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Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της καλλιεργητικής περιόδου 2018.
ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αριθ. 5572/75891/30-05-2018 Υπουργική Απόφαση.
2. Το µε αριθ. 11724/157427/14-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.

Ανάπτυξη της βαµβακοκαλλιέργειας – Αγροµετεωρολογικά στοιχεία
Η καλλιέργεια του βαµβακιού στην ΠΕ Μαγνησίας για το έτος 2018 αναπτύχθηκε συνολικά σε
32500 στρέµµατα (21800 στρ στην περιοχή Βελεστίνου και 10700 στρ στην περιοχή Αλµυρού).
Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο οι καιρικές συνθήκες γενικά ήταν ευνοϊκές για την
βαµβακοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μαγνησίας.
Η σπορά των βαµβακοκαλλιεργειών στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας
πραγµατοποιήθηκε κανονικά, το δεύτερο δεκαήµερο του Απριλίου και ολοκληρώθηκε αρχές Μαΐου. Οι
υψηλές θερµοκρασίες που σηµειώθηκαν κατά τον Απρίλιο και Μάιο συνετέλεσαν στο οµοιόµορφο
φύτρωµα. Οι ευνοϊκές συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες, παρατεταµένη ανοµβρία) που επικράτησαν
κατά τη διάρκεια και το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, βοήθησαν στην ωρίµανση και το άνοιγµα
των καρυδιών.
Η συγκοµιδή που πραγµατοποιήθηκε µε ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας-υγρασίας (απουσία
βροχοπτώσεων ), κυµάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
1.

Οργάνωση δικτύου παρακολούθησης και πληθυσµιακή εξέλιξη των επιβλαβών οργανισµών
Η Υπηρεσία µας σε συνεργασία µε το Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Βόλου εγκατέστησε δίκτυο παγίδων
για τον έλεγχο του πληθυσµού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις βαµβακοπαραγωγικές
περιοχές των ∆ήµων Ρήγα Φεραίου και Αλµυρού. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα τοποθετήθηκαν 18
φεροµονικές παγίδες παρακολούθησης για το πράσινο σκουλήκι και 6 παγίδες παρακολούθησης για το
ρόδινο σκουλήκι και ειδικότερα 12 παγίδες στην περιοχή Αλµυρού και 12 παγίδες στην περιοχή Ρήγα

2.

Φεραίου ανάλογα µε την έκταση της βαµβακοκαλλιέργειας και σε θέσεις επιδεικτικές προσβολής από
τους εξεταζόµενους εχθρούς.
α. Πράσινο σκουλήκι
Τοποθετήθηκαν και παρακολουθήθηκαν τρεις περιοχές στον ∆ήµο Ρήγα Φεραίου (στις Τοπικές
Κοινότητες Αγίου ∆ηµητρίου, Βελεστίνου, Στεφανοβικείου) και τρεις περιοχές στο ∆ήµο Αλµυρού
(στις Τοπικές Κοινότητες Σούρπης, Πλατάνου, και στην περιοχή «Μπόζαλο» Αλµυρού).
Η καταγραφή των συλλήψεων ακµαίων εντόµων αυτών στις φεροµονικές παγίδες (τρείς παγίδες
ανά θέση) για το χρονικό διάστηµα από τέλος Ιουνίου και µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου περίπου, έδειξε
διακυµάνσεις του πληθυσµού στο βαµβάκι και καταγράφηκαν τρεις γενιές για το πράσινο σκουλήκι. Με
βάση τα στοιχεία καταγραφής στις παγίδες αλλά και από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες
που πραγµατοποιήθηκαν, δόθηκαν οι κατάλληλες συµβουλές στους αγρότες µέσω των ∆ελτίων Τύπου
που εξέδωσε η Υπηρεσία µας.
Κατά τη φετινή περίοδο, παρατηρήθηκε µέτριος αριθµός συλλήψεων ακµαίων πράσινου
σκουληκιού και οι προσβολές στο χωράφι περιορίστηκαν εστιακά σε µικρό αριθµό βαµβακοχώραφων,
λόγω έγκαιρης καταπολέµησης από τους παραγωγούς (χρησιµοποιήθηκαν φυτοφάρµακα φιλικά προς τα
ωφέλιµα έντοµα και τις µέλισσες). Επιπλέον επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες που
διενεργήθηκαν από τους Γεωπόνους της Υπηρεσίας και του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. Βόλου έδειξαν µικρούς
έως µηδενικούς πληθυσµούς προνυµφών σε χτένια, άνθη και καρύδια και µεγάλους αριθµούς ωφέλιµων
εντόµων.
β. Ρόδινο σκουλήκι
Τοποθετήθηκαν και παρακολουθήθηκαν τρεις περιοχές στον ∆ήµο Ρήγα Φεραίου (στις Τοπικές
Κοινότητες Αγίου ∆ηµητρίου, Βελεστίνου και Στεφανοβίκειου) και τρεις περιοχές στο ∆ήµο Αλµυρού
(στις Τοπικές Κοινότητες Σούρπης, Πλατάνου και στην περιοχή «Μπόζαλο» Αλµυρού).
Στις παγίδες για το χρονικό διάστηµα από τέλος Ιουνίου και µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου
παρατηρήθηκαν τρείς γενιές ρόδινου σκουληκιού. Με βάση τα στοιχεία της καταγραφής στις παγίδες
και τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες, δόθηκαν οι συµβουλές στους αγρότες µέσω των
∆ελτίων Τύπου που εξέδωσε η Υπηρεσία µας.
Κατά τη φετινή περίοδο, παρατηρήθηκε µέτριος αριθµός συλλήψεων ακµαίων ρόδινου σκουληκιού.
Οι προσβολές στο χωράφι περιορίστηκαν από τις έγκαιρες επεµβάσεις µε κατάλληλα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Επιπλέον επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες που
διενεργήθηκαν από τους Γεωπόνους της Υπηρεσίας και του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. Βόλου έδειξαν µικρούς
έως µηδενικούς πληθυσµούς προνυµφών σε χτένια, άνθη και καρύδια.
γ. Λύγκος
Παρατηρήθηκαν µικροί πληθυσµοί του εντόµου σε κατά τόπους περιοχές κατά τις δειγµατοληψίες
και τους επιτόπιους ελέγχους ενώ δεν καταγράφηκε σηµαντική επίδραση στην βαµβακοκαλλιέργεια.
δ. Αφίδες - Τετράνυχος
Παρατηρήθηκαν µικροί πληθυσµοί κατά τους επιτόπιους ελέγχους και στις δειγµατοληψίες. Η
προσβολή είχε χαρακτηριστικά περιορισµένης έκτασης και µικρής χρονικής διάρκειας µε εξαίρεση
αγρούς όπου είχαν µειωµένους πληθυσµούς ωφέλιµων εντόµων, λόγω άκαιρων ψεκασµών.
ε. Επιβλαβείς οργανισµοί που παρουσίασαν πληθυσµιακή πυκνότητα ορίου επέµβασης και
συστάθηκαν επεµβάσεις
Εκδόθηκαν συνολικά τέσσερα (4) ∆ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων (∆.Γ.Π.) για το βαµβάκι
από την Υπηρεσία µας. Οι επιβλαβείς οργανισµοί που παρουσίασαν µέτριους έως υψηλούς κατά τόπους
πληθυσµούς και για τους οποίους συστήθηκαν επεµβάσεις ήταν το ρόδινο και το πράσινο σκουλήκι.
Συστήθηκαν επεµβάσεις µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όταν οι
ενδείξεις στον αγρό ήταν πάνω από το όριο επέµβασης.

3.Αντιµετώπιση των επιβλαβών οργανισµών – φυτοπροστασία
α. ∆ραστικές ουσίες ευρέως φάσµατος που χρησιµοποιήθηκαν και αποτελεσµατικότητα
Η δραστική ουσία που χρησιµοποιήθηκε από τους παραγωγούς κατά κύριο λόγο ήταν η
chlorantraniliprole καθώς και διάφορες πυρεθρίνες όπως η lambda-cyhalothrin.
β. Εκλεκτικές δραστικές ουσίες χηµικού µέσου που χρησιµοποιήθηκαν και η αποτελεσµατικότητα
αυτών.
Εκλεκτικές δραστικές ουσίες δεν χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλη έκταση από τους παραγωγούς.
γ. Άλλες δραστικές ουσίες (πχ Βιολογικοί παράγοντες – βάκιλοι, µύκητες κλπ) που
χρησιµοποιήθηκαν και η αποτελεσµατικότητα τους).
Κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο χρησιµοποιήθηκαν σκευάσµατα Βακίλου Θουριγγίας µε
σχετικά καλή αποτελεσµατικότητα κατά τη διάρκεια του πρώτου ψεκασµού στο τέλος Ιουλίου.

Άλλες συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές
Συστήθηκε στους παραγωγούς των οποίων οι βαµβακοφυτείες βρίσκονταν στο στάδιο της
καρποφορίας µε καρπόδεση 50%-60% και ύψος φυτών 85 εκ. και άνω, µε πλούσια βλάστηση και
µεσογονάτια διαστήµατα άνω των 5-6 εκ., να εφαρµόσουν µε ψεκασµό ρυθµιστές ανάπτυξης (meriquat
chloride 5SL). Επιπλέον συστήθηκε να εφαρµόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση για την
αποφυγή της υπέρµετρης βλάστησης των βαµβακόφυτων.
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5. Προβλήµατα του παρουσιάστηκαν στο σύστηµα του προγράµµατος και προτάσεις βελτίωσης
τους.
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του προγράµµατος είναι σκόπιµο η κατ΄ εξαίρεση άδεια
χρήσης νέων σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων να δίνεται για όλη τη βαµβακοκαλλιέργεια σε
επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε τι βαθµό οι παραγωγοί ακολούθησαν τις προτάσεις των ∆ΓΠ
Σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος διαπιστώσαµε ότι οι παραγωγοί ακολουθούσαν τις οδηγίες
ως προς το χρόνο επέµβασης, αλλά λιγότερο ως προς το είδος της δραστικής ουσίας, όπου
ακολουθούσαν κατά κανόνα τις οδηγίες των προµηθευτών.
Γενικά οι παραγωγοί ακολούθησαν τις επισηµάνσεις γεωργικής προειδοποίησης για την
αντιµετώπιση εχθρών του βαµβακιού. Οι παραγωγές κυµάνθηκαν από 330 έως και περισσότερα από
400 κιλά, όσο δηλαδή είναι το εύρος των µέσων αποδόσεων της περιοχής µας.
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Σε ελάχιστες και µεµονωµένες περιπτώσεις παραγωγών υπήρξαν προσβολές χωρίς όµως σηµαντική
απώλεια παραγωγής.
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