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Θέμα:

«Αξιολόγηση εφαρμοσθέντος προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Αιτ/νιας, για
την καλλιεργητική περίοδο 2018»
Σχετικό: Το με αριθ. Πρωτ 5572/75891/30-5-2018 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νιας υλοποίησε το
πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων στο βαμβάκι για την καλλιεργητική περίοδο 2018.
Η καλλιέργεια βάμβακος στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας κατά την τρέχουσα
καλλιεργητική περίοδο ανήλθε γύρω στα 16.231 στρ., με μέση απόδοση 350 κιλά/στρ. Επίκεντρο
της καλλιέργειας ήταν οι: Τ.Κ. Ευηνοχωρίου, Νεοχωρίου, Κατοχής, και Λεσινίου του Δήμου Ι. Π
Μεσολογγίου και της Τ.Κ. Γαλατά του Δ. Ναυπακτίας. Η έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας στην
Π.Ε. Αιτωλ/νιας διατηρήθηκε σταθερή σχετικά με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.
Για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκαν 3 αντιπροσωπευτικοί αγροί
βαμβακοκαλλιέργειας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, οι οποίοι παρακολουθούνταν βάση των οδηγιών
ολοκληρωμένης

φυτοπροστασίας

στην

Βαμβακοκαλλιέργεια

του

ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα

πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση:
α) της καλλιεργητικής εξέλιξης του βαμβακιού και της πληθυσμιακής εξέλιξης των ακμαίων
του Πράσινου (Helicoverpa armigera, Lep. Noctuidae) και Ρόδινου σκουληκιού (Pecrinophora
gossypiella, Lep. Gelechiidae) καθώς επίσης και
β) άλλων επιβλαβών οργανισμών της βαμβακοκαλλιέργειας όπως: Αφίδων (Aphididae),
τετρανύχων (Tertranychus spp), Θριπών (Thysanoptera), Ιασσίδδων (Empoasca spp.), Λύγκου
(Lygus pratensis ή L. bungus ) κ. α.
Ειδικά για την παρακολούθηση των πτήσεων των πληθυσμών των ακμαίων του Πράσινου και
του Ρόδινου σκουληκιού, έγινε ανάρτηση 6 φερομονικών παγίδων, τύπου funnel για το Πράσινο
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σκουλήκι και δελτοειδών παγίδων για το Ρόδινο σκουλήκι. Οι παγίδες αναρτήθηκαν σε μια
τοποθεσία της Τ.Κ. Ευηνοχωρίου, μία τοποθεσία της Τ.Κ. Γαλατά και σε μια τοποθεσία της Τ.Κ..
Νεοχωρίου. Οι τοποθεσίες που επιλέχτηκαν για την ανάρτηση των παγίδων αποτελούν
αντιπροσωπευτικές περιοχές της Π.Ε. Αιτωλ/νιας για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η ανάρτηση των
παγίδων πραγματοποιήθηκε στις 2/7 στο Ευηνοχώρι και Νεοχώρι και 5/7 στο Γαλατά. Η συλλογή
των παγίδων έγινε κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου (25/9).
Η ανάρτηση των παγίδων πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα, λόγω υλοποίησης και άλλων
προγραμμάτων της ΔΑΟΚ από τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την εφαρμογή του
προγράμματος Γεωργικών προειδοποιήσεων.
Α. Βιολογική εξέλιξη βαμβακοκαλλιέργειας
Οι παρατηρήσεις όσον αφορά τα στάδια ανάπτυξης των βαμβακοφύτων έχουν ως σημεία
αναφοράς τα σημεία ανάρτησης των παγίδων.
Η σπορά ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου και μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου είχe
πραγματοποιηθεί το 40-50% της σποράς.
Τα πρώτα χτένια εμφανίστηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ τα πρώτα καρύδια
άρχισαν να σχηματίζονται από τις αρχές με μέσα Ιουλίου. Κατά τα τέλη Αυγούστου το ποσοστό
καρπόδεσης στις βαμβακοφυτείες κυμαίνονταν από 80-100% και τα μέσα Σεπτεμβρίου το ποσοστό
των ανοιγμένων καρυδιών ήταν πάνω από 80%, ενώ στα τέλη του μήνα είχε ολοκληρωθεί το
άνοιγμα.
Πίνακας 1.: Μετεωρολογικά στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό Αιτωλικού
(πηγή meteo.gr)
Μήνας

Μέση

Μέση

Μέγιστη Μέση

Θερμοκρασία θερμοκρασία

ελάχιστη

(oC)

Θερμοκρασία

(oC)

Βροχή

Ημέρες

(mmHg) Βροχής

(oC)
Απρίλιος

19,2

31,3

14,0

6,8

5

Μάιος

22,3

31,7

21,0

5,6

12

Ιούνιος

24,5

37,5

16,8

38,8

12

Ιούλιος

26,5

34,5

19,6

16,6

3

Αύγουστος

28,3

36,3

19,9

21,0

5

Σεπτέμβριος 24,5

34,6

16,4

16,2

3

Οι κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο, ήταν γενικά
καλές όσον αναφορά την ανάπτυξη των βαμβακοφύτων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και το ύψος
βροχής για το 2018, αποτυπώνονται στο πίνακα 1. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα
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http://penteli.meteo.gr/meteosearch/data/aitoliko/2018 του μετεωρολογικού σταθμού στο Αιτωλικό
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Β. Βιολογική και πληθυσμιακή εξέλιξη τω επιβλαβών οργανισμών
Όλες οι παγίδες αναρτήθηκαν αρχές Ιουλίου και συλλέχθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Β1. Πράσινο σκουλήκι:
Οι πληθυσμοί του Πράσινου σκουληκιού εμφανιστήκαν αυξημένοι από τις πρώτες
παρατηρήσεις των φερομονικών παγίδων (ακμαία πρώτης γενιάς). Οι συλλήψεις εξακολούθησαν να
βρίσκονται σε υψηλά ποσοστά καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Οι διακυμάνσεις των πληθυσμών των ακμαίων του Πράσινου σκουληκιού, αποτυπώνεται στο
Διάγραμμα 1.
Β2 Ρόδινο Σκουλήκι
Οι συλλήψεις των ακμαίων του Ρόδινου σκουληκιού σημειώθηκαν σε σχετικά υψηλά επίπεδα
από τις πρώτες παρατηρήσεις των φερομονικών παγίδων, ενώ σταδιακά αυξάνονταν φτάνοντας σε
μια πρώτη κορύφωση κατά τα μέσα Ιουλίου ενώ δεύτερη κορύφωση των πληθυσμών καταγράφηκε
μετά τα μέσα Αυγούστου (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 1: Πληθυσμιακή διακύμανση του Πράσινου σκουληκιού σε διάφορες περιοχές της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πρέπει να σημειωθεί ότι, από τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες, διαπιστώθηκε μεγάλος
αριθμός των ακμαίων της 1ης και 3ης γενιάς τόσο του Πράσινου όσο και του Ρόδινου σκουληκιού.
Εντούτοις, από τις δειγματοληψίες των καρποφόρων οργάνων που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, δεν
παρατηρήθηκε η ύπαρξη προνυμφών στα καρποφόρα όργανα σε ζημιογόνα επίπεδα.
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Διάγραμμα 2: Πληθυσμιακή διακύμανση του Ρόδινου σκουληκιού σε διάφορες περιοχές της
Π.Ε. Αιτωλ/νιας

Pectinophora gossypiella
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Β3. Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί
Στις θέσεις παρακολούθησης των βαμβακοκαλλιεργειών εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους και
οι εξής επιβλαβείς οργανισμοί: αφίδες, θρίπες, αλευρώδεις και ιασσίδες χωρίς ωστόσο να
δημιουργήσουν προβλήματα. Οι πληθυσμοί αυτών καταγράφηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση
με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.
Γ. Ψεκασμοί και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Οι βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής μας διεξήγαγαν τον πρώτο ψεκασμό για προστασία από
το Πράσινο σκουλήκι κατά τo τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και κατά το δεύτερο δεκαήμερο του
Ιουλίου για το Ρόδινο σκουλήκι. Ο χρόνος εφαρμογής των ψεκασμών βασίσθηκε σε δειγματοληψίες
που έκαναν οι ίδιοι, στις γεωργικές προειδοποιήσεις της ΔΑΟΚ Αιτωλ/νιας, αλλά και της εμπειρία
τους

πάνω

στην

βαμβακοκαλλιέργεια.

Επιπροσθέτως

πραγματοποιήθηκαν

ψεκασμοί

με

παρεμποδιστές ανάπτυξης καθώς και ψεκασμοί για αποφύλλωση.
Ως εκ τούτου, η βαμβακοκαλλιέργεια για την περίοδο 2018 εξελίχθηκε αρκετά ικανοποιητικά
όσον αφορά την βλαστική ανάπτυξη, την παραγωγή και το επίπεδο προσβολών του Πράσινου και
του Ρόδινου σκουληκιού καθώς και των άλλων επιβλαβών οργανισμών.
Δ. Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των καλλιεργητών και των υποχρεώσεων του προγράμματος, η
Υπηρεσία μας εξέδωσε τρία Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Τα εν λόγω δελτία
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αποστάλθηκαν για δημοσιοποίηση στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας (όπου καλλιεργείται
βαμβάκι), στα τοπικά Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο και ημερήσιες εφημερίδες), στην Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, στους γεωπόνους ιδιοκτήτες καταστημάτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Ενότητας μας όπου
καλλιεργείται βαμβάκι, σε ομάδες παραγωγών καθώς και για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων εστάλησαν επίσης προς
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πάτρας.
Ε. Ανασκόπηση
1. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίχθηκε η φετινή χρονιά αν και οι πληθυσμοί τόσο του
Ρόδινου όσο και του Πράσινου σκουληκιού, καταγράφηκαν σε υψηλά επίπεδα για την πλειοψηφία
των βαμβακοκαλλιεργειών. Θεωρούμε ότι, οι καλλιεργητές με την εμπειρία των τελευταίων ετών
και την συμβολή της Υπηρεσίας μας έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα αφενός στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων, αποφεύγοντας τους άσκοπους ψεκασμούς και αφετέρου στη σωστή
καλλιεργητική τεχνική (πυκνότητα φύτευσης, λιπάνσεις, ποτίσματα, χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης,
κ.α), επιτυγχάνοντας με οικονομικότερο τρόπο την προστασία των φυτειών τους.
2. Επισημαίνουμε ότι, παρά το γεγονός των υψηλών πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού δεν
βρέθηκαν ζημιογόνοι πληθυσμοί προνυμφών στα καρποφόρα όργανα της καλλιέργειας. Αυτό
μπορεί να οφείλεται, στην έγκαιρη επέμβαση των καλλιεργητών οι οποίοι λόγω των ιδιαίτερων
καιρικών συνθηκών, αύξησαν τον αριθμό επεμβάσεων.
3. Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκε καθυστέρηση της ανάρτησης των
φερομονικών παγίδων η οποία οφείλετε στα πολλαπλά καθήκοντα του προσωπικού που ασχολείται
με την υλοποίηση του προγράμματος των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στο βαμβάκι.

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι, η υλοποίηση του προγράμματος Γεωργικών προειδοποιήσεων
στην βαμβακοκαλλιέργεια από το ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι προς την σωστή κατεύθυνση και πρέπει να
συνεχιστεί, αφού δίνει την ευκαιρία στους βαμβακοκαλλιεργητές να ενημερώνονται σε πραγματικό
χρόνο για την φυτοπροστασία των καλλιεργειών τους, παρά τα προβλήματα που προκαλούνται για
την σωστή υλοποίηση του προγράμματος, της έλλειψης προσωπικού καθώς επίσης και της έγκαιρης
προμήθειας φερομονικών παγίδων και συνοδών υλικών, εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Για την επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που προκύπτουν όσον αφορά την
προμήθεια των φερομονικών παγίδων και των συνοδών αυτών υλικών και γνωρίζοντας ότι η
τακτική αυτή εφαρμόζεται αποτελεσματικά από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για το
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Πρόγραμμα των Επισκοπήσεων, προτείνουμε την ένταξη της προμήθειας τους από το πρόγραμμα
του ΥΠΑΑΤ ή του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και στην συνέχεια αποστολή αυτών
στις εμπλεκόμενες ΔΑΟΚ..
Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια είναι σημαντική στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
δεδομένου ότι, η καλλιέργεια του βαμβακιού παραμένει σταθερή όσον αφορά την έκτασή της, τα
τελευταία χρόνια, αποτελώντας επίσης μια θαυμάσια ευκαιρία για τους γεωπόνους της Υπηρεσίας
μας να βρίσκονται κοντά στον αγρότη βαμβακοκαλλιεργητή και σε πραγματικό χρόνο να
συμβουλεύουν και να επιλύουν φυτοπροστατευτικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν
κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής

Στέφανος Νικολόπουλος
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