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ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
1.

Στόχοι

1.1

Το παρό ν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δρά μας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβά λας
και απευθύ νεται στους βαμβακοπαραγωγού ς για την ενημέρωσή τους για την
αποτελεσματική φυτοπροστασία του βαμβακιού .

1.2

Αφορά στο διά στημα μέχρι την καρποφορία του 50% των ανθέων και αποσκοπεί στην
οργά νωση αποτελεσματική ς διαχείρισης της καλλιέργειας.

1.3

Προϋ πό θεση επιτυχού ς διαχείρισης της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητή ς να παρακολουθεί
τακτικά και να εφαρμό ζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Δεν διαπιστώ νονται φυτοπροστατευτικά προβλή ματα.
Δεν ξεκίνησε η γενεά Ιουνίου-Ιουλίου του πρά σινου σκουληκιού .
Διαπιστώ θηκε η παρουσία πληθυσμώ ν φυσικώ ν εχθρώ ν. (Για την αναγνώ ρισή τους βλ.
φωτογραφίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

2.2

Οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή βρίσκονται στο στάδιο εμφάνισης των χτενιών, στην
πλειοψηφία τους (BBCH 52).

2.3

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Δρά μας, παρουσιά ζουν γενικά υστέρηση στο στά διο
ανά πτυξης σε σύ γκριση με ά λλες χρονιές.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Να αποφεύ γονται πρακτικές που προωθού ν την οψίμιση της καλλιέργειας:
α. Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ημερώ ν (συχνές βροχοπτώ σεις) συμβά λλουν
στην οψίμιση της καλλιέργειας. Αποφυγή αρδεύ σεων για ικανό χρονικό διά στημα σε
καλλιέργειες με βλαστομανία. Αποφυγή περίσσειας αζωτού χου λίπανσης. Εφαρμογή
διαφυλλική ς φωσφοροκαλιού χου λίπανσης σε περιπτώ σεις υπερβολική ς βλά στησης. Με την
έναρξη της ά νθησης, εφό σον απαιτηθεί, να χρησιμοποιηθού ν ανασχετικά βλά στησης
(σκευά σματα του mepiquat chloride).

3.2

Παρακολού θηση της καλλιέργειας.
α. Καλού νται οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειές τους.
β. Γενική σύσταση: Δεν έχει κανένα νό ημα η εκτέλεση ψεκασμώ ν «προληπτικά ». Στό χος: η
εγκατά σταση και διατή ρηση πληθυσμώ ν φυσικώ ν εχθρώ ν μέχρι τα τέλη Αυγού στου. Η
παρουσία τους είναι καθοριστική για την αντιμετώ πιση του πρά σινου σκουληκιού και ά λλων
εχθρώ ν του βαμβακιού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').
γ. Δεν δικαιολογείται η εφαρμογή ψεκασμώ ν για λύ γκο ή πρά σινο σκουλή κι στο στά διο αυτό . Η
ό ποια παρουσία λύ γκου δεν δημιουργεί πρό βλημα. Η πιθανή από ρριψη καρποφό ρων
οργά νων δεν οφείλεται κατ’ ανά γκη τον λύ γκο. Είναι φυσιολογικό φαινό μενο που οφείλεται
σε ορμονικές διεργασίες των φυτώ ν, ιδίως σε συνθή κες βλαστομανίας.
Επίσης, πιθανή εμφά νιση νεαρώ ν σκουληκιώ ν την περίοδο αυτή (της διαχειμά ζουσας γενιά ς),
δεν δημιουργεί κανένα πρό βλημα στην παρού σα φά ση. Τα φυτά έχουν υψηλή ικανό τητα
αναπλή ρωσης καρποφό ρων οργά νων.

4.

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
Υποχρέωση των επαγγελματιώ ν χρηστώ ν γεωργικώ ν φαρμά κων είναι να τηρού ν τα
αναγραφό μενα στην ετικέτα, να διατηρού ν επί τριετία τις συνταγές χρήσης γ. φαρμά κων
και να καταγρά φουν σε ημερολόγιο τις ημερομηνίες χρή σης τους, το οποίο θα επιδεικνύ ουν
σε κά θε έλεγχο.
Στο επό μενο δελτίο θα ανακοινωθεί βοηθητικό ς πίνακας με τα εγκεκριμένα γ. φά ρμακα στο
βαμβά κι.

Παρακαλού νται οι Δήμοι Π.Ε. Δρά μας να αναρτού ν τα Τεχνικά Δελτία Γεωργικώ ν
Προειδοποιή σεων στα Δημοτικά Διαμερίσματα για την ενημέρωση των δημοτώ ν τους –
καλλιεργητώ ν βά μβακος.
Επίσης, παρακαλού νται οι Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας να αναρτή σουν το παρό ν Τεχνικό Δελτίο
Γεωργικώ ν Προειδοποιή σεων σε πίνακα ανακοινώ σεων.
ΜΕ Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από RACHILI
MOCHORIDOU
Ημερομηνία: 2019.06.28 08:49:03 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:

1) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας
Άγ. Λουκά ς – Τέρμα Αμυνταίου
Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
6) Καλλιεργητές (από λίστα διανομή ς)
4) Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας
5) Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας
3) Δήμοι Π.Ε. Δράμας
7) Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Δράμας

ΚΟΙΝ.:

1) Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ.
2) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Α.Μ.Θ.
8) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας
9) ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΧΘΡΏΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Χρύ σωπας (αβγό ).

Nabis ferus (αρπακτικό )

Χρύ σωπας (προνύ μφη).

Χρύ σωπας (ενή λικο).

Αρπακτικό της οικογένειας Miridae.

Αρπακτικό Orius spp. της οικογένειας
Anthocoridae.

Νύ μφη του παρασιτοειδού ς Hyposoter
didymator.

Το παρασιτοειδές Hyposoter didymator.

Η πασχαλίτσα Propylea
quatuordecimpunctata (προνύ μφη).

Η πασχαλίτσα Harmonia axyridis
(πολυμορφικό είδος).

Η κοινή πασχαλίτσα (Coccinella
septempunctata).

Το παρασιτοειδές Tachina praeceps
(Tachinidae).

©, Φωτ.: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΕΚΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΥΠ.Α.Α.Τ.) (*)
Α/Α

1

2

3

ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Τετράνυχος
(Tetranychus spp.)

Θρίπες
(Thysanoptera)

Αφίδες ή
Μελίγκρες
(Aphididae)

4

Αλευρώδης

5

Λύγκος

6

Σποντόπτερα

7

8

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Πρώ το
στά διο
ανά πτυξης
των
βαμβακοφύ των μέχρι της εμφά νισης
των πρώ των χτενιώ ν.
Στά διο ανά πτυξης βαμβακοφύ των μετά
την εμφά νιση των πρώ των χτενιώ ν
Πρώ το
στά διο
της
ανά πτυξης
βαμβακοφύ των μέχρι της εμφά νισης
των πρώ των χτενιώ ν.
Στά διο ανά πτυξης των βαμβακοφύ των
μετά την εμφά νιση των πρώ των
χτενιώ ν.
Πρώ το
στά διο
ανά πτυξης
των
βαμβακοφύ των μέχρι της εμφά νισης
των πρώ των χτενιώ ν.
Στά δια ανά πτυξης των βαμβακοφύ των
μετά την εμφά νιση των πρώ των
χτενιώ ν.

Όταν οι πληθυσμοί του τετρά νυχου αρχίζουν να
προκαλού ν φυλλό πτωση
Όταν στη δειγματοληψία εμφανίζεται τετρά νυχος
κ.μ.ο. στο 30-50% των φύ λλων του δείγματος.
Όταν σε φυτά χωρίς μό νιμα φύ λλα (στά διο
κοτυληδό νων) εμφανισθεί κ.μ.ο. ένα (1) ά τομο
θρίπα ανά φυτό ή ό ταν σε φυτά με μό νιμα φύ λλα
εμφανισθού ν κ.μ.ο. 1-2 ά τομα θρίπα σε δείγμα
20-40 φυτώ ν.
Δεν συνιστά ται επέμβαση κατά των θριπώ ν σε
ανεπτυγμένα φυτά , διό τι δεν προκαλείται ζημιά
και επιπλέον δρού ν ως ωφέλιμα καθώ ς η
προνύ μφη τους τρώ ει τα αυγά των τετρανύ χων.
Μό νο ό ταν σε πρώ ιμες προσβολές οι πληθυσμοί
παραμένουν υψηλοί για τουλά χιστον επτά (7)
συνεχείς ημέρες.
Όταν διαπιστωθού ν είκοσι πέντε (25) ά τομα
αφίδων κ.μ.ο. ανά φύ λλο, σε δείγμα 100 φύ λλων.

Όλα τα στά δια

Διακό σια (200) ά τομα αλευρώ δη κ.μ.ο,. ανά 100
φύ λλα.

Όλα τα στά δια

Πέντε (5) ά τομα λύ γκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά

(Spodoptera exigua)

Στο στά διο βαμβακοφυτείας από χτένια
και μετά .

Μία (1) προνύ μφη σποντό πτερα κ.μ.ο. ανά φυτό .

Πράσινο
σκουλήκι

Στά διο ανθοφορίας – καρποφορίας,
2η γενεά , διά ρκειας μέχρι περίπου τέλος
Ιουλίου.

(Bemisia spp.)

(Lygus pratensis)

(Helicoverpa
armigera)

Τζιτζικάκια
(Empoasca spp.)

Στά διο καρποφορίας,
3η γενεά , περίπου
Αυγού στου.
Όλα τα στά δια

από

αρχές

Έξι έως οκτώ (6-8) νεαρές προνύ μφες (1ου και 2ου
σταδίου, μή κους μέχρι ένα (1) εκατοστό ) κ.μ.ο.,
ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύ μφη κ.μ.ο.
στα φυτά γραμμή ς μή κους ενό ς (1) μέτρου.
Τέσσερις (4) νεαρές προνύ μφες (1ου και 2ου
σταδίου, μή κους μέχρι (1) εκατοστό ) κ.μ.ο., ανά
100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύ μφη κ.μ.ο. στα
φυτά γραμμή ς μή κους ενά μιση (1,5) μέτρου.
Τρία έως τέσσερα (3-4) ά τομα νυμφώ ν κ.μ.ο. ανά
φύ λλο σε δείγμα 50 ώ ριμων φύ λλων από τη μέση
της κό μης των φυτώ ν και χαμηλό τερα.

(*): Πηγή: Οδηγό ς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας Βαμβακιού . Υ.Π.Α.Α.Τ., 2019.
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Vamvaki-Odigies_2019.pdf

Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία είναι υποχρεωτική βά σει Νό μου (Ν. 4036/2012).
Ο Οδηγό ς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας Βαμβακιού περιέχει ό λες τις υποχρεωτικές
ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιού νται από τους καλλιεργητές για τη φυτοπροστασία τού
βαμβακιού . Επιπλέον περιλαμβά νει προαιρετικές ενέργειες για βελτίωση της φυτοπροστασίας.
Ανατρέξτε στην παραπά νω διαδρομή στο διαδίκτυο για την ενημέρωσή σας.

