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Πίνακα Αποδεκτών

(ηλεκτρονική αποστολή)

ΘΕΜΑ: «1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2019»
1. Στόχοι
1.1. Το Δελτίο αυτό απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Ροδόπης με στόχο
την ενημέρωσή τους για καλύτερη καλλιεργητική διαχείριση και αποτελεσματική
φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες.
1.2. Αφορά το διάστημα από τη σπορά μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών.
2. Διαπιστώσεις
2.1. Η καλλιεργηθείσα έκταση βαμβακιού εκτιμάται στα 330.000 στρ.
2.2. Η σπορά βαμβακιού διενεργήθηκε από 20/4/2018 έως και 10/5/2018. Οι καιρικές
συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την προετοιμασία και τη σπορά. Από την έναρξη της
σποράς αλλά και μέχρι σήμερα εκδηλώθηκαν αρκετές σποραδικές και κατά τόπους
βροχοπτώσεις οι οποίες σε λίγες περιπτώσεις ήταν αυξημένες και γενικά δεν
δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα χωράφια που
ζημιώθηκαν λόγω πλημυρών ή χαλαζοπτώσεων, οι οποίες όμως αφορούν σε
περιορισμένες εκτάσεις.
2.3. Γενικά το φύτρωμα έγινε με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις,
ιδιαίτερα στα ξηρικά χωράφια λόγω των βροχών και γενικά υπήρξαν λίγες
επανασπορές. Οι πληθυσμοί των φυτών είναι κανονικοί και τα βαμβακόφυτα έχουν
φυσιολογική βλαστική ανάπτυξη για την εποχή.
2.4. Η ζιζανιοκτονία εδάφους παρουσίασε σε ορισμένες περιπτώσεις κενά.
2.5. Στα πρώτα στάδια εμφανίστηκαν προσβολές από θρίπα οι οποίες σύντομα
υποχώρησαν.
2.6. Σε μερικά χωράφια υπάρχουν προβλήματα από αφίδες και τετράνυχο είναι όμως
σποραδικά και υποχώρησαν σύντομα.
2.7. Το στάδιο των φυτών σήμερα, ποικίλει από 5 έως και 7 πραγματικά φύλλα κι αρχίζει η
εμφάνιση των πρώτων χτενιών.
2.8. Οι φερομονικές παγίδες πράσινου και ρόδινου σκουληκιού εγκαταστάθηκαν στις
14/6/2019.
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3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Οι παραγωγοί σε αυτό το στάδιο πρέπει:
3.1. να επιμείνουν στη σωστή διαχείριση της καλλιέργειας. Οι αρδεύσεις και η λίπανση
των βαμβακοφυτειών πρέπει να είναι ισορροπημένες, για να μην προκληθεί
υπερβολική βλαστική ανάπτυξη, η οποία προσελκύει τα επιβλαβή έντομα όπως το
πράσινο σκουλήκι.
3.2. το σκάλισμα των φυτών συμβάλλει θετικά όχι μόνο στον αερισμό του εδάφους και
στην απομάκρυνση των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών, αλλά και στην διατήρηση της
εδαφικής υγρασίας στο στρώμα του εδάφους κάτω από το βάθος σκαλίσματος.
3.3. Να παρακολουθούν συχνά την βλαστική ανάπτυξη κι εφόσον χρειάζεται να κάνουν,
χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride) στις εγκεκριμένες δόσεις καθώς θα
συμβάλλει θετικά στον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης και στην βελτίωση της
καρποφορίας.
3.4. Προς το παρόν ΔΕΝ υπάρχουν σημαντικά προβλήματα φυτοπροστασίας. Οι άσκοποι
ψεκασμοί με εντομοκτόνα να αποφευχθούν επειδή την περίοδο αυτή παρατηρείται
σημαντική ανάπτυξη πληθυσμών ωφελίμων εντόμων.
3.5. Υπενθυμίζουμε ότι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να
τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα, να διατηρούν επι τριετία τις συνταγές χρήσης
των γεωργικών φαρμάκων και να καταγράφουν σε ημερολόγιο τις ημερομηνίες
χρήσης τους. Τα ανωτέρω οφείλουν να τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο.
3.6. Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης
μπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις συμβουλές τους
(τηλ. επικοινωνίας 2531350439-411).
E.Π.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή ηλεκτρονική)
1.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,
Λ.Συγγρού 150,
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ

2.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου
65110 Καβάλα.

3.

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ενταύθα
(με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΠΑΜΘ)

4.

ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
(με την παράκληση να αναρτηθεί στους Οικισμούς με
βαμβακοκαλλιέργειες)

5.

Καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
ΠΕ Ροδόπης.

6.

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ
Ενταύθα
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