η σπορά να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία εδάφους στα 4 cm (βάθος σποροκλίνης) είναι 15-18 ο C

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)
ΝΑΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για λόγους περιβαλλοντικούς και µη προστασίας των ωφέλιµων οργανισµών.
Το αυλάκι στη γραµµή σποράς που δηµιουργείται κατά τη σπορά:
α) Μεταφέρει έδαφος από τα βαθύτερα
στρώµατα µαζί µε σπόρους ζιζανίων που
δεν ήρθαν σε επαφή µε το ζιζανιοκτόνο
και εποµένως έχουµε βλάστηση ζιζανίων
µεταξύ των φυτών.
β) Συγκεντρώνει νερό από βροχόπτωση ή
τεχνητή άρδευση φυτρώµατος, µε αποτέλεσµα τη σήψη των σπόρων και των νεαρών φυταρίων.
γ) Αυξάνει το βάθος σποράς λόγω µετακύλισης χώµατος προς το αυλάκι, µε αποτέλεσµα την αδυναµία εξόδου των φυταρίων στην επιφάνεια.
Επιτυγχάνεται το φύτρωµα, η άνοδος των
φυταρίων στην επιφάνεια και η συνιστώµενη πυκνότητα φυτών φαίνεται να συµβάλλει στην αποφυγή συνθηκών ανάπτυξης επιβλαβών οργανισµών και την διάταξη των καρποφόρων οργάνων προς τον
άξονα γραµµής, διευκολύνοντας την µηχανική συγκοµιδή όλων των καρυδιών.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σπορά έως εµφάνιση
πρώτων χτενιών (45 ηµέρες)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Όταν σχηµατίζεται, µετά την σπορά και την έναρξη εµφάνισης των
φυταρίων, σκληρή ΄΄Κρούστα΄΄ εδάφους και παρατηρείται υψηλή
βλαστική υγρασία κάτω από αυτή, πρέπει οπωσδήποτε να επέµβουµε µε σκαλίσµατα για σπάσιµο αυτής.

Κατά την πρώτη βλαστική περίοδο που περιλαµβάνει τις (6) πρώτες
εβδοµάδες τα έντοµα που προσβάλλουν το νεαρό βαµβάκι είναι κυρίως : θρίπες, αφίδες, τετράνυχος που προκαλούν στην αρχή της
καλλιεργητικής περιόδου προσβολές στα νεαρά φυτάρια, όπως
συστροφές φύλλων, κατσάρωµα, φυλλόπτωση, σχισίµατα κ.λ.π.,
αλλά φαίνεται ιστορικά ότι τα φυτά ανακάµπτουν γρήγορα και
δεν απαιτείται χηµική επέµβαση µε εντοµοκτόνα η οποία κατά
κανόνα πρέπει να αποφεύγεται αυτή την περίοδο.
Παρά ταύτα πρέπει να παρακολουθούµε 1-2 φορές την εβδοµάδα
και τους τρεις παραπάνω εχθρούς, χρησιµοποιώντας ένα µεγενθυντικό φακό, προκειµένου να διαπιστώσουµε πυκνότητες πληθυσµών
και ζηµιές ώστε να επέµβουµε όταν φθάσουµε σε όρια επέµβασης,
όπως παρακάτω:
Τετράνυχος: επεµβαίνουµε µόνο εάν προκαλείται φυλλόπτωση και
οι πληθυσµοί είναι υψηλοί.
Αφίδες: επεµβαίνουµε µόνο εάν οι πληθυσµοί παραµένουν υψηλοί
για (7) ή περισσότερες ηµέρες
Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται επέµβαση. Το κατώτερο όριο επέµβασης είναι (1) άτοµο ανά φυτό χωρίς µόνιµα φύλλα ή 1-2 άτοµα µε
µόνιµα φύλλα, σε δείγµα 20 – 40 φυτών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επιτυγχάνεται εξάτµιση της υπερβολικής υγρασίας, αερισµός, εµφάνιση
των φυταρίων στην επιφάνεια
Αποφυγή απώλειας νεαρών φυτών
από ανάπτυξη σηψηριζιών από ριζοκτόνια, φουζάριο, πύθιο κ.λ.π.
Αποφεύγεται η χηµική επέµβαση
διότι αυτή την περίοδο αρχίζουν να
εγκαθίστανται και αναπτύσσονται
τα ωφέλιµα έντοµα στα βαµβακόφυτα

Εφόσον διαπιστωθεί το όριο
επέµβασης

ΝΑΙ

>> >> >> >>

ΝΑΙ

>> >> >> >>

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95 ηµέρες )
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ο Λύγκος προσβάλλει την καλλιέργεια από το σχηµατισµό των
χτενιών έως την καρπόδεση, και ιδιαίτερα στην περίοδο (τέλος
Μαίου – Αρχές Ιουνίου) όπου παρατηρείται µαζική παραγωγή χτενιών. Τα ακµαία του Λύγκου τρυπούν τα χτένια, τα οποία γίνονται
καστανά και πέφτουν όταν είναι µικρά, ενώ τα µεγάλα χτένια δίνουν λουλούδια που δύσκολα γονιµοποιούνται. Καταστρέφουν τις
κορυφές. Τα ακµαία επίσης τρυπούν τα νεαρά καρύδια και τρέφονται από τους σπόρους οι οποίοι αναπτύσονται. Ευνοείται από υψηλές σχετικές υγρασίες και χαµηλές θερµοκρασίες 20-25ο C.
Ο Λύγκος µεταναστεύει στο βαµβάκι από άλλα φυτά (από καλλιέργειες κυρίως Μηδικής, τεύτλων, τοµάτας κ.λ.π.καθώς και από
ζιζάνια στις άκρες των χωραφιών και αγρούς σε αγρανάπαυση).
Ο πληθυσµός του Λύγκου µπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα όταν
µεταναστεύει στο βαµβάκι από:
α)Μηδική που συγκοµίζεται.
β)Ζιζάνια που ξηραίνονται.
γ)Εκτάσεις µε αυτοφυή βλάστηση που ξηραίνεται.
Μέτρα αντιµετώπισης:
α) Κλιµάκωση της κοπής της Μηδικής που γειτονεύει µε το βαµβάκι, αφήνοντας άκοπες λωρίδες µηδικής στα σύνορα.
β) Από την 3η εβδοµάδα Μαΐου µέχρι 1η Ιουνίου το αργότερο να
γίνεται ψεκασµός µε εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου των ζιζανίων που γειτνιάζουν µε την καλλιέργεια του βαµβακιού, πριν τα
ζιζάνια ξεραθούν.
Ακολούθως τα ζιζάνια θα πρέπει να κοπούν και καταστραφούν
γ) Παρακολούθηση εξάπλωση του Λύγκου στη καλλιέργεια:
Το κατώτερο όριο επέµβασης είναι τα 5 άτοµα ανά 100 φυτά κ.µ.ο.
Τα εντοµοκτόνα επέµβασης όπως αυτά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση του Υ.Π.Α.Α και Τροφίµων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Επιβράδυνση της µετανάστευσης του
Λύγκου στο βαµβάκι.
Καταστρέφεται έγκαιρα ο πληθυσµός
του Λύγκου ο οποίος διαφορετικά θα
πήγαινε στο βαµβάκι

∆ιότι αν ξεπερασθεί το όριο επέµβασης δεν ελέγχεται το επιβλαβές.

13

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95 ηµέρες )
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ο Τετράνυχος:
Σε όλα τα στάδια του φυτού, µυζούν τους χυµούς του, κυρίως στα
φύλλα, το εξασθενούν, προκαλούν χλώρωση η κόκκινο µεταχρωµατισµό και παρατηρείται απώλεια φυλλικής επιφάνειας, εξασθένηση των φυτών οπότε χτένια και καρύδια µπορεί να µην αναπτυχθούν και να πέσουν. Σε περίοδο έντονης προσβολής στο χωράφι,
παρατηρείται και πλήρης αποφύλλωση των φυτών. Ευνοείται από
χαµηλές σχετικές υγρασίες.
Αντιµετώπιση:
α) Επεµβάσεις µε χηµικά φυτοπροστατευτικά ευρέως φάσµατος στο πρώτο στάδιο της καλλιέργειας (από φύτρωµα έως
πρώτο χτένι) γενικά απαγορεύονται.
β) Η καλλιέργεια να αρδεύεται κανονικά.
γ) Παρακολούθηση πληθυσµού και χηµική καταπολέµηση.
Η παρακολούθηση γίνεται µε τις δειγµατοληψίες µαζί για αφίδες και αλευρώδεις σ΄αυτή τη περίοδο µέχρι την ανάπτυξη των καρυδιών.
Το κατώτατο όριο πυκνότητας επέµβασης είναι όταν στη δειγµατοληψία εµφανίζεται τετράνυχος στο 30–50% κ.µ.ο. των φύλλων του
δείγµατος.
Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά για τους τετράνυχους αναφέρονται στην Ηλ/νική βάση δεδοµένων του ΥΠ.Α.Α.Τ
(http://www.minagric.gr/syspest/) και από αυτά γίνεται η επιλογή
προς χρήση.
Η επιλογή να γίνεται σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
καθιστούν το καθένα περισσότερο ή λιγότερο χρήσιµο και αποτελεσµατικό, σε διαφορετικούς χρόνους µέσα στη καλλιεργητική περίοδο. Κατά κανόνα ακολουθούνται οι παρακάτω αρχές:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Εξοντώνονται οι φυσικοί εχθροί όλων
των επιβλαβών και του τετράνυχου
στο πρώτο στάδιο εγκατάστασης τους
και ανάπτυξης.

∆ιότι πλέον των άλλων, φυτά στρεσαρισµένα από έλλειψη νερού ευνοούν
εξάρσεις του τετράνυχου.

Προς διαπίστωση της πληθυσµιακήςπυκνότητας του τετράνυχου.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95 ηµέρες )
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

•

•

•

Εάν κάνουµε χρήση ενός ακαρεοκτόνου και απαιτηθεί και
δεύτερη επέµβαση στην ίδια ή επόµενη καλλιεργητική περίοδο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ακαρεοκτόνο µε δραστική ουσία από άλλη χηµική οµάδα.
Όταν τα νεαρά φυτάρια έχουν περισσότερα από (4) πραγµατικά φύλλα και είναι αναγκαία η επέµβαση, κατά προτεραιότητα χρησιµοποιούνται σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση
(ρυθµιστές ανάπτυξης των τετράνυχων, καθώς και σκευάσµατα µε ωοκτόνες, προνυµφοκτόνες, νυµφοκτόνες ιδιότητες).
Εγκεκριµένα στη Χώρα µας σκευάσµατα µε την παραπάνω
δράση και για το βλαστικό στάδιο που αναφέρεται είναι τα:
etoxazole και hexythiazox και όσα εγκριθούν στο µέλλον.

Γενικά όταν οι χηµικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση του
τετράνυχου είναι αναγκαίες να χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα δραστικές ουσίες µε εκλεκτική δράση (εξειδικευµένη δράση µόνο στα ακάρεα).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας των ακάρεων (τετράνυχοι) στα χηµικά φυτοπροστατευτικά

∆ιότι διαθέτουν την εκλεκτικότητα για
τα ακάρεα (τετράνυχοι) και συµβατότητα στο βλαστικό στάδιο των (4)
τεσσάρων µόνιµων φύλλων.

Οι εγκεκριµένες ευρέως φάσµατος
δραστικές ουσίες, χωρίς εκλεκτική
δράση µόνο για ακάρεα οι οποίες έχουν και παράλληλες εντοµοκτόνες
δράσεις, µε την χρήση τους, σκοτώνουν και φυσικούς εχθρούς πολλών
εχθρών των φυτών, µε αποτέλεσµα σε
βραχύ χρονικό διάστηµα µετά την επέµβαση, να εµφανισθούν ενδεχόµενες εξάρσεις των εχθρών αυτών και
πιθανόν και των τετράνυχων .
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σπορά έως εµφάνιση
πρώτων χτενιών (45 ηµέρες)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

Αφίδες (Μελίγκρα)
Ευνοείται από χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλές σχετικές υγρασίες κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαµβακόφυτων.
Πρώϊµη σπορά

Ορθολογική λίπανση και άρδευση

Κατώτερο όριο επέµβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25)
ατόµων κ.µ.ο. ανά φύλλο σε δείγµα 100 φύλλων

Ως προς τα επιλεγόµενα φυτοπροστατευτικά:
α) Ξεκινάµε µε τα πιο εκλεκτικά εντοµοκτόνα κατά των αφίδων
και αποφεύγουµε τη χρήση εντοµοκτόνων ευρέως φάσµατος,
µη εκλεκτικά.
β) Τα ευρέως φάσµατα εντοµοκτόνα χρησιµοποιούνται µόνο
όταν έχουµε εξάρσεις πληθυσµών αφίδων και προς το τέλος της
καλλιεργητικής περιόδου. Κάνουµε εναλλαγή εντοµοκτόνων,
εάν χρειασθούν περισσότερες επεµβάσεις ( Ως προς δράση και
χηµική οµάδα )

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ιότι µεγαλύτεροι πληθυσµοί αφίδων
αναπτύσσονται σε βαµβάκια όψιµης
σποράς.
Υπερβολική λίπανση και άρδευση δηµιουργούν υδαρείς ιστούς, (τρυφερούς) οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε
προσβολές από έντοµα γενικά και τις
µελίγκρες ειδικότερα. Επίσης η φτωχή
λίπανση θα προκαλέσει καθυστερηµένη βλάστηση µε τα ίδια αποτελέσµατα.
∆ιότι διασφαλίζεται η προστασία της
καλλιέργειας πριν οι αφίδες προκαλέσουν ανεξέλεγκτες ζηµιές.
∆ιότι τα ευρέως φάσµατος µη εκλεκτικά εντοµοκτόνα και κυρίως στις
αρχές της καλλιεργητικής περιόδου
εξοντώνουν και τους φυσικούς εχθρούς των αφίδων.
Εφόσον υπάρχουν εξάρσεις πληθυσµού αφίδων και η καλλιεργητική περίοδος τελειώνει και για την διαχείριση της ανθεκτικότητας καθόσον οι
αφίδες έχουν µικρό βιολογικό κύκλο
και αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα
εντοµοκτόνα
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95 ηµέρες )
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Θρίπες:
Παρατηρούνται σοβαρές προσβολές µόνο σε χρονιές
που ο ανοιξιάτικος δροσερός καιρός διατηρηθεί και
τον Ιούνιο. Η ζηµιά στην ακραία βλάστηση και τα χτένια µπορεί να είναι σοβαρή. Ευνοείται από υψηλές
θερµοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία που δηµιουργείται από βροχοπτώσεις ή συχνές αρδεύσεις.
Σχετική υγρασία κάτω από 60% περιορίζει τους πληθυσµούς.
Επίσης ο θρίπας της Καλιφόρνιας µπορεί να προσβάλει
άνθη και µικρά καρύδια
Μόνο στις περιπτώσεις αυτές συνίσταται επέµβαση
αντιµετώπισης
Γενικά δεν συνιστάται χηµική επέµβαση κατά του
θρίπα της Καλιφόρνιας

Αλευρώδεις
Είναι εχθρός δευτερεύουσας σηµασίας στη Χώρα µας.
Τα φύλλα παρουσιάζουν κιτρίνισµα και στα µελιτώδη
εκκρίµατα του εντόµου, αναπτύσσεται η καπνιά.
Αντιµετώπιση / Καλλιεργητικά
Πρώιµη σπορά και τα µέτρα πρωίµισης της καλλιέργειας
Όχι υπερβολική αζωτούχος λίπανση και άρδευση
Όχι πυκνές φυτείες
Παρακολούθηση και χηµική καταπολέµηση
Κατώτερο όριο επέµβασης είναι τα 200 άτοµα στα 100
φύλλα κ.µ.ο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)
(2)

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

∆ιότι α) τα φυτά συνέρχονται γρήγορα από τις
προσβολές
β) οι ζηµιές αντισταθµίζονται µε τα οφέλη
από τη δράση του Θρίπα ως αρπακτικού του τετράνυχου (τρώει τα αυγά του τετράνυχου)
γ) Η εφαρµογή µη εκλεκτικών εντοµοκτόνων µπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του τετράνυχου ή λύγκου ( κυρίως σε πρώιµες καλλιέργειες).

∆ηµιουργούνται συνθήκες µη ανάπτυξης του αλευρώδη.
Οµοίως
Οµοίως
∆ιότι διασφαλίζεται η στοχευµένη χρήση των φαρµάκων και η αποτελεσµατικότητα φυτοπροστασίας
και προστασία περιβάλλοντος
17

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95 ηµέρες )

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

• Ο εχθρός Σποντόπτερα ή Λάφυγµα
Στη χώρα µας µέχρι σήµερα δεν έχει δηµιουργήσει
ιδιαίτερα προβλήµατα. Εµφανίζεται Απρίλιο–Μάϊο
και οι πεταλούδες γεννούν τα αυγά σε σωρούς κυρίως στις κορυφές των βαµβακόφυτων. Καλές καιρικές συνθήκες το φθινόπωρο και στις αρχές του χειµώνα συντελούν στην καλή διαχείµανση και σε αυξηµένους πληθυσµούς την άνοιξη.
Οι προνύµφες προσβάλλουν :
α) τα φύλλα (τρώνε το παρέγχυµα των φύλλων από
την κάτω επιφάνεια)
β) τρώνε τους ακραίους οφθαλµούς
γ) τρυπάνε τα καρύδια, όχι στη βάση τους, όπως το
πράσινο σκουλήκι, αλλά προς την καµπύλη – µέση
του καρυδιού και τρώνε και τα βράκτια φύλλα του
καρυδιού
Αντιµετώπιση
Καλλιεργητικά µέτρα (κατεργασία εδάφους, πρώϊµη
σπορά και πρωίµιση καλλιέργειας)
Κατώτερο όριο επέµβασης είναι (1) µια προνύµφη
ανά φυτό
Οι επεµβάσεις που γίνονται για το πράσινο σκουλήκι, ελέγχουν και τα Σποντόπτερα. Σε κάθε περίπτωση και όταν απαιτείται, µε τα κατάλληλα, εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μείωση πληθυσµών των εντόµων χωρίς φυτοπροστατευτικά

Για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95 ηµέρες )

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

• Πράσινο σκουλήκι
Ευνοείται από ήπιο καιρό µε λίγες βροχές το χειµώνα, υψηλές θερµοκρασίες Απρίλιο–Μάιο και δροσερό καιρό το καλοκαίρι
Μετά τη συγκοµιδή του βαµβακιού, προβαίνουµε σε
στελεχοκοπή/θρυµµατισµό των φυτικών υπολειµµάτων (βαµβακιές) και ενσωµάτωση αυτών µε όργωµα
στο χωράφι.

Λαµβάνουµε όλα τα µέτρα πρωίµισης της βαµβακοκαλλιέργειας:
o Κατάλληλη για την περιοχή επιλογή ποικιλίας σπόρου
o Πρώϊµη σπορά
o Ορθολογική λίπανση
o Ορθολογική άρδευση
o Ορθή πυκνότητα φυτών
o Ορθή διαχείριση της εδαφικής υγρασίας
o Αποφύλλωση, όταν τα καρύδια είναι ανοιχτά στο 60% του συνόλου τους

∆ιότι καταστρέφεται µεγάλος αριθµός νυµφών του
πράσινου που διαχειµάζουν µέχρι την ερχόµενη
άνοιξη και θα αποτελούν τον αρχικό πληθυσµό
που εγκαθίσταται στη νέα καλλιέργεια και θα
προκαλούσε ζηµιές (µείωση αρχικού πληθυσµού).
∆εν συσσωρεύονται αµίδια και αµινοξέα τα οποία
καθιστούν χυµώδη και ευάλωτα τα βλαστικά όργανα του βαµβακιού, στο πράσινο σκουλήκι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αποφεύγεται η εµφάνιση µεγάλου πληθυσµού πράσινου σκουληκιού στο τέλος της περιόδου, πέραν της
χρησιµότητας στη συγκοµιδή του συσπόρου βάµβακος.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών ( 95
ηµέρες )

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

(συνέχεια πράσινο σκουλήκι)
Αµέσως µετά τη σπορά, εγκατάσταση φεροµονικών παγίδων σύλληψης πεταλούδων του
πράσινου σκουληκιού, για την παρακολούθηση των πτήσεων από την αρχή της καλλιέργειας.
Στα πλαίσια του δικτύου των Γεωργικών Προειδοποιήσεων, η εγκατάσταση και παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
Στα πλαίσια της εξατοµικευµένης παρακολούθησης στην αγροτική εκµετάλλευση η εφαρµογή παγίδων σύλληψης κατά προτεραιότητα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Η έγκαιρη τοποθέτηση και παρακολούθηση των συλλήψεων κάθε 3-4 ηµέρες την κρίσιµη περίοδο (από το 1ο χτένι
µέχρι τέλος βλαστικής περιόδου), επιβάλλεται διότι από τις
συλλήψεις των πεταλούδων εκτιµούµε την πιθανή πληθυσµιακή εξέλιξη του εχθρού.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

(συνέχεια πράσινο σκουλήκι)
Ορθή πρακτική, είναι να αφήσουµε τη θανάτωση του
πράσινου στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών
εχθρών του (ωφέλιµα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά
και τις προνύµφες του και στη συνέχεια όπως παρακάτω:
Παρακολουθείται η βαµβακοκαλλιέργεια επισταµένως
κάθε 3-4 ηµέρες, κατά την πρώτη περίοδο και µέχρι την
πτώση των πετάλλων/λουλουδιών (καρπόδεση), για τη
διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και προνυµφών του
πράσινου της 1ης γενεάς του εντόµου (µέχρι 30/7).
Κατώτατο όριο επέµβασης είναι 6-8 νεαρές προνύµφες
κ.µ.ο ανά 100 φυτά ή χρηστικά µία (1) νεαρή προνύµφη
στα φυτά ενός µέτρου επί της γραµµής κ.µ.ο. (Οι προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου – µήκους µέχρι 1cm)
Φυτοπροστατευτικά επέµβασης:
Την περίοδο αυτή προτιµούνται, εκ των εγκεκριµένων
εντοµοκτόνων, εκείνα τα οποία µε τον τρόπο και το φάσµα δράσης τους, κατά την εφαρµογή στην βαµβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιµα έντοµα αυτής. Όπως τα εγκεκριµένα Bacillus thuringiensis,
Spinosad, Diflubenzuron, Emamectin benzoate και όσα
εγκριθούν µελλοντικά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απαιτείται προσοχή:
α) ότι δεν θα χρησιµοποιηθούν γενικώς εντοµοκτόνα ευρέως φάσµατος (µη εκλεκτικά)
αυτή την περίοδο για άλλους εχθρούς, διότι
θα αυξηθούν οι πληθυσµοί του πράσινου και
ρόδινου
β) Τακτική και επισταµένη παρακολούθηση
των προνυµφών που επιβίωσαν από τα ωφέλιµα, όπως παρακάτω.

ΝΑΙ

Παράλληλα µε το όριο επέµβασης βασικό
είναι να επέµβουµε αµέσως όταν βρεθούν
προνύµφες µέχρι (1) ένα εκατοστό προκειµένου να θανατωθούν από τα εντοµοκτόνα.

ΝΑΙ

∆ιατήρηση το δυνατόν µεγαλύτερων πληθυσµών ζωντανών ωφελίµων εντόµων, για
την αντιµετώπιση της επόµενης 2ης δύσκολης γενιάς του πράσινου σκουληκιού (Αύγουστο).
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

(συνέχεια πράσινο σκουλήκι)
Από την καρπόδεση µέχρι και το άνοιγµα του
15% των καρυδιών, παρακολουθείται η εξέλιξη
του πράσινου κάθε 3-4 ηµέρες, για την διαπίστωση αυγών και προνυµφών του πράσινου της 2ης
γενεάς του εντόµου (γενεά του Αυγούστου).
Το κατώτατο όριο επέµβασης είναι τέσσερις (4)
προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου µέχρι (1) ένα εκατοστό στα 100 βαµβακόφυτα κ.µ.ο. ή χρηστικά
µία (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά (1,5) ενάµιση
µέτρου επί της γραµµής κ.µ.ο.
Από τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα για την αντιµετώπιση του πράσινου σκουληκιού (όπως ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ.)
Συστήνονται κατά προτεραιότητα
α) Τα βιολογικά εντοµοκτόνα.
β) Τα χηµικά εκλεκτικά εντοµοκτόνα.
γ) Τα χηµικά εντοµοκτόνα µη εκλεκτικά (ευρέως
φάσµατος) υπό τις προϋποθέσεις της αιτιολογίας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όταν για την αντιµετώπιση του πράσινου και τη διαχείριση
της ανθεκτικότητάς του προκύπτει ανάγκη επαναληπτικών
επεµβάσεων από εντοµοκτόνα διαφορετικής δράσης και
διαφορετικής χηµικής οµάδας ή όταν τα µη χηµικού µέσου
εντοµοκτόνα δεν ήταν αποτελεσµατικά.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

(συνέχεια πράσινο σκουλήκι)
Κατά την περίοδο άνοιγµα καρυδιών 15%
έως άνοιγµα καρυδιών 40%
Η επέµβαση ή όχι µε φυτοπροστατευτικά
προϊόντα αυτή την περίοδο κρίνεται κατά
περίπτωση, καθώς από το άνοιγµα των
καρυδιών και πέρα δεν είναι αναγκαία η
επέµβαση

• Ιασσίδες (τζιτζικάκια)
Οι νύµφες µυζούν τους χυµούς από την κάτω επιφάνεια των ώριµων φύλλων προκαλώντας κιτρίνισµα και συστροφή τους.
Μεγάλοι πληθυσµοί επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών και προκαλούν πτώση χτενιών και καρυδιών.
Συνήθως οι προσβολές παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα και δεν απαιτείται επέµβαση.
Η ορθολογική χρήση αζωτούχου λίπανσης
µειώνει τις προσβολές.
Κατώτατο όριο επέµβασης είναι 3-4 άτοµα
κ.µ.ο. ανά φύλλο σε δείγµα 50 ώριµων φύλλων από το µέσο της κόµης των φυτών και
χαµηλότερα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

∆ιότι την περίοδο αυτή τα καρύδια είναι ώριµα και
όχι ευάλωτα από το πράσινο. Όσα καρύδια είναι όψιµα
αυτά δεν θα προλάβουν να ωριµάσουν και να συγκοµισθούν.
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

• Ρόδινο σκουλήκι
Βιολογία:
Έχει 3-4 γενεές. ∆ιαχειµάζει κυρίως µέσα
στους σπόρους του βαµβακιού στα καρύδια
των υπολειµµάτων της καλλιέργειας στο χωράφι, µε την µορφή της ανεπτυγµένης προνύµφης σε διάπαυση. Ωοτοκία µε αναφορές
150—400 αυγά η πεταλούδα.
Η 1η γενιά, µε προνύµφες Μάιο – Ιούλιο και
προσβολή χτένια και λουλούδια.
Η 2η γενιά µε προνύµφες Ιούλιο – Αύγουστο,
προσβολή καρύδια.
Η 3η γενιά µε προνύµφες Αύγουστο – Σεπτέµβριο προσβολή καρύδια (καταστροφικές
ζηµιές).
Η 4η γενιά Οκτώβριο (επικίνδυνη στις όψιµες
καλλιέργειες)
Ζηµιές: Η κύρια ζηµιά είναι στα χτένια και
στα καρύδια.
Οι νεαρές προνύµφες, σε διάστηµα 20 έως 30
ώρες από την εκκόλαψή τους, ανοίγουν τρύπες
εισόδου στα καρύδια και µπαίνουν στο εσωτερικό τους. Οι τρύπες εισόδου επουλώνονται και
δεν φαίνονται. Μέσα στα καρύδια τρέφονται
από τους σπόρους και προκαλούν, πέραν από
την µείωση της ποσοτικής παραγωγής, ποιοτική
µείωση, υποβάθµιση των ινών (χρώµα, µήκος,
αντοχή, εµφάνιση Neps) καθώς στο βαµβακόσπορο ποσοτική και ποιοτική µείωση.
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(συνέχεια ρόδινο σκουλήκι)
Παρακολούθηση – Αντιµετώπιση:
Είναι ορθολογική η πρακτική εφαρµογή
µέτρων µείωσης του αρχικού πληθυσµού
και µέτρων µη προσέλκυσης του ρόδινου:
Καλλιεργητικά µέτρα:
Πρώιµη ποικιλία – πρώιµη σπορά - ορθολογική άρδευση και λίπανση – χρήση αποφυλλωτικών για επιτάχυνση της ωρίµανσης

Άµεση στελεχοκοπή και θρυµµατισµό των
υπολειµµάτων της καλλιέργειας και ενσωµάτωση στο έδαφος µε όργωµα

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αποφεύγεται η δηµιουργία τρυφερών, χυµωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντοµα.

Καταστροφή ενός ποσοστού των προνυµφών του ρόδινου
που θα διαχειµάσουν και µείωση του αρχικού πληθυσµού
στην επόµενη καλλιέργεια.
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

(συνέχεια ρόδινο σκουλήκι)
Παρακολούθηση – Επεµβάσεις:
Τοποθέτηση φεροµονικών παγίδων
σύλληψης πεταλούδων ρόδινου.
Από τον φορέα Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Από τους καλλιεργητές.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Για την παρακολούθηση της πληθυσµιακής εξέλιξης του
ρόδινου.

Τοποθετούνται στο κέντρο του χωραφιού
κατά την ανθοφορία και πριν την καρπόδεση περίπου στο ύψος των φυτών
Συµπληρωµατικά των καλλιεργητικών µεθόδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος ΄΄παρεµπόδιση της σύζευξης΄΄ των
θηλυκών. Η µέθοδος αυτή συνίσταται
στην τοποθέτηση στο χωράφι εξατµιστήρων φεροµόνης, από τους οποίους εκλύεται φεροµόνη φύλου, σε υπερβολικές ποσότητες, µε αποτέλεσµα να αποπρασανατολίζονται οι αρσενικές πεταλούδες και να
µη γονιµοποιούν τις θηλυκές. Εγκεκριµένη φεροµόνη µέχρι σήµερα είναι η gossyplure.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Έχει αναφερθεί από εφαρµοσµένες έρευνες και εφαρµογές στη πράξη ότι η µέθοδος είναι αποτελεσµατική για
εκτάσεις χωραφιών 50 στρεµµάτων κατ’ άλλους 100 και
πάνω µε αποτελέσµατα τουλάχιστον τα ίδια ή καλύτερα
από όταν εφαρµόζονται εντοµοκτόνα. Επιπλέον είναι εκλεκτική µέθοδος, επιτρέπει την ανάπτυξη και δράση
των ωφέλιµων και αποφεύγονται προβλήµατα ανάπτυξης
ανθεκτικότητας.
Πέραν των παραπάνω η αξία της µεθόδου έγκειται στο
ότι µειώνεται ο αρχικός πληθυσµός και µακροπρόθεσµα.
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(1)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(2)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

(συνέχεια ρόδινο σκουλήκι)
Γνώση των πληθυσµών για την αποτελεσµατική προστασία και την αποφυγή άσκοπων ψεκασµών

Σε κάθε περίπτωση γίνεται επισταµένη
παρακολούθηση των συλλήψεων πεταλούδων στις παγίδες και έλεγχος νεαρών καρυδιών δύο εβδοµάδων στο εσωτερικό
τους για την ύπαρξη των προνυµφών
σκουληκιών, ανά 2-3 ηµέρες:
Κατώτατο όριο επέµβασης στο στάδιο ανθοφορίας είναι η εύρεση 20 προσβεβληµένων
ανθέων (ροζέτες) σε δείγµα 100 ανθέων από
τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά
σηµεία της φυτείας.
Κατώτατο όριο επέµβασης στο στάδιο της
καρποφορίας είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ
(5-8) προνυµφών κ.µ.ο. στο εσωτερικό 100
νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδοµάδων
σε δείγµα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του
αγρού.
Τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα αναφέρονται
στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ. και
είναι τα ίδια µε εκείνα για το πράσινο σκουλήκι εκτός από το Spinosad, Diflubenzuron,
Emamectin benzoate και όπως τα µελλοντικά
εγκρινόµενα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η φυτεία να διατηρείται σε φυσιολογική
κατάσταση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Προστασία της φυτείας και της ποσοτικής και ποιοτικής
παραγωγής.

Ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οµοίως

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

•

Αλτερναρίαση
Προσβάλλει τα φύλλα, στελέχη, καρύδια, ίνες και σε περιόδους έξαρσης πτώση των φύλλων, πρόωρο άνοιγµα καρυδιών και πτώση. Πέραν της µείωσης της
ποσοτικής απόδοσης έχουµε και ποιοτική υποβάθµιση των ινών (µείωση αντοχής, χρωµατισµό).

Αντιµετώπιση:
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Από χτένια έως άνοιγµα 60% των καρυδιών
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Προετοιµασία συγκοµιδής:
Εφαρµόζουµε χηµική αποφύλλωση όταν
είναι ανοιχτό το 60% των καρυδιών µε τα
εγκεκριµένα φυτορρυθµιστικά σκευάσµατα (όπως Ηλεκτρονική βάση του
ΥΠ.Α.Α.Τ).

Ακολουθούµε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας του επιλεγµένου σκευάσµατος κατά την εφαρµογή και µε σχολαστικότητα
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(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η αποφύλλωση κρίνεται υποχρεωτική διότι διευκολύνεται η µηχανική συγκοµιδή του συσπόρου βάµβακος, καθαρού και απηλλαγµένου από ξένες ύλες και πράσινους
χρωµατισµούς των ινών από την σύνθλιψη των φύλλων
µε τις ίνες στα αδράχτια της µηχανής.
Επιπλέον πρέπει τα καρύδια στο 60% του συνόλου τους
να είναι ανοιχτά κατά την επέµβαση ώστε το υπόλοιπο
20% -30% των καρυδιών να είναι φυσιολογικά ώριµα.
Έχει µεγάλη σηµασία διότι εάν επέµβουµε όταν το ποσοστό των ανοιχτών είναι κάτω από 60%, τότε ένα ποσοστό
καρυδιών είναι ανώριµα και θα ανοίξουν µε ίνες ανώριµες (εµφάνιση συσπόρου καραµέλας) µε πρόβληµα στη
ποιότητα και µε αυξηµένη υγρασία και προβλήµατα εξ
αυτής στην αποθήκευση και εκκόκκιση.
Πρέπει να ακολουθήσουµε ακριβώς τις οδηγίες εφαρµογής για επιτυχή αποφύλλωση (φυλλόπτωση) διότι µη επιτυχής αποφύλλωση, ξηραίνει τα φύλλα χωρίς να πέσουν,
οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο, και δύσκολα φεύγουν από τα καθαριστήρια των ινών στο εκκοκκιστήριο και η συνεχής ροή του εκκοκκισµένου από
σειρά καθαριστηρίων, δηµιουργεί ανεπιθύµητα Neps (κοµπάκια) στις ίνες.
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Από αποφύλλωση έως συγκοµιδή του
συσπόρου και εκκόκκισγ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
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Επιτυγχάνεται συγκοµιδή ώριµου βαµβακιού χωρίς ξένες
ύλες και χωρίς υγρασία από ανωριµότητα συσπόρου.

Μηχανική συγκοµιδή
Επεµβαίνουµε για την µηχανική συγκοµιδή του συσπόρου όταν τα φύλλα του βαµβακιού πέσουν και το σύνολο των ώριµων
καρυδιών ανοίγουν και ειδικότερα:

Ο σπόρος του συσπόρου είναι ξηρός.

Οι ίνες του συσπόρου δεν έχουν υγρασία.
Αυτό επιτυγχάνεται όταν η συγκοµιδή γίνεται
α) Την ηµέρα από 10:00 π.µ. και µέχρι
πριν την δύση του ήλιου και ποτέ βράδυ.
β) Όχι αµέσως µετά την βροχόπτωση.
Υγρά σύσπορα βαµβάκια µε υγρασία µεγαλύτερη του 10% (ίνες ή σπόρος), πρέπει
να εκκοκκίζονται αµέσως και να µην
αποθηκεύονται.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Είναι βασικό ο σπόρος να µη έχει υγρασία, διότι ο υγρός
σπόρος δηµιουργεί προβλήµατα υποβάθµισης ποιότητας
σπόρου και ινών, έστω και σε περίπτωση ολιγοήµερης
αποθήκευσης συσπόρου.

∆ιότι συγκοµιδή συσπόρου νύχτα ή αµέσως µετά την
βροχή οδηγεί σε συγκοµιδή υγρού συσπόρου µεγαλύτερο
του 10% (βραδινή δρόσος, ή βρεγµένα).

Υγρά σύσπορα βαµβάκια (ίνες ή σπόρος) πρέπει να εκκοκκίζεται αµέσως και να µη αποθηκεύονται, διότι αυξάνεται η θερµοκρασία, καταστρέφεται ο σπόρος και οι ίνες
χρωµατίζονται κίτρινες/κόκκινες και κατά την εκκόκκιση
παράγονται κηλιδωτά βαµβάκια.
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Μετά την συγκοµιδή βαµβακιού

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Στελεχοκοπή, ψιλοθρυµατισµός των υπολειµµάτων βαµβακοφύτων και ενσωµάτωση αυτών µε
όργωµα.

Στελεχοκοπή, ψιλοθρυµατισµός, σπορά ψυχανθούς/βίκου ως ενδιάµεσης χειµερινής καλλιέργειας, χλωρής λίπανσης του χωραφιού την επόµενη καλλιεργητική περίοδο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Καταστροφή µεγάλου πληθυσµού των προς διαχείµανση µορφών Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού και µολυσµάτων που
προκαλούν αδροµυκώσεις, γωνιώδη κηλίδωση και αλτερναρίαση.
Βελτίωση της δοµικής και βιολογικής γονιµότητας του χωραφιού.
Η ενδιάµεση χειµερινή καλλιέργεια συγκρατεί και αξιοποιεί
στη ριζόσφαιρά της, τα µη χρησιµοποιηθέντα λιπάσµατα, κυρίως άζωτο από την προηγούµενη καλλιέργεια.
α) Η ανοιξιάτικη ενσωµάτωση της χλωροµάζας σε ελαφρά
πρώιµα εδάφη ή
β) Κατά προτίµηση κοπή της χλωροµάζας για χρήση της ως
ζωοτροφή και ενσωµάτωση µόνο του αζωτοεµπλουτισµένου
ριζικού συστήµατος διότι έτσι διευκολύνεται η προετοιµασία
του χωραφιού για έγκαιρη σπορά µε ουσιαστική συµβολή στη
δοµική και βιολογική γονιµότητα του εδάφους, στην πρωιµότητα της καλλιέργειας και στην αύξηση της παραγωγής και
της ποιότητάς της.

31

