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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

5o 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 το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών 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

 Ξεκίνησε η πτή ση της γενεά ς Αυγού στου του πρά σινου σκουληκιού .
 Σύ μφωνα με τις παρατηρή σεις σε βαμβακοχώ ραφα διαπιστώ θηκε πολύ αραιή παρουσία
ωοτοκίας. Αναμένεται στις επό μενες ημέρες να αυξηθεί η ωοτοκία.
 Καταγρά φεται πολύ αυξημένη δραστηριό τητα αρπακτικώ ν εντό μων (που ρυθμίζουν τους
πληθυσμού ς του πρά σινου σκουληκιού ), λό γω των ή πιων θερμοκρασιώ ν του Ιουλίου (βλ. 2ο
Τεχνικό Δελτίο για εικό νες αναγνώ ρισης).
 Δεν διαπιστώ νονται προσβολές καλλιεργειώ ν. Τα επίπεδα παρουσίας σκουληκιώ ν ό που
υπά ρχουν είναι πά ρα πολύ χαμηλά (πολύ χαμηλό τερα από το οικονομικό ό ριο: 4 σκουλή κια
ανά 100 φυτά ).

2.2

Οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή βρίσκονται στο βλαστικό στά διο της ά νθησης και αύ ξησης
καρυδιώ ν (BBCH 73).

2.3

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Δρά μας, έχουν γενικώ ς φυσιολογική εξέλιξη, παρά τη
σχετική οψιμό τητα για την εποχή , λό γω των μετεωρολογικώ ν συνθηκώ ν που επικρά τησαν.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Να αποφεύ γονται πρακτικές που προωθού ν την οψίμιση της καλλιέργειας:
α. Αποφυγή υπερβολικώ ν αρδεύ σεων.
β. Συνιστά ται η εφαρμογή ανασχετικώ ν (mepiquat chloride 5 SL, διά φορα σκευά σματα) σε
οψιμισμένες καλλιέργειες.

3.2

Παρακολού θηση της καλλιέργειας.
α. Οι καλλιεργητές να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:
 Να παρακολουθούν εντατικά τις καλλιέργειές τους τις επό μενες ημέρες.
 Να μετρού ν την παρουσία των σκουληκιώ ν.
 Το ό ριο ψεκασμού της γενεά ς αυτή ς είναι 4 μικρά σκουλή κια στα 100 φυτά .
β. Γενική σύσταση: Όχι «προληπτικές» επεμβάσεις. Σκοπό ς: η διαφύ λαξη των φυσικώ ν
εχθρώ ν μέχρι τα τέλη Αυγού στου. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αντιμετώ πιση
του πρά σινου σκουληκιού (βλ. 2ο Τεχνικό Δελτίο για εικό νες αναγνώ ρισης).
γ. Το όριο επέμβασης για τη γενεά Αυγούστου είναι η καταμέτρηση 4 σκουληκιών σε
100 φυτά. Εναλλακτικά η καταμέτρηση >1 σκουλήκι για κάθε 1,5 μέτρο γραμμή ς, κατά
μέσο ό ρο. Για αναλυτικό τερα στοιχεία βλ. τον σχετικό Οδηγό του ΥΠΑΑΤ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ
4.

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
Ανατρέξτε στο 3ο Τεχνικό Δελτίο για πληροφορίες σχετικές με τα εγκεκριμένα
εντομοκτό να 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNA SARIGKOLI
Ημερομηνία: 2019.07.31 15:16:05 EEST
Τόπος: ΔΡΑΜΑ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού όλης της Χώρας
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (επιλέξτε εδώ )

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

Εικόνες αβγών πράσινου σκουληκιού.
Οι εικόνες δείχνουν τα αβγά του πράσινου σκουληκιού σε φυσικό μέγεθος (αριστερά) και υπό
μεγέθυνση (δεξιά). Τα αναζητούμε κυρίως στο επάνω 1/4 μέρος του φυτού.
 Δεν πρέπει να επεμβαίνουμε με την παρουσία αβγών (υπάρχει υψηλός παρασιτισμός).
 Ψεκάζουμε μόνον όταν τα σκουλήκια είναι πάνω από το όριο επέμβασης (4 στα 100 φυτά).

Αβγό σε φυσικό μέγεθος

Αβγό σε μεγέθυνση

Φωτογραφίες αρχείου του Τμήματος Π.Φ.Ε. της Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας

