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ΘΕΜΑ: Αξιολό γηση Προγρά μματος Γεωργικώ ν Προειδοποιή σεων Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια βά μβακος για το έτος 2018.
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. 11724/157427/14-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Στα πλαίσια του ετή σιου απολογισμού του Προγρά μματος Γεωργικώ ν Προειδοποιή σεων
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια του βαμβακιού , για το έτος 2018, επισημαίνουμε
τα παρακά τω θέματα που αφορού ν στην αξιολό γηση του Προγρά μματος και στην καλλιέργεια
βαμβακιού στην Π.Ε. Δρά μας. Η παρού σα αξιολό γηση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας βαμβακιού περιλαμβά νει την παρακολού θηση του πρά σινου σκουληκιού , τις
προσβολές από αφίδες, τζιτζικά κια, Nezara viridula και της μη παρασιτική ς ασθένειας της πρώ ιμης
γή ρανσης του βαμβακιού , ό πως καταγρά φηκαν από το Τμή μα Π.Φ.Ε. της Υπηρεσίας.
Σύ μφωνα με εκτιμή σεις, το 2018 καλλιεργή θηκαν περίπου 45.000 στρ. βαμβακιού στην Π.Ε.
Δρά μας. Ο εχθρό ς-κλειδί για την καλλιέργεια βαμβακιού στην περιοχή είναι το πρά σινο σκουλή κι. Για
τις ανά γκες του προγρά μματος γεωργικώ ν προειδοποιή σεων αναρτή θηκαν 13 φερομονικές παγίδες
πρά σινου σκουληκιού σε ισά ριθμους αγρού ς με καλλιέργεια βαμβακιού . Η ανά ρτηση των παγίδων
έγινε στις 30-05-2018, εκτό ς από δύ ο παγίδες (στους αγρού ς με αρ. 1 και 2) οι οποίες είχαν αναρτηθεί
στις 12-03-2018. Οι συγκεκριμένες παγίδες παρακολουθού ντο αρχικώ ς σε εβδομαδιαία βά ση και στη
συνέχεια 2 φορές/εβδομά δα μαζί με τις υπό λοιπες παγίδες, προκειμένου να εντοπιστεί η ημερομηνία
έναρξης πτή σης της διαχειμά ζουσας γενεά ς του εντό μου. Δεν καταγρά φηκε κατά την φετινή χρονιά
καμία πρώ ιμη σύ λληψη ενηλίκων της διαχειμά ζουσας, στοιχείο δηλωτικό της πολύ αραιή ς πυκνό τητας
των πληθυσμώ ν του εντό μου, ό πως αναλύ εται και στη συνέχεια του παρό ντος.
Α) Η βλαστική ανάπτυξη της καλλιέργειας (Μάιος-Ιούνιος): Ο Απρίλιος ή ταν σχετικώ ς
θερμό ς για την εποχή ό που δεν σημειώ θηκε αξιό λογο ποσό βροχή ς (5 mm). Η σπορά του βαμβακιού
πραγματοποιή θηκε πρώ ιμα καθώ ς ευνοή θηκε από τις συνθή κες. Ξεκίνησε περί τις 13-04-2018 και
ολοκληρώ θηκε περί τις 25-04-2018. Το φύ τρωμα στις πρώ ιμες καλλιέργειες ξεκίνησε την τελευταία
εβδομά δα του Απριλίου. Πραγματοποιή θηκαν αρδεύ σεις φυτρώ ματος. Η εγκατά σταση της
καλλιέργειας ή ταν ικανοποιητική , καθώ ς επίσης και η μετέπειτα εικό να της βλαστική ς ανά πτυξης.
Γενικά , λό γω των σημαντικώ ν βροχοπτώ σεων που σημειώ θηκαν κατά τον Μά ιο έως τις αρχές Ιουλίου
η καλλιέργεια οψίμισε σημαντικά (Διά γραμμα 1).
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Διάγραμμα 1. Βροχό πτωση και μέση θερμοκρασία σε περιοχές καλλιέργειας βαμβακιού στην Π.Ε.
Δρά μας. Μέσοι ό ροι δεδομένων από οκτώ μετεωρολογικού ς σταθμού ς. Πηγές: Μετεωρολογικοί σταθμοί
Ε.Α.Α. (Μαυρό βατου, Φωτολίβους, Νέας Αμισσού , Μικροκά μπου, Αγίου Αθανασίου, Καλαμπακίου,
Καλαμώ να και Αργυρού πολης).

Κατά την πρώ ιμη βλαστική ανά πτυξη της καλλιέργειας παρατηρή θηκαν σποραδικές, γενικά
μέτριας έντασης προσβολές αφίδων (Aphis gossypii) περί τα τέλη Μαΐου. Εφαρμό στηκαν ψεκασμοί
από μερίδα καλλιεργητώ ν. Η Υπηρεσία εξέδωσε το 1ο Δελτίο Γεωργικώ ν Προειδοποιή σεων στις 3105-2018 με συγκεκριμένες κατευθύ νσεις αντιμετώ πισης των αφίδων. Κατά τους μακροσκοπικού ς
ελέγχους που πραγματοποιή θηκαν την περίοδο αυτή καταγρά φηκε υψηλό ς παρασιτισμό ς των αφίδων
που έφτανε στο επίπεδο του 50% (Εικό να 1). Δείγματα παρασιτισμένων αφίδων μεταφέρθηκαν στο
εργαστή ριο του Τμή ματος Ποιοτικού και Φυτοϋ γειονομικού Ελέγχου προκειμένου να εξεταστού ν
περαιτέρω. Από αυτές εξή λθε ένας σημαντικό ς αριθμό ς ατό μων ενηλίκων παρασιτοειδώ ν του γένους
Lysiphlebus της οικογένειας Braconidae, τα οποία ταυτοποιή θηκαν σε επίπεδο είδους ως L. fabarum με
μοριακή μέθοδο από τον Δρ. Δημή τριο Αβτζή (Εργαστή ριο Εντομολογίας, Ινστιτού το Δασικώ ν
Ερευνώ ν Θεσσαλονίκης) (Σίμογλου και Αβτζή ς, αδημοσίευτα δεδομένα). Καθώ ς ακό μη και ψεκασμένοι αγροί
έφεραν έστω και περιορισμένες προσβολές αφίδων για ένα διά στημα, οι προσβολές περιορίστηκαν
σταδιακά μέσω των φυσικώ ν εχθρώ ν (παρασιτοειδή και αρπακτικά Coccinellidae) και σχεδό ν
εξαφανίστηκαν περί τα μέσα Ιουνίου σε ό λες τις καλλιέργειες.

Προσβολή
gossypii.

βαμβακιού

από

Aphis

Παρασιτισμένες αφίδες Aphis gossypii
Το παρασιτοειδές Lysiphlebus fabarum
σε φύ λλο βαμβακιού .
(Σίμογλου και Αβτζή ς, 2018, αδημοσίευτα).

Εικόνα 1. Παρασιτισμό ς αφίδων Aphis gossypii από το παρασιτοειδές υμενό πτερο Lysiphlebus fabarum (Braconidae). Ο
παρασιτισμό ς που καταγρά φηκε έφτασε σε επίπεδο του 50% (©: Τμ. ΠΦΕ).

Σελ. 2 από 15

Οι συνθή κες της ά νοιξης (σχετικώ ς θερμό ς Απρίλιος και υγρό ς Μά ιος) και του θέρους (ή πιες
θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία) του 2018 ευνό ησαν την ανά πτυξη υψηλώ ν πληθυσμώ ν εντό μων
της οικογένειας Cicadellidae (τζιτζικά κια), ταυτό χρονα με την οψίμιση της βλά στησης της
καλλιέργειας. Καταγρά φηκαν διά φορης έντασης προσβολές από τζιτζικά κια (Empoasca spp.,
Cicadellidae) σχεδό ν στο σύ νολο των αγρώ ν με καλλιέργεια βαμβακιού . Εφαρμό στηκαν και σε αυτή
την περίπτωση ψεκασμοί, μολονό τι στο πλείστον των περιπτώ σεων οι προσβολές ή ταν μέτριας
έντασης και μά λλον σποραδική ς εμφά νισης. Οι προσβολές στη συνέχεια περιορίστηκαν κατά την
αναπαραγωγική ανά πτυξη, ακό μη και στις περιπτώ σεις εκείνες στις οποίες δεν είχε εφαρμοστεί
εντομοκτό νο, ύ στερα από προτροπή γεωπό νων της Υπηρεσίας (Εικό να 2). Στο 2ο Δελτίο Γεωργικώ ν
Προειδοποιή σεων που εκδό θηκε στις 27-06-2018 επισημά νθηκαν τα κατά λληλα μέτρα
αντιμετώ πισης. Οι προσβολές των εντό μων της οικογένειας αυτή ς ευνοού νται από αυξημένες
συγκεντρώ σεις διαλυτού αζώ του στα φυτά και συνεπώ ς αντιμετωπίζονται με πρακτικές που
περιορίζουν την οψιμό τητα (ανασχετικά βλά στησης, χορή γηση καλίου διαφυλλικώ ς για την
μεταβολική αξιοποίηση της περίσσειας αζώ του, χορή γηση μεταλλικώ ν μικροθρεπτικώ ν διαφυλλικώ ς
για την υποστή ριξη και ενίσχυση της φωτοσύ νθεσης, περιορισμό ς της επιφανειακή ς αζωτού χου
λίπανσης και της ά ρδευσης).

Ενή λικο ά τομο Empoasca spp. (Hemiptera:
Cicadellidae).

Τζιτζικά κια: Η εικό να της ίδιας καλλιέργειας
Τζιτζικά κια: Προσβεβλημένη καλλιέργεια στο στις 10-07-2018.
Φωτολίβος στις 26-06-2018.

Εικόνα 2. Προσβολή από τζιτζικά κια (Empoasca spp.). Σύ γκριση δύ ο χρονικώ ν στιγμώ ν καλλιέργειας βαμβακιού στην οποία
δεν εφαρμό στηκε εντομοκτό νο, παρά μό νο ανασχετικό βλά στησης, σύ μφωνα με το 2ο Δελτίο Γεωργικώ ν Προειδοποιή σεων.
Η καλλιέργεια εξελίχθηκε κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλή ματα (©: Τμ. ΠΦΕ).

Β) Η αναπαραγωγική ανάπτυξη της καλλιέργειας (Ιούλιος-Αύγουστος): Η εμφά νιση των
πρώ των χτενιώ ν (BBCH 52) παρατηρή θηκε στις 16-06-2018 και η εμφά νιση του πρώ του ά νθους
(BBCH 60) περί τις 18-06-2018 σε πρώ ιμες καλλιέργειες. Αν και οι συνθή κες που
επικρά τησαν τον Ιού νιο έως τα μέσα
Ιουλίου προώ θησαν την οψίμιση,
ωστό σο οι συνθή κες του Αυγού στου και
του Σεπτεμβρίου ή ταν ξηροθερμικές και
επέτειναν την πρωίμιση. Κατά τα στά δια
της καλλιέργειας της περιό δου αυτή ς
(ανά πτυξη χτενιώ ν, ανθοφορία, καρπό δεση) οι πληθυσμοί ενηλίκων αρσενικώ ν πρά σινου σκουληκιού που καταγρά φηκαν στο δίκτυο των 13 φερομονικώ ν παγίδων της Υπηρεσίας καθ' ό λη
την περίοδο του Ιουνίου – Αυγού στου
(2η και 3η γενεά του έτους) ή ταν χαμη- Διάγραμμα 2. Σύ γκριση αριθμού συλλή ψεων ενηλίκων αρσενικώ ν πρά σινου
λό τεροι από τους συνή θεις πληθυσμού ς σκουληκιού καθ' ό λη τη διά ρκεια των μετρή σεων των ετώ ν 2015 (20 παγίδες),
(16 παγίδες), 2017 (12 παγίδες) και 2018 (13 παγίδες). Σημαντικές
που είχαν καταγραφεί τα προηγού μενα 2016
διαφορές υπά ρχουν μεταξύ των ετώ ν 2018-2017 (p=0,041) και 2018-2015
έτη (Διά γραμμα 2). Η 2η γενεά (Ιουνίου) (p=0,039) (κριτή ριο t-Student).
συνή θως δεν απασχολεί τους καλλιεργηΣελ. 3 από 15

τές στην περιοχή ό πως πρά γματι συνέβη και φέτος, καθώ ς συνή θως την εποχή αυτή ο αραβό σιτος είναι περισσό τερο προσελκυστικό ς για το έντομο. Η 3η γενεά (Ιουλίου-Αυγού στου) εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου με πολύ χαμηλού ς πληθυσμού ς νεοεκκολαφθεισώ ν προνυμφώ ν στο σύ νολο των καλλιεργού μενων εκτά σεων. Σε πολλές περιπτώ σεις αγρώ ν δεν καταγρά φηκε καμία παρουσία
προνυμφώ ν. Σε μεμονωμένες καλλιέργειες βαμβακιού εντοπίστηκε η παρουσία πληθυσμού προνυμφώ ν που ά γγιζε το ό ριο επέμβασης. Επισημαίνεται ό τι σχεδό ν στο σύ νολο των εκτά σεων πραγματοποιή θηκε μία επέμβαση με εντομοκτό νο. Σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώ θηκε σοβαρό πρό βλημα
φυτοπροστασίας εξαιτίας προσβολή ς από πρά σινο σκουλή κι.
i) Παρακολού θηση 3ης γενεά ς του έτους
Η φετινή καλλιεργητική περίοδος είναι η τέταρτη κατά σειρά στην οποία αξιοποιή σαμε
επιχειρησιακά το μαθηματικό πρό τυπο πρό βλεψης Mironidis (2014) (Bulletin of Entomological Research 104,
751–764) των αναπτυξιακώ ν σταδίων του πρά σινου σκουληκιού βά σει ημεροβαθμώ ν, με πολύ καλά
αποτελέσματα σε επίπεδο παρατηρή σεων αγρού . Με σκοπό να γίνει ευρύ τερα γνωστή η μέθοδος
πραγματοποιή θηκε σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Γεωργία-Κτηνοτροφία με την αναλυτική
περιγραφή της μεθό δου και τα συμπερά σματα που προέκυψαν κατά την επιχειρησιακή εφαρμογή της
από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δρά μας (Μυρωνίδης Γ. και Κ.Β. Σίμογλου, 2018. Γεωργία-Κτηνοτροφία 4: 60-63).

Διάγραμμα 3. Συλλή ψεις ενηλίκων πρά σινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες της Π.Ε. Δρά μας. Το διά γραμμα
απεικονίζει τον μέσο ό ρο συλλή ψεων (δύ ο φορές την εβδομά δα) από 13 παγίδες (± τυπικό σφά λμα). Για την 3η γενεά του
έτους η πρό γνωση έναρξης ωοτοκίας ή ταν μετά τις 29-08-2018. Ωοτοκίες παρατηρή θηκαν περί τις 30-08-2018 (με αραιή
πυκνό τητα ωώ ν). Δεν παρατηρή θηκε ά νοδος της 4ης πτή σης του έτους στις φερομονικές παγίδες που μπορεί να οφείλεται
σε απροσδιό ριστους παρά γοντες μη επιλογή ς της καλλιέργειας από τα ενή λικα του εντό μου. Δεν διαπιστώ θηκε ύ παρξη νέας
γενεά ς στα τέλη του Αυγού στου ή αρχές Σεπτεμβρίου.

Βά σει των προβλέψεων του προγνωστικού μοντέλου, γεωπό νοι της Υπηρεσία ανέμεναν την
εμφά νιση της ωοτοκίας της 3ης γενεά ς του έτους του πρά σινου σκουληκιού («γενεά του Αυγού στου»)
από τις 29-07-2018. Κατά τους μακροσκοπικού ς ελέγχους, η έναρξη ωοτοκίας διαπιστώ θηκε στις 3007-2018 κατά την έναρξη ανό δου των συλλή ψεων (Διά γραμμα 3), με πολύ αραιή πυκνό τητα αβγώ ν.
Κατά την περίοδο αυτή ελέγχθηκαν μακροσκοπικά πολλοί αγροί με καλλιέργεια βαμβακιού , καθώ ς
ή ταν η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία θα πρέπει οι καλλιεργητές να είναι σε εγρή γορση. Οι
θερμοκρασίες της περιό δου αυτή ς ευνοού σαν την ταχύ τερη ανά πτυξη των νεοεκκολαφθεισώ ν
προνυμφώ ν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως κατά το πρώ το δεκαπενθή μερο του Αυγού στου η μέση
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ημερή σια θερμοκρασία ή ταν 25,7°C, σε αντίθεση με τους 24,8°C του δεύ τερου δεκαπενθημέρου του
Ιουλίου (Πηγή : Ε.Α.Α. - Μετεωρολογικό ς σταθμό ς Φωτολίβους).
Στο 3ο Τεχνικό Δελτίο που εκδό θηκε στις 18-07-2018 είχε επισημανθεί στους καλλιεργητές να
ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για παρουσία νεαρώ ν προνυμφώ ν ιδίως μετά τις 29 Ιουλίου. Στο 4ο
Τεχνικό Δελτίο που εκδό θηκε στις 30-07-2018 έγινε ενημέρωση των καλλιεργητώ ν για τη διαπίστωση
έναρξης ωοτοκίας και δό θηκε σύ σταση να παρακολουθού ν τις καλλιέργειές τους για παρουσία
προνυμφώ ν, αναφέροντας το ό ριο επέμβασης της συγκεκριμένης γενεά ς.
Ωστό σο, από τις 23-07-2018 παρατηρή θηκε η εμφά νιση ενό ς μικρού αριθμού νεοεκκολαφθεισώ ν
προνυμφώ ν. Το γεγονό ς αυτό προκά λεσε σύ γχυση σε μερίδα καλλιεργητώ ν καθώ ς εμφανίστηκαν
αρκετά πριν από τον αναμενό μενο χρό νο έναρξης της 3ης γενεά ς του έτους. Αυτές οι εκκολά ψεις
πιθανώ ς προέκυψαν από ό ψιμης εμφά νισης ενή λικα 2ης γενεά ς που προή λθαν αντιστοίχως από
διαχειμά ζοντα ενή λικα καθυστερημένης εξό δου (Διά γραμμα 3). Ένας μικρό ς αριθμό ς επεμβά σεων
πραγματοποιή θηκε από μεμονωμένους καλλιεργητές κατά το διά στημα 22 έως 25-07-2018, χωρίς να
ληφθεί υπό ψιν το ό ριο επέμβασης (δηλαδή με ελά χιστη παρουσία προνυμφώ ν), καθώ ς στο διά στημα
αυτό παρατηρή θηκε σε ορισμένες μό νο καλλιέργειες η παρουσία ενό ς πολύ μικρού αριθμού
προνυμφώ ν (της τά ξης της 1 προνύ μφης ανά 350 φυτά ). Δεν διαπιστώ θηκε απολύ τως κανένα
πρό βλημα από τον πληθυσμό των προνυμφώ ν αυτώ ν.
Κατά το διά στημα που ακολού θησε (εκκολά ψεις 3ης γενεά ς του έτους), οι προσβολές από τις
προνύ μφες του εντό μου στη συντριπτική πλειοψηφία των αγρώ ν δεν ξεπέρασαν το ό ριο επέμβασης
(δηλαδή τις 4 προνύ μφες/100 φυτά ) σύ μφωνα με τις παρατηρή σεις μας. Σε σημαντικό αριθμό αγρώ ν
δεν διαπιστώ θηκε καμία παρουσία προνυμφώ ν. Μό νο σε μεμονωμένες περιπτώ σεις διαπιστώ θηκαν
προσβολές που ά γγιζαν το ό ριο επέμβασης. Ψεκασμοί με εντομοκτό να εκτιμά ται ό τι
πραγματοποιή θηκαν σε >90% των καλλιεργειώ ν, κυρίως με chlorantraniliprole. Στο σύ νολο των
ψεκασμένων καλλιεργειώ ν εφαρμό στηκε ένας ψεκασμό ς για το πρά σινο σκουλή κι στο διά στημα από
03 έως 08-08-2018. Το γεγονό ς ό τι τα τελευταία έτη στην ΠΕ Δρά μας πραγματοποιείται μό νο ένας
ψεκασμό ς εναντίον του πρά σινου σκουληκιού μπορεί να πιστωθεί στο πρό γραμμα Γεωργικώ ν
Προειδοποιή σεων.
Τονίζεται η ιδιαίτερα μικρή πυκνό τητα συλλή ψεων της φετινή ς χρονιά ς που δημιού ργησε αρχικώ ς
προβληματισμό στην ερμηνεία έναρξης των γενεώ ν, με δεδομένη και την ύ παρξη σημαντική ς
παραλλακτικό τητας στα δεδομένα των παγίδων (βλ. τυπικό σφά λμα στο Διά γραμμα 3).
Όπως και στο παρελθό ν, επισημαίνουμε ό τι παρά την ευρύ τερη προβολή του chlorantraniliprole
(διαμίδιο) ως «ωοκτό νου», βά σει της οποίας ά λλωστε γίνεται η χρή ση του από πολλού ς καλλιεργητές
χωρίς να ληφθεί υπό ψιν το ό ριο επέμβασης (ύ παρξη προνυμφώ ν), αυτό στην πραγματικό τητα δεν
είναι δραστικό στα αβγά . Εμφανίζει καλή αποτελεσματικό τητα στις νεοεκκολαφθείσες προνύ μφες
1ου σταδίου, μέσω της συμπεριφορά ς που αυτές επιδεικνύ ουν να καταναλώ νουν το χό ριον του αβγού ,
το οποίο φέρει επιφανειακά υπολείμματα του εντομοκτό νου (ovilarvicidal activity) (Ioriatti et al. 2009.
Pest. Manag. Sci., 65: 717–722. doi:10.1002/ps.1744). Ωστό σο, η χρή ση του εντομοκτό νου ως «ωοκτό νου» είναι
προβληματική καθώ ς με τον τρό πο αυτό ν δεν λαμβά νεται υπό ψιν το ό ριο επέμβασης και γενικό τερα η
παρουσία ή ό χι προσβολώ ν στην καλλιέργεια και έτσι επιβαρύ νεται απαρά δεκτα το κό στος
παραγωγή ς και υπονομεύ εται σταδιακά η αποτελεσματικό τητα του φυτοπροστατευτικού προϊό ντος.
ii) Παρακολού θηση της 4ης γενεά ς του έτους
Κατά τις εκτιμή σεις του προγνωστικού μοντέλου Mironidis (2014), η έναρξη ωοτοκίας της 4ης
γενεά ς του έτους αναμενό ταν περί την τελευταία εβδομά δα Αυγού στου. Από τις παρατηρή σεις,
ωστό σο, δεν διαπιστώ θηκαν ωοτοκίες. Από τις συλλή ψεις στο δίκτυο φερομονικώ ν παγίδων
(Διά γραμμα 3) δεν διακρίνεται η παρουσία 4ης πτή σης του έτους του εντό μου, γεγονό ς που σε
συνδυασμό με την απουσία ωοτοκίας στο βαμβά κι μπορεί να αποδοθεί με ασφά λεια σε μη επιλογή της
καλλιέργειας από το έντομο ως κατά λληλου ξενιστή προς ωοτοκία. Κατά την εξέλιξη της περιό δου δεν
παρατηρή θηκαν προσβολές και επομένως η πορεία της καλλιέργειας ή ταν ομαλή από πλευρά ς
φυτοπροστασίας μέχρι τη συγκομιδή . Με την έκδοση του 5ου Τεχνικού Δελτίου μας έγινε σχετική
ενημέρωση των καλλιεργητώ ν.
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iii) Γεωχωρική κατανομή της πυκνό τητας των συλλή ψεων ενηλίκων ετώ ν 2015-2018
Για τα έτη παρακολού θησης των συλλή ψεων των παγίδων του πρά σινου σκουληκιού 2015, 2016,
2017 και 2018 πραγματοποιή θηκε μελέτη της μέσης γεωχωρική ς κατανομή ς των συνολικώ ν
συλλή ψεων ενηλίκων αρσενικώ ν κά θε παγίδας, στις κύ ριες περιοχές καλλιέργειας βαμβακιού στην
Π.Ε. Δρά μας.
Τα δεδομένα που αφορού ν στα τέσσερα έτη παρακολού θησης φαίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Στοιχεία παγίδων και συλλή ψεων αρσενικώ ν του πρά σινου σκουληκιού για τα έτη 2015
έως 2018.
Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΙΔΑΣ

x

y

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

511704
503521
503673
504735
505146
506119
508496
511751
505844
505972
506292
507320
507651
507813
508533
507392
507402
507995
508016
501222
504432
504930
504908
498957
502400
502529
502728
502742
501250
501570
502975
503053
503472
503749
503886
504187
504311
504552
504721
504726
505174
505567
506183

4540428
4548611
4548794
4552754
4550992
4551256
4551844
4544755
4548010
4548346
4551144
4548011
4546762
4548462
4546842
4542411
4542406
4541742
4541030
4552912
4553705
4553403
4553372
4550454
4553712
4555606
4553620
4553560
4552902
4550690
4548498
4549605
4546873
4546740
4546694
4546209
4543412
4543580
4543278
4543413
4544276
4545998
4545575

2016

2017

2018
6

446

3

50
113
12
137
30
2
74
106
23
17
424
2
95
503

158
215

110

41

10

49
108
38
19
23
36
181
624

235
124

91

55

280
14

19
0
23
126
95
4
77
2
87
295
121
438
80

17
6
656

92

89

125

42
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Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΙΔΑΣ

x

y

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
2015

44
45
46
47

ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

506436
507023
507167
507189

4544630
4544852
4544648
4544643

2016

2017
96

2018
37
12

4
86

Όπως φαίνεται στον χά ρτη GIS που παρατίθεται (Χά ρτης 1), με βά ση τα στοιχεία της τετραετίας
2015 έως 2018, εντοπίζονται δύ ο κύ ριες περιοχές με αυξημένες συλλή ψεις ενηλίκων. Οι περιοχές αυτές
είναι αφ' ενό ς στο Φωτολίβος και Μαυρολεύ κη και αφ' ετέρου στην Πετρού σα και Αργυρού πολη. Το
στοιχείο αυτό θα ληφθεί υπό ψιν στον μελλοντικό σχεδιασμό της κατανομή ς των φερομονικώ ν
παγίδων στην ΠΕ Δρά μας.

Χάρτης 1. Γεωχωρική κατανομή των μέσων συνολικώ ν συλλή ψεων ενηλίκων αρσενικώ ν πρά σινου σκουληκιού ανά παγίδα
και έτος, για τα έτη 2015-2018. Διακρίνονται δυο κύ ριες περιοχές με σταθερά σχετικά αυξημένες συλλή ψεις: Α) ΦωτολίβουςΜαυρολεύ κης και Β) Πετρού σας- Αργυρού πολης.

iv) Σύ νδρομο πρώ ιμης γή ρανσης βαμβακιού
Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο βαμβακιού σε μεμονωμένους αγρού ς βαμβακιού με
χαμηλή ς γονιμό τητας εδά φη, ή ακό μη και σε τμή ματα παραγωγικώ ν αγρώ ν, καταγρά φηκαν
συμπτώ ματα εμφά νισης του συνδρό μου της πρώ ιμης γή ρανσης του βαμβακιού , οφειλό μενο σε
έλλειψη καλίου σε συνδυασμό με υψηλό φορτίο καρποφορίας και δευτερογενείς μολύ νσεις του
φυλλώ ματος από τον μύ κητα Alternaria alternata (Εικό να 3). Η εμφά νιση του συνδρό μου ευνοή θηκε
από τις μετεωρολογικές συνθή κες που επικρά τησαν μετά την έναρξη της ά νθησης (τέλη Ιουνίου και
αρχές Ιουλίου).
Πιο συγκεκριμένα, κατά το διά στημα 15-06-2018 έως 15-07-2018 σημειώ θηκαν αξιό λογες
βροχοπτώ σεις που συνοδεύ τηκαν από εξαιρετικά μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία (περιορισμένο φως).
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Όπως φαίνεται στο Διά γραμμα 4, ιδιαίτερα κατά την τελευταία εβδομά δα του Ιουνίου η
προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια (W/m2) έφθασε στο ελά χιστο ποσό ακό μη και του 23% της πλή ρους
ηλιοφά νειας. Το γεγονό ς αυτό , οφειλό μενο σε χαμηλές, πυκνές νεφώ σεις που επικρά τησαν επί ημέρες,
επέφερε αναπτυξιακές προσαρμογές στην καλλιέργεια βαμβακιού , κυρίως σε ό ,τι αφορά στην οψίμισή
της (αύ ξηση μεσογονατίων διαστημά των, από κτηση ανοιχτού πρά σινου χρωματισμού λό γω
μειωμένου φωτισμού κλπ.). Πιστεύ ουμε ό μως ό τι οι συνθή κες αυτές επηρέασαν την κανονική θρέψη
των φυτώ ν καθώ ς, με βά ση τη βιβλιογραφία (Marschner, P. 2012. Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants, Third
Edition. Elsevier), η απορρό φηση καλίου είναι ενεργητική διαδικασία που απαιτεί δαπά νη αναγωγική ς
ενέργειας μέσω της φωτοσύ νθεσης. Σχετικές μελέτες υποστηρίζουν ό τι η απορρό φηση του καλίου
μειώ νεται αισθητά υπό συνθή κες χαμηλού φωτισμού (Hunt et al. 1973. Ann. Bot. 37, 519-37). Επιπλέον οι υψηλές
βροχοπτώ σεις σε εντοπισμένο χρονικό διά στημα είναι δυνατό ν να προκαλέσουν έκπλυση καλίου ιδίως
σε ελαφριά ς σύ στασης εδά φη (Kolahchi Z. and M. Jalali. 2006. Agricultural and Water Management 85: 85–94) . Το
αποτέλεσμα της επίδρασης του συνδρό μου επί της παραγωγή ς σε έναν αγρό με συμπτώ ματα υψηλή ς
έντασης εκτιμή θηκε στο 50%. Σε κά θε περίπτωση το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινή ς
καλλιεργητική ς περιό δου είναι η μεγά λη πρωιμό τητα έναρξης της συγκομιδή ς του προϊό ντος, η οποία
ολοκληρώ θηκε σε σημαντικό ποσοστό των αγρώ ν περί το τέλος Σεπτεμβρίου. Με δεδομένο το γεγονό ς
ό τι το σύ νδρομο πρώ ιμης γή ρανσης παρατηρή θηκε και σε αγρού ς υψηλή ς γονιμό τητας, δεν
αποκλείεται πως επηρέασε μεγαλύ τερο ποσοστό καλλιεργειώ ν με αποτέλεσμα την πρώ ιμη
ολοκλή ρωση της καλλιέργειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ό τι το πρώ το ά νοιγμα καψώ ν βαμβακιού
εντοπίστηκε στις 14-08-2018.

Διάγραμμα 4. Μετεωρολογικά δεδομένα βροχό πτωσης και ηλιακή ς ακτινοβολίας στην ΠΕ Δρά μας κατά το διά στημα 15-062018 έως 15-07-2018. Διακρίνεται η μειωμένη προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία με διά ρκεια ορισμένων ημερώ ν Πηγή :
Ε.Α.Α. - Μετεωρολογικό ς σταθμό ς Μαυρό βατου Δρά μας.
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Το σύ νδρομο πρώ ιμης γή ρανσης Τα συμπτώ ματα εμφανίζονται μετά την
οφείλεται σε μειωμένη διαθεσιμό τητα ά νθηση στα μεσαία και ανώ τερα φύ λλα.
καλίου οφειλό μενη σε μετεωρολογικές
συνθή κες (π.χ. ξηρασία κλπ.) σε
συνδυασμό
με
υψηλό
φορτίο
καρποφορίας
και
δευτερογενείς
προσβολές παθογό νων αδυναμίας.

Κηλίδες δευτερογενού ς
προσβολή ς
από αλτερνά ρια και
κονίδια του μύ κητα
Alternaria
alternata.

Εικόνα 3. Έντονα συμπτώ ματα συνδρό μου πρώ ιμης γή ρανσης βαμβακιού σε αγρό χαμηλή ς γονιμό τητας (χαμηλό pΗ,
ελαφριά ς μηχανική ς σύ στασης και ελλιπού ς περιεκτικό τητας σε κά λιο) (©: Τμ. ΠΦΕ).

v) Προσβολές από έντομα της οικογένειας Pentatomidae.
Την φετινή περίοδο έχουν διαπιστωθεί συμπτώ ματα εσωτερικού αποχρωματισμού των ινώ ν σε
κά ψες βαμβακιού , αποδιοργά νωσης των σπερμά των και σή ψης (Εικό να 4). Τα συμπτώ ματα αυτά
καταγρά φηκαν από γεωπό νους της Υπηρεσίας σποραδικά κατά την αναπαραγωγική ανά πτυξη των
καλλιεργειώ ν βαμβακιού , ωστό σο έγιναν περισσό τερο εμφανή κατά τη συγκομιδή βαμβακιού . Η
εικό να αυτή αφορά σε μεγά λο αριθμό καλλιεργειώ ν βαμβακιού της ΠΕ Δρά μας.
Σύ μφωνα με βιβλιογραφικές πηγές τα συμπτώ ματα αυτά μπορού ν να αποδοθού ν σε προσβολές
Pentatomidae καθώ ς τα έντομα νύ σσουν τις κά ψες προκειμένου να τραφού ν με τα σπέρματα. Είναι
επίσης γνωστό ό τι η σίελος των Pentatomidae περιέχει ένζυμα, ό πως για παρά δειγμα πηκτινά σες και
φαινολοξυδά σες που με τη διά χυσή τους στο εσωτερικό προκαλού ν αποδιοργά νωση των φυτικώ ν
ιστώ ν και μελά νωση, αντίστοιχα (Schaefer, C.W. και A.R. Panizzi (edrs.). 2000. Heteroptera of Economic Importance, CRC). Επί
πλέον έχει αναφερθεί μετά δοση μέσω των νυγμά των του βακτηρίου Pantoea agglomerans και του
μύ κητα Eremothecium coryli στις κά ψες βαμβακιού από το Nezara viridula (Pentatomidae) (Medrano, E.G.
κ.α. 2006. Journal of Applied Microbiology 103: 436-444) .

Επισημαίνεται ό τι τα τελευταία χρό νια και ιδιαίτερα κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο
βαμβακιού διαπιστώ θηκαν σχετικά αυξημένοι πληθυσμοί του εντό μου Nezara viridula σε
βαμβακοκαλλιέργειες του νομού Δρά μας (Εικονα 5). Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η πιθανό τητα να
σχετίζεται το γεγονό ς αυτό με την αποκλειστική και καθολική εφαρμογή του chlorantraniliprole στην
καλλιέργεια βαμβακιού για την αντιμετώ πιση του πρά σινου σκουληκιού , κατά τα τελευταία
τουλά χιστον πέντε έτη. Σύ μφωνα με αμερικανικές βιβλιογραφικές πηγές το chlorantraniliprole
προκαλεί μειωμένη θνησιμό τητα στο Euschistus heros (Pentatomidae) που προσβά λλει τη σό για στις
ΗΠΑ και επιπλέον η έκθεση του εντό μου σε υποθανατηφό ρες δό σεις επιφέρει επιδρά σεις ό ρμησης
στην αναπαραγωγική του συμπεριφορά (αύ ξηση συζεύ ξεων, ωαποθέσεων) και μειωμένο χρό νο
επώ ασης των ωώ ν (Tuelher, E.S. κ.α. 2016. Journal of Pest Science, DOI 10.1007/s10340-016-0777-0).
Προκειμένου να εκτιμή σουμε το φαινό μενο προβή καμε σε δειγματοληψία 191 κλειστώ ν καψώ ν
από ό ψιμη καλλιέργεια βαμβακιού στην περιοχή Νεροφρά χτη, στις 10-10-2018. Από αυτές τις κά ψες
οι 41 έφεραν τα παραπά νω συμπτώ ματα (ποσοστό 27,3%) (αποδιοργά νωση των κοτυληδό νων των
σπερμά των και μελανό ς αποχρωματισμό ς των εσωτερικώ ν ιστώ ν της κά ψας και των ινώ ν) σε
διά φορα επίπεδα έντασης. Δείγματα απεστά λησαν στο Μ.Φ.Ι. για πιθανή αιτιώ δη συμμετοχή επιπλέον
και παθογό νων μικροοργανισμώ ν στην πρό κληση των συμπτωμά των. Το πόρισμα του Μ.Φ.Ι.
επιβεβαίωσε τις προσβολές από έντομα Pentatomidae και επιπλέον διαπίστωσε πράγματι την
παρουσία του μύκητα Eremothecium coryli καθώς και μύκητες των γενών Cladosporium,
Alternaria και Stemphylium, όπως επίσης την παρουσία βακτηρίου του γένους Pantoea.
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Εικόνα 4. Συμπτώ ματα προσβολή ς από Pentatomidae σε κά ψες βαμβακιού στην ΠΕ Δρά μας το 2018. Παρατηρού νται
νύ γματα, μελά νωση και αποδιοργά νωση των εσωτερικώ ν ιστώ ν της κά ψας (ίνες και σπέρματα) (©: Τμ. ΠΦΕ).

Ωά του Nezara viridula σε βαμβά κι.

Προνύ μφες 1ου σταδίου του Nezara
viridula σε βαμβά κι.

Προνύ μφη 3ου σταδίου του Nezara
viridula σε βαμβά κι.

Προνύ μφη 4ου σταδίου του Nezara
viridula σε βαμβά κι.

Προνύ μφη 5ου σταδίου του Nezara
viridula σε βαμβά κι.

Ενή λικα ά τομα του Nezara viridula σε
βαμβά κι.

Εικόνα 5. Φωτογραφίες του Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae) σε καλλιέργειες βαμβακιού στην ΠΕ Δρά μας (©: Τμ.
ΠΦΕ).

Γ) Φυσικοί εχθροί του πράσινου σκουληκιού: Κατά τη διά ρκεια των σταδίων αναπαραγωγική ς
ανά πτυξης των καλλιεργειώ ν βαμβακιού παρατηρή θηκαν σημαντικοί πληθυσμοί των αρπακτικώ ν
εντό μων της οικογένειας Coccinellidae Harmonia axyridis, Hippodamia variegata και Coccinella
septempunctata και του Chysoperla carnea sensu lato της οικογένειας Chrysopidae. Παρατηρή θηκαν
επίσης πληθυσμοί Orius spp. της οικογένειας Anthocoridae, καθώ ς επίσης πληθυσμοί ειδώ ν της
οικογένειας Miridae. Καταγρά φηκε μακροσκοπικά για ακό μη μία χρονιά η παρουσία του
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παρασιτοειδού ς Hyposoter didymator (Ichneumonidae) που ό πως φαίνεται συμβά λλει σημαντικά στη
ρύ θμιση των πληθυσμώ ν του εντό μου. Υπενθυμίζεται ό τι σε δείγματα προνυμφώ ν πρά σινου
σκουληκιού που εκτρά φηκαν στο εργαστή ριο του Τμ. Π.Φ.Ε. σε προηγού μενα έτη, σημειώ θηκε
αξιό λογο ποσοστό παρασιτισμού τους από το H. didymator, της τά ξης του 25% (2016) και 30%
(2015). Για το 2018, ό πως και το 2017, δεν έχουμε στοιχεία καθώ ς δεν κατέστη δυνατή η συλλογή
προνυμφώ ν πρά σινου σκουληκιού εξαιτίας των πολύ χαμηλώ ν προσβολώ ν.
Φυσικοί εχθροί που καταγράφηκαν σε αγρούς βαμβακιού της Π.Ε. Δράμας, το 2018.

Νύ μφες του Hyposoter didymator (Ichneumonidae)
(©: Τμ. ΠΦΕ)

Νύ μφη Hyposoter didymator προσκολλημένη σε ανθοφό ρο
οφθαλμό βαμβακιού δίπλα στην παρασιτισμένη νεκρή
προνύ μφη πρά σινου σκουληκιού ) (©: Τμ. ΠΦΕ)

(θηλυκό ά τομο)

Hyposoter didymator (Ichneumonidae) (ενή λικα ά τομα) (©: Τμ. ΠΦΕ)

Harmonia axyridis, Coccinellidae (©: Τμ. ΠΦΕ)

Harmonia axyridis, Coccinellidae προνύ μφη (©: Τμ. ΠΦΕ)
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Harmonia axyridis, Coccinellidae, νύ μφη (©: Τμ. ΠΦΕ)

Harmonia axyridis, Coccinellidae (©: Τμ. ΠΦΕ)

Hippodamia variegata, Coccinellidae (©: Τμ. ΠΦΕ)

Παρασιτισμένες αφίδες Aphis gossypii από το Lysiphlebus
fabarum (Hymenoptera: Braconidae) (©: Τμ. ΠΦΕ)

Harmonia axyridis, Coccinellidae, νύ μφη και προνύ μφη
(©: Τμ. ΠΦΕ)

Coccinella septempunctata, Coccinellidae (©: Τμ. ΠΦΕ)

Hippodamia variegata, Coccinellidae (προνύ μφη)
(©: Τμ. ΠΦΕ)

Tο παρασιτοειδές αφίδων Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera:
Braconidae) (©: Τμ. ΠΦΕ)
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Δ) Ανθεκτικότητα του Helicoverpa armigera σε εντομοκτόνα. Η Υπηρεσία μας επανέρχεται
διαρκώ ς στο θέμα της ανθεκτικό τητας σε εντομοκτό να του πρά σινου σκουληκιού , τό σο στα Τεχνικά
Δελτία ό σο και στις εκθέσεις αξιολό γησης. Αναλογιζό μενοι τις σημαντικές εξελίξεις σε επίπεδο
ανθεκτικό τητας του εντό μου διεθνώ ς, προσπαθού με να εμφυσή σουμε κατά το δυνατό ν στους
καλλιεργητές βαμβακιού τις αρχές της διαχείρισης του προβλή ματος. Στο 3ο Τεχνικό Δελτίο που
εκδό θηκε στις 18-07-2018 καταβλή θηκε προσπά θεια ταξινομημένης παρουσίασης των εγκεκριμένων
εντομοκτό νων κατά τρό πο δρά σης και εκλεκτικό τητας ως προς τους φυσικού ς εχθρού ς, ώ στε να
διευκολυνθεί το έργο τό σο των γεωπό νων, ό σο και των ιδίων των καλλιεργητώ ν. Επίσης, προς τον
σκοπό αυτό ν αξιοποιού νται ό λα τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε τοπικό επίπεδο,
από πληθυσμού ς του εντό μου της περιοχή ς και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά , ή είναι
ανακοινωμένα σε ελληνικά συνέδρια της Εντομολογική ς Εταιρείας Ελλά δος.
Σε ό ,τι αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα ανθεκτικό τητας του πρά σινου σκουληκιού σε
πυρεθρινοειδή καθώ ς και σε ά λλες δραστικές, που είναι διαθέσιμα κυρίως από εργασίες των Mironidis
et al. (2012) (Insect Science, DOI 10.1111/j.1744-7917.2012.01528.x) και Μυρωνίδη κ.α. (2015) (Πρακτικά 16ου
Πανελλή νιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ηρά κλειο), επισημαίνεται ότι δυστυχώς δεν επαρκούν πλέον για
την ορθή διαχείριση ανθεκτικότητας. Το σοβαρό έλλειμμα που έχουμε ως Χώ ρα σε πρό σφατα
δεδομένα ευαισθησίας του εντό μου σε εντομοκτό να υποκρύ πτει τον κίνδυνο σοβαρώ ν επιπτώ σεων σε
περίπτωση έξαρσης των πληθυσμώ ν του εντό μου. Καθώ ς ή δη πριν το 2015 είχαν διαπιστωθεί οι
πρώ τες ενδείξεις εμφά νισης ανθεκτικό τητας του πρά σινου σκουληκιού και στις νεό τερες δραστικές
ουσίες σύ μφωνα με τους Μυρωνίδη κ.α. 2015 (βλ. έκθεση αξιολό γησης του προγρά μματος έτους 2017), είναι
αναγκαίο το φαινόμενο να επανελεγχθεί κατά το έτος 2019 πριν τα επίπεδα ανθεκτικότητας
αυξηθούν περαιτέρω και δημιουργήσουν προβλήματα στην αντιμετώπιση του πράσινου
σκουληκιού.
Επειδή , ό πως έχουμε σημειώ σει στο παρελθό ν, παρατηρείται καθολική χρή ση σκευασμά των του
chlorantraniliprole, καθώ ς έχουν ή δη απολέσει την αποτελεσματικό τητά τους τα πυρεθρινοειδή ,
επισημαίνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ό τι σε σχετικώ ς σύ ντομο χρονικό διά στημα είναι πιθανό να
προκληθεί σημαντική μείωση της ευαισθησίας του πρά σινου σκουληκιού στο εν λό γω πολύ σημαντικό
διαμίδιο. Επαναλαμβά νουμε την πρό τασή μας να καταρτιστεί και να εφαρμόζεται σε ετήσια βάση
ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ευαισθησίας των κύριων εντομολογικών εχθρών στις
σημαντικότερες καλλιέργειες της Χώρας (μεγάλες καλλιέργειες, δενδροκομία, κηπευτικά),
ώστε να παρακολουθείται το φαινόμενο και να λαμβάνονται εγκαίρως κατάλληλα μέτρα
πρόληψης. Τα δεδομένα που θα προκύπτουν θα πρέπει να είναι ανοικτά και διαθέσιμα μέσω
της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων «ΓΑΛΑΝΘΟΣ» για την ανθεκτικότητα των κύριων εχθρών
της Ελληνικής Γεωργίας στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (http://www.galanthos.gr). Το
πρόγραμμα παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς στοχεύει στην ορθή
φυτοπροστασία και κατά συνέπεια έχει σαφείς προεκτάσεις τόσο στην προστασία του
καταναλωτή, του περιβάλλοντος, όσο και στην οικονομικότητα και βιωσιμότητα των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ε) Συγκομιδή – αποδόσεις σύσπορου βαμβακιού. Το ά νοιγμα των πρώ των καψώ ν
διαπιστώ θηκε στις 14-08-2018 (σε σύ γκριση με την περυσινή περίοδο την 01-09-2017) στις πρώ ιμες
καλλιέργειες και περί τις 10-09-2018 στις ό ψιμες. Οι συνθή κες του Σεπτεμβρίου ή ταν σχετικά θερμές,
ξηρές και ηλιό λουστες και ευνό ησαν τη συγκομιδή , η οποία μεγά λο ποσοστό της ολοκληρώ θηκε έως τα
τέλη του Σεπτεμβρίου.
Έως τις 03-10-2018 είχε συγκομισθεί το 90% του α' χεριού στην περιοχή Φωτολίβους και το 50%
των περιοχώ ν Καλού Αγρού και Μαυρολεύ κης. Στις 20-10-2018 ολοκληρώ θηκε η συγκομιδή στο
Φωτολίβος και η συγκομιδή του α' χεριού στον Καλό Αγρό και Μαυρολεύ κη και ξεκίνησε στους
Σιταγρού ς-Μυλοπό ταμο-Μικρό καμπο-Πετρού σα. Στις 03-11-2018 ολοκληρώ θηκε η συγκομιδή σε
Καλό Αγρό και Μαυρολεύ κη και το α' χέρι σε Σιταγρού ς-Μυλοπό ταμο-Μικρό καμπο-Πετρού σα, ενώ
στις 15-11-2018 ολοκληρώ θηκε και το β' χέρι.
Γενικά , οι αποδό σεις εκτιμά ται ό τι κυμά νθηκαν μεταξύ 340-550 Kg/στρέμμα. Στις κύ ριες περιοχές
καλλιέργειας: α) Φωτολίβους κατά μέσο ό ρο καταγρά φηκαν αποδό σεις της τά ξης 440 Kg/στρέμμα, β)
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Μαυρολεύ κης, Καλού Αγρού , Σιταγρώ ν, Αργυρού πολης, Μικροκά μπου και Μυλοποτά μου μεταξύ 340420 Kg/στρέμμα κ.μ.ο. και γ) Πετρού σας και Προσοτσά νης μεταξύ 330-380 Kg/στρέμμα κ.μ.ο. Η μέση
από δοση για ό λο τον Νομό εκτιμά ται ό τι ανή λθε στα 400 Kg/στρέμμα.
Συμπερασματικά , η χρονιά ή ταν πολύ πρώ ιμη, με πολύ καλή πρώ τη ανά πτυξη, πρώ ιμη ανθοφορία,
καλές συνθή κες ανά πτυξης της καρποφορίας, καλό ά νοιγμα των καψώ ν και ευνοϊκές συνθή κες
συγκομιδή ς. Οι υψηλές βροχοπτώ σεις του πρώ του ημίσεος του καλοκαιριού που συνδυά στηκαν με
χαμηλή ηλιοφά νεια και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και η ά νοδος των θερμοκρασιώ ν στη συνέχεια
και η απουσία βροχοπτώ σεων διαμό ρφωσαν την τελική από δοση. Προβλή ματα φυτοπροστασίας
εξαιτίας του εχθρού -κλειδί (πρά σινο σκουλή κι) δεν υπή ρξαν. Διαπιστώ θηκαν προσβολές από αφίδες,
τζιτζικά κια και Nezara viridula. Οι προσβολές του τελευταίου χρή ζουν της ιδιαίτερης προσοχή ς του
ΥΠ.Α.Α.Τ., καθώ ς φαίνεται ό τι προκαλεί σοβαρή επίπτωση επί της ποιό τητας του παραγό μενου
προϊό ντος. Η Υπηρεσία μας σχεδιά ζει την παρακολού θηση του εντό μου αυτού και ενδεχομένως ά λλων
Pentatomidae κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019 και την έκδοση σχετικώ ν οδηγιώ ν στα πλαίσια
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας του βαμβακιού . Κρίνουμε αναγκαία την επικαιροποίηση των
Οδηγιώ ν Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας Βαμβακιού ως προς την έκδοση ορίων ανεκτή ς
πυκνό τητας για τα Pentatomidae.
Στ) Προβλήματα-δυσχέρειες εφαρμογής του προγράμματος προειδοποιήσεων.
Επισημαίνουμε την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους Δή μους για συνεργασία στη διά χυση της
πληροφορίας των Τεχνικώ ν Δελτίων προς στις Δημοτικές Ενό τητες και την καλύ τερη ενημέρωση των
καλλιεργητώ ν-δημοτώ ν τους. Δυστυχώ ς διαπιστώ νουμε ό τι οι προειδοποιή σεις και οι ενημερώ σεις της
Υπηρεσίας δεν φθά νουν σε ικανοποιητικό βαθμό στους φυσικού ς αποδέκτες τους (καλλιεργητές). Η
ενεργοποίηση των T.O.E.B. ως σημείων κατά τό πους ανά ρτησης των Τεχνικώ ν Δελτίων, καθώ ς έχουν
περά σει στην αρμοδιό τητα των Δ.Α.Ο.Κ., δεν είναι αρκετή . Η Υπηρεσία μας καταβά λλει μεγά λη
προσπά θεια μέσω διαρκού ς διεύ ρυνσης των αποδεκτώ ν της ηλεκτρονική ς αλληλογραφίας αλλά και
μέσω προφορική ς ενημέρωσης να πληροφορεί απευθείας τό σο τους καλλιεργητές, ό σο και τους
υπεύ θυνους επιστή μονες των καταστημά των γεωργικώ ν εφοδίων. Ωστό σο, μία διαχρονική
διαπίστωση που δυστυχώ ς επιβεβαιώ θηκε και κατά την καλλιεργητική περίοδο 2018 είναι ό τι μεγά λη
μερίδα καλλιεργητώ ν, ακό μη και ύ στερα από ενημέρωση, δεν κά νει αποδεκτές τις συστά σεις των
Τεχνικώ ν Δελτίων
Αυτό είναι από ρροια πολυσύ νθετων αιτιώ ν που δρουν συνδυαστικά και καταλυτικά . Αυτές
αφορού ν: Α) Σε σημαντικό βαθμό στη νοοτροπία και δυσπιστία των καλλιεργητώ ν, ακό μη ίσως και
στην αδιαφορία μερίδας εξ αυτώ ν για την ορθή φυτοπροστασία, η οποία οφείλεται εν μέρει και στο
γεγονό ς ό τι τα τελευταία χρό νια δεν υπή ρξε κά ποια ακραία χρονιά από πλευρά ς σοβαρό τητας
προσβολώ ν πρά σινου σκουληκιού ώ στε να νοιώ σουν την ανά γκη ενημέρωσης και στή ριξης. Είναι
χαρακτηριστικό ό τι η Υπηρεσία στο πρό σφατο παρελθό ν διοργά νωσε τρεις ενημερωτικές ημερίδες
που αφορού σαν ειδικά στη φυτοπροστασία του βαμβακιού (με πρό σκληση του Δρ. Γ. Μυρωνίδη) αλλά
η συμμετοχή των καλλιεργητώ ν ή ταν απαρά δεκτα μειωμένη. Β) Στην κακή ενημέρωση των
καλλιεργητώ ν από μη αξιό πιστες πηγές, ό πως είναι οι ά λλοι καλλιεργητές, οι εμπορικοί αντιπρό σωποι
εταιρειώ ν φ.π., ή ά λλα πρό σωπα ανύ παρκτης επιστημονική ς επά ρκειας που ωστό σο λειτουργού ν ως
καθοδηγητές. Η πρακτική που ακολουθείται από μερίδα εταιρειώ ν που τοποθετού ν φερομονικές
παγίδες σε καλλιέργειες και ενημερώ νουν για τις συλλή ψεις τού ς καλλιεργητές μέσω τηλεφωνικώ ν
μηνυμά των, δεν αντιλαμβανό μαστε πώ ς αποσκοπεί στην ορθή φυτοπροστασία, καθώ ς η πληροφορία
για τυχό ν υψηλά δεδομένα συλλή ψεων σε μία περιοχή είναι αδύ νατον να ερμηνευτεί σωστά από τους
καλλιεργητές, με αποτέλεσμα την πρό κληση σύ γχυσης, τη διενέργεια ά σκοπων ψεκασμώ ν και την
αύ ξηση του κό στους παραγωγή ς. Δεν τεκμηριώ νεται επιστημονικά η ύ παρξη σχέση μεταξύ
συλλή ψεων και προσβολώ ν του πρά σινου σκουληκιού . Γ) Στο ελά χιστο προσωπικό της Δ.Α.Ο.Κ. που
είναι διαθέσιμο και χειρίζεται και το αντικείμενο των Γεωργικώ ν Προειδοποιή σεων βαμβακιού , το
οποίο δεν επαρκεί αριθμητικώ ς ώ στε να καλυφθεί αποτελεσματικά ένας νομό ς. Δ) Στις δυσχέρειες
μετακινή σεων των γεωπό νων που θα πρέπει να μεταβού ν στις καλλιέργειες βαμβακιού , για τις οποίες
απαιτείται δαπά νη χρό νου διανύ οντας μεγά λες αποστά σεις σε αγροτικού ς δρό μους, με αυτοκίνητα της
υπηρεσίας που δεν είναι πά ντα διαθέσιμα και συνεπώ ς θα πρέπει το ή δη χρονοβό ρο αντικείμενο να
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συνδυά ζεται με δύ ο ή τρία ά λλα αντικείμενα ταυτό χρονα σε κά θε έξοδο (επισκοπή σεις επιβλαβώ ν
οργανισμώ ν καραντίνας, γεωργικές προειδοποιή σεις δενδρωδώ ν, αραβοσίτου κλπ.). Όλα αυτά
συνεπά γονται δυσχέρειες στην αποτελεσματική κά λυψη του νομού και επιβά ρυνση του προσωπικού
με την αναγκαστικά παρατεταμένη παραμονή του σε δυσμενείς συνθή κες υψηλώ ν θερμοκρασιώ ν
κατά το θέρος.
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