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2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ
Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό
Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας και ενημερώνει τους παραγωγούς για τις
απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
1.

Στόχοι

1.1

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική
φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα από την άνθηση μέχρι την καρπόδεση του 50% των
ανθέων, για την οργάνωση της αυτοάμυνας των καλλιεργειών.

1.3

Ο βαμβακοκαλλιεργητής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει
τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της άνθησης και της καρπόδεσης.

2.2

Καταγράφονται συλλήψεις των πεταλούδων του πράσινου σκουληκιού, της γενεάς του Ιουλίου, στις
φερομονικές παγίδες, όμως από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκαν
ζωντανές προνύμφες πάνω από το όριο επέμβασης.

2.3

Οι συλλήψεις των πεταλούδων του ρόδινου σκουληκιού, στις φερομονικές παγίδες, είναι χαμηλές και
από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκαν προσβολές των ανθέων.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Συστήνεται η τακτική παρακολούθηση και δειγματοληψία των βαμβακοκαλλιεργειών για τον έλεγχο
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της προσβολής. Οι βαμβακοκαλλιεργητές δεν πρέπει να εφησυχάζουν και να επιθεωρούν τουλάχιστον
δύο φορές την εβδομάδα την καλλιέργειά τους.
Στο στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας (γενεά Ιουλίου), τα κατώτατα όρια επέμβασης είναι:
Για το πράσινο σκουλήκι: συνιστάται ψεκασμός μόνο όταν διαπιστωθούν 6 έως 8 νεαρές
προνύμφες ανά 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της
γραμμής. Οι προνύμφες να είναι μέχρι ένα (1) εκατοστό (1ου και 2ου σταδίου).
Για το ρόδινο σκουλήκι: συνιστάται ψεκασμός μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 20
προσβεβλημένα άνθη (μορφής ροζέτας), σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από πέντε τουλάχιστον
αντιπροσωπευτικά σημεία της καλλιέργειας.
3.2

Συστήνεται ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη. Να αποφεύγονται καλλιεργητικές πρακτικές που
προωθούν την βλαστική ανάπτυξη και την οψίμιση της καλλιέργειας, ιδιαίτερα φέτος που η
βαμβακοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται από οψιμότητα.
Σε καλλιέργειες με πλούσια βλάστηση, συνιστάται εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης βλάστησης
(mepiquat chloride 5 SL).

4.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.1

Συνιστάται ψεκασμός μόνο αν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια επέμβασης. Επισημαίνεται ότι οι
συλλήψεις των πεταλούδων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο ψεκασμού.
Στην περίπτωση των ψεκασμών απαιτείται η εναλλαγή των εντομοκτόνων για την αποφυγή
ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

4.2

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια γεωργικά φάρμακα και τηρείτε τα
αναγραφόμενα στην ετικέτα τους.

4.3

Απαιτείται η ενημέρωση του κοινού και ειδικότερα των μελισσοκόμων για τους επικείμενους
ψεκασμούς των βαμβακοκαλλιεργειών.
Επισημαίνεται οι ψεκασμοί για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι να διενεργούνται απογευματινές ώρες
και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα
Κτηνίατρος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής
Τμήμα: Προστασίας Φυτών
Συγγρού 150 Αθήνα
(e-mail: aalexopoulos@minagric.gr)

2.

Περιφερειακό Κέντρο Π. Φ. & Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 334,
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
(e-mail: pkpfpatr@minagric.gr)

3.

Γραφείο Τύπου Π.Ε. Ηλείας
(e-mail: gt@ilia.pde.gov.gr)
(Με την παράκληση να αποσταλεί στα Μ.Μ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας για ενημέρωση των βαμβακοκαλλιεργητών)

4.

Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης
Φαξ: 2623306810,
(e-mail: vangelis@andravida-killini.gr)
(Υπόψη: γεωτεχνικών Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης)
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στους χώρους συγκεντρώσεων των βαμβακοκαλλιεργητών, να
διανεμηθεί και να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων
του ΔΓΠ)

5.

Δήμος Πύργου
Μητροπολίτη Αντ. & Τ. Πετροπούλου, Πύργος
Φαξ: 2621362642
(e-mail: perivallon@dimospyrgou.gr)
(Υπόψη: υπευθύνου Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης,
Δ/νσης Προγραμματισμού – Αγρ. Ανάπτυξης & Τουρισμού)
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στους χώρους συγκεντρώσεων των βαμβακοκαλλιεργητών, να
διανεμηθεί και να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων
του ΔΓΠ)

6.

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
(e-mail: dkresten@otenet.gr)
(Υπόψη: γεωτεχνικών Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης)
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στους χώρους συγκεντρώσεων των βαμβακοκαλλιεργητών, να
διανεμηθεί και να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων
του ΔΓΠ)

7.

Καταστήματα Εμπορίας φππ Δ. Πύργου, Ανδραβίδας - Κυλλήνης & Δ. Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
(e-mail τους)

8.

Συνταγογράφοι Π.Ε. Ηλείας
(e-mail τους)

9.

Βαμβακοπαραγωγοί
(e-mail τους)
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