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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

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

Στόχοι

1.1

Το πάρον Δελτιο εκδιδετάι άπο τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμάς σε συνεργάσιά με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Κάβάλάς
κάι άπευθυνετάι στους βάμβάκοπάράγωγους γιά την ενημερωση τους γιά την
άποτελεσμάτικη φυτοπροστάσιά του βάμβάκιου.

1.2

Αφορά στο διάστημά μέχρι την καρποφορία του 50% των ανθέων κάι άποσκοπει στην
οργάνωση άποτελεσμάτικης διάχειρισης της κάλλιεργειάς.

1.3

ΠρουM ποθεση επιτυχους διάχειρισης της κάλλιεργειάς εινάι ο κάλλιεργητης νά πάράκολουθει
τάκτικά κάι νά εφάρμοζει τις ορθες γεωργικες πράκτικες φυτοπροστάσιάς.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Δεν διάπιστωνοντάι φυτοπροστάτευτικά προβλημάτά, πλην μεμονωμενων περιπτωσεων με
μετριες προσβολες άπο τζιτζικάκιά (Empoasca spp.).
Διάπιστωθηκε η πάρουσιά πληθυσμων φυσικων εχθρων (Chrysopidae, Miridae,
Coccinellidae) (βλ. φωτογράφιες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

2.2

Οι βάμβάκοφυτειες στην περιοχη βρισκοντάι στο στάδιο ενάρξης της άνθησης, στην
πλειοψηφιά τους (BBCH 60).

2.3

Οι βάμβάκοκάλλιεργειες στην Π.Ε. Δράμάς, εχουν κάλη πρωτη άνάπτυξη.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Νά άποφευγοντάι πράκτικες που προωθουν την οψιμιση της κάλλιεργειεάς:
ά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευτάιων ημερων (μειωμενη ηλιάκη άκτινοβολιά,
βροχοπτωσεις, θερμοκράσιες χάμηλοτερες του κάνονικου γιά την εποχη) συμβάλλουν στην
οψίμιση της καλλιέργειας. Αποφυγη άρδευσεων γιά ικάνο χρονικο διάστημά. Αποφυγη
άζωτουχου λιπάνσης. Μεριμνά γιά τον κάλο άερισμο των εδάφων εφοσον άπάιτηθει.
β. Σε ολους τους άγρους που εχουν υψος φυτων άνω των 40 cm, συνιστάτάι εφάρμογη
ρυθμιστων άνάπτυξης (mepiquat chloride 5 SL, διάφορά σκευάσμάτά) σε μετριά δοση.

3.2

Πάράκολουθηση της κάλλιεργειάς.

ά. Κάλουντάι οι κάλλιεργητες να παρακολουθούν τάκτικά τις κάλλιεργειες τους.
β. Γενική σύσταση: Δεν εχει κάνενά νοημά η εκτελεση ψεκάσμων «προληπτικά». Στοχος: η
εγκάτάστάση κάι διάτηρηση πληθυσμων ωφελιμων εντομων μεχρι τά τελη Αυγουστου. Η
πάρουσιά τους εινάι κάθοριστικη γιά την άντιμετωπιση του πράσινου σκουληκιου κάι άλλων
εχθρων του βάμβάκιου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').
γ. Σε οσους άγρους παρατηρούνται προσβολές άπο τζιτζικάκια εινάι άπάράιτητη η
εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης. Οι πληθυσμοι τους επηρεάζοντάι άπο πάράγοντες της
ποικιλιάς (τριχωση) κάι ευνοουντάι άπο την περισσειά άζωτου. Οι φυσικοι εχθροι τους εινάι
οι Χρυσωπες, οι Πάσχάλιτσες κάι τά άρπάκτικά Miridae (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').
4.

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
Υποχρεωση των επάγγελμάτιων χρηστων γεωργικων φάρμάκων εινάι νά τηρουν τά
άνάγράφομενά στην ετικέτα, νά διάτηρουν επι τριετιά τις συνταγές χρήσης γ. φάρμάκων
κάι νά κάτάγράφουν σε ημερολόγιο τις ημερομηνιες χρησης τους, το οποιο θά επιδεικνυουν
σε κάθε ελεγχο.
Στο επομενο δελτιο θά άνάκοινωθει βοηθητικος πινάκάς με τά εγκεκριμενά γ. φάρμάκά στο
βάμβάκι.

Πάράκάλουντάι οι Δήμοι Π.Ε. Δράμάς νά άνάρτουν τά Τεχνικά Δελτιά Γεωργικων
Προειδοποιησεων στά Δημοτικά Διάμερισμάτά γιά την ενημερωση των δημοτων τους –
κάλλιεργητων βάμβάκος.
Επισης, πάράκάλουντάι οι Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας νά άνάρτησουν το πάρον Τεχνικο Δελτιο
Γεωργικων Προειδοποιησεων σε πινάκά άνάκοινωσεων.
ΜΕ Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNA SARIGKOLI
Ημερομηνία: 2018.06.27 15:15:37 EEST
Τόπος: ΔΡΑΜΑ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:

1) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας
Άγ. Λουκάς – Τερμά Αμυντάιου
Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
6) Καλλιεργητές (άπο λιστά διάνομης)
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
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

Χρυσωπάς (άβγο).

Χρυσωπάς (προνυμφη).

Χρυσωπάς (ενηλικο).

Αρπάκτικο της οικογενειάς Miridae.

Αρπάκτικο της οικογενειάς Anthocoridae.

Νυμφη του πάράσιτοειδους Hyposoter
didymator.

Το πάράσιτοειδες Hyposoter didymator.

Η πάσχάλιτσά Propylea
quatuordecimpunctata (προνυμφη).

Η πάσχάλιτσά Harmonia axyridis
(πολυμορφικο ειδος).

Η κοινη πάσχάλιτσά (Coccinella
septempunctata).

Το πάράσιτοειδες Tachina praeceps
(Tachinidae).

Nabis ferus (άρπάκτικο)

©, Φωτ.: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
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

Πρωτο
στάδιο
άνάπτυξης
των
βάμβάκοφυτων μεχρι της εμφάνισης
των πρωτων χτενιων.
Στάδιο άνάπτυξης βάμβάκοφυτων μετά
την εμφάνιση των πρωτων χτενιων
Πρωτο
στάδιο
της
άνάπτυξης
βάμβάκοφυτων μεχρι της εμφάνισης
των πρωτων χτενιων.
Στάδιο άνάπτυξης των βάμβάκοφυτων
μετά την εμφάνιση των πρωτων
χτενιων.
Πρωτο
στάδιο
άνάπτυξης
των
βάμβάκοφυτων μεχρι της εμφάνισης
των πρωτων χτενιων.
Στάδιά άνάπτυξης των βάμβάκοφυτων
μετά την εμφάνιση των πρωτων
χτενιων.

Ότάν οι πληθυσμοι του τετράνυχου άρχιζουν νά
προκάλουν φυλλοπτωση
Ότάν στη δειγμάτοληψιά εμφάνιζετάι τετράνυχος
κ.μ.ο. στο 30-50% των φυλλων του δειγμάτος.
Ότάν σε φυτά χωρις μονιμά φυλλά (στάδιο
κοτυληδονων) εμφάνισθει κ.μ.ο. ενά (1) άτομο
θριπά άνά φυτο η οτάν σε φυτά με μονιμά φυλλά
εμφάνισθουν κ.μ.ο. 1-2 άτομά θριπά σε δειγμά
20-40 φυτων.
Δεν συνιστάτάι επεμβάση κάτά των θριπων σε
άνεπτυγμενά φυτά, διοτι δεν προκάλειτάι ζημιά
κάι επιπλεον δρουν ως ωφελιμά κάθως η
προνυμφη τους τρωει τά άυγά των τετράνυχων.
Μονο οτάν σε πρωιμες προσβολες οι πληθυσμοι
πάράμενουν υψηλοι γιά τουλάχιστον επτά (7)
συνεχεις ημερες.
Ότάν διάπιστωθουν εικοσι πεντε (25) άτομά
άφιδων κ.μ.ο. άνά φυλλο, σε δειγμά 100 φυλλων.

Όλά τά στάδιά

Διάκοσιά (200) άτομά άλευρωδη κ.μ.ο,. άνά 100
φυλλά.

Όλά τά στάδιά

Πεντε (5) άτομά λυγκου κ.μ.ο. άνά 100 φυτά

(Spodoptera exigua)

Στο στάδιο βάμβάκοφυτειάς άπο χτενιά
κάι μετά.

Μιά (1) προνυμφη σποντοπτερά κ.μ.ο. άνά φυτο.

Πράσινο
σκουλήκι

Στάδιο άνθοφοριάς – κάρποφοριάς,
2η γενεά, διάρκειάς μεχρι περιπου τελος
Ιουλιου.

(Bemisia spp.)

(Lygus pratensis)

(Helicoverpa
armigera)

Τζιτζικάκια
(Empoasca spp.)

Στάδιο κάρποφοριάς,
3η γενεά, περιπου
Αυγουστου.
Όλά τά στάδιά

άπο

άρχες

Έξι εως οκτω (6-8) νεάρες προνυμφες (1ου κάι 2ου
στάδιου, μηκους μεχρι ενά (1) εκάτοστο) κ.μ.ο.,
άνά 100 φυτά η μιά (1) νεάρη προνυμφη κ.μ.ο.
στά φυτά γράμμης μηκους ενος (1) μετρου.
Τεσσερις (4) νεάρες προνυμφες (1ου κάι 2ου
στάδιου, μηκους μεχρι (1) εκάτοστο) κ.μ.ο., άνά
100 φυτά η μιά (1) νεάρη προνυμφη κ.μ.ο. στά
φυτά γράμμης μηκους ενάμιση (1,5) μετρου.
Τριά εως τεσσερά (3-4) άτομά νυμφων κ.μ.ο. άνά
φυλλο σε δειγμά 50 ωριμων φυλλων άπο τη
μεση της κομης των φυτων κάι χάμηλοτερά.

(*): Πηγή: Οδηγος Ολοκληρωμενης Φυτοπροστάσιάς Βάμβάκιου. Υ.Π.Α.Α.Τ., 2018.
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Vamvaki-Odigies.pdf

