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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4o 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 το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών κάι άποσκοπει στην
οργάνωση άποτελεσμάτικης διάχειρισης της κάλλιεργειάς.

1.3

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

2.

Διαπιστώσεις

2.1

 Ξεκινησε η πτηση της 3ης γενεάς του ετους του πράσινου σκουληκιου.
 Στο προηγουμενο Δελτιο άνάφερθηκε οτι η ενάρξη άνάμενοτάν γιά μετά τις 29-07-2018.
 Κάτάγράφετάι άράιη πάρουσιά ωοτοκιάς. Τις επομενες ημερες άνάμενετάι πυκνοτερη
πάρουσιά άβγων του πράσινου σκουληκιου.
 Σε γενικες γράμμες στις κάλλιεργειες βάμβάκιου δεν διάπιστωνοντάι προσβολες, η σε
μεμονωμενες περιπτωσεις οπου εμφάνιζοντάι εινάι κάτω του οριου.
 Κάτάγράφετάι υψηλη πάρουσιά άρπάκτικων εντομων που ρυθμιζουν τους πληθυσμους του
πράσινου σκουληκιου (βλ. 2ο Τεχνικο Δελτιο γιά εικονες άνάγνωρισης).

2.2

Οι βάμβάκοφυτειες στην περιοχη βρισκοντάι στο βλάστικο στάδιο της άνθησης κάι
κάρποδεσης.

2.3

Οι βάμβάκοκάλλιεργειες στην Π.Ε. Δράμάς, εχουν γενικως φυσιολογικη εξελιξη.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Νά άποφευγοντάι πράκτικες που προωθουν την οψιμιση της κάλλιεργειάς:
ά. Αποφυγη υπερβολικων άρδευσεων.
β. Συνιστάτάι η εφάρμογη άνάσχετικων (mepiquat chloride 5 SL, διάφορά σκευάσμάτά) σε
οψιμισμενες κάλλιεργειες.

3.2

Πάράκολουθηση της κάλλιεργειάς.
ά. Οι κάλλιεργητες να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

•
•
•

Να παρακολουθούν τις κάλλιεργειες τους γιά πιθάνη υπάρξη νεάρων προνυμφων
του πράσινου σκουληκιου.
Νά μετρουν την πάρουσιά των σκουληκιων. Το οριο επεμβάσης της γενεάς άυτης
εινάι 4 μικρά σκουληκιά γιά κάθε 100 φυτά.
Με τις επικράτουσες θερμοκράσιάκες συνθηκες οι εκκολάψεις των νεάρων
προνυμφων μπορει νά συμβουν σε 3 ημερες περιπου. Νά άνάμενουν την εμφάνιση
των εκκολάψεων των μικρων σκουληκιων στο άμεσως επομενο διάστημά.

β. Γενική σύσταση: Εινάι λάνθάσμενη πράκτικη η «προληπτικη» επεμβάση. Οι εφάρμογες
εντομοκτονων με την πάράτηρηση άβγων στά φυτά εινάι άστοχες. Σκοπος: η διάφυλάξη των
φυσικων εχθρων μεχρι τά τελη Αυγουστου. Η πάρουσιά τους εινάι κάθοριστικη γιά την
άντιμετωπιση του πράσινου σκουληκιου (βλ. 2ο Τεχνικο Δελτιο γιά εικονες άνάγνωρισης).
γ. Το όριο επέμβασης της τρέχουσας γενεάς (3η γενεά του ετους) είναι η καταμέτρηση 4
σκουληκιών σε 100 φυτά. Ενάλλάκτικά η κάτάμετρηση >1 σκουλήκι για κάθε 1,5 μέτρο
γράμμης, κάτά μεσο ορο. Γιά άνάλυτικοτερά στοιχειά βλ. τον σχετικο Οδηγο του ΥΠΑΑΤ.

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

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
Ανατρέξτε στο προηγούμενο Δελτίο γιά πληροφοριες σχετικες με τά εγκεκριμενά
εντομοκτονά 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.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Φ.Ε.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNA SARIGKOLI
Ημερομηνία: 2018.07.30 15:10:10 EEST
Τόπος: ΔΡΑΜΑ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

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

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

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.
Η παρουσία αβγών δεν συνιστά κριτήριο επέμβασης (διότι υπάρχει υψηλός παρασιτισμός), παρά
μόνον η παρουσία των σκουληκιών σε αριθμό πάνω από το όριο επέμβασης.

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

