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5o 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 του 50% των καρυδιών 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







Η 3η πτηση του ετους του πράσινου σκουληκιου ολοκληρωθηκε.
Φυτοπροστάτευτικά προβλημάτά άπο την γενεά άυτη δεν διάπιστωθηκάν, πλην
ελάχιστων, μεμονωμενων περιπτωσεων, στις οποιες ωστοσο δεν υπηρξε υπερβάση
του οριου επεμβάσης.
Βάσει των προγνωστικων στοιχειων του μοντελου Mironidis (2014), η έναρξη της 4ης
γενεάς του εντομου άνάμενοτάν κάτά τις 19 με 21-08-2018, άνάλογά με την περιοχη.
Στους μάκροσκοπικους ελεγχους που πράγμάτοποιηθηκάν στις 14, 16, 20, 23 κάι 2708-2018, δεν διάπιστωθηκε ωοτοκιά του πράσινου σκουληκιου. Το φάινομενο ειχε
επάνάληφθει τά ετη 2015 κάι 2017, οπου σημειωθηκε πληρης άπουσιά ωοτοκιάς,
εξάιτιάς της επιλογης άπο το εντομο κάτάλληλοτερων φυτων γιά ωοτοκιά (π.χ.
υπάιθριά κηπευτικά η άυτοφυη φυτά).
Με βάση τά πάράπάνω δεν άνάμενετάι η δημιουργιά προβλημάτων στο βάμβάκι άπο την
4η γενεά του ετους.

2.2

Οι βάμβάκοφυτειες στην περιοχη βρισκοντάι στο βλάστικο στάδιο της ωριμάσης των
κάρυδιων κάι της ενάρξης του άνοιγμάτος (5-15%).

2.3

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

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Αποφύλλωση – συγκομιδή.
ά. Οι μεσες ημερησιες θερμοκράσιες του Αυγουστου ητάν θερμοτερες άπο τις άντιστοιχες του
Ιουλιου κάι συνετελεσάν στην επιτάχυνση άνάπτυξης κάι ωριμάσης των κάρυδιων.
β. Αποφύλλωση: Νά γινει εφάρμογη κάτάλληλων άποφυλλωτικων σκευάσμάτων κάτά
προτιμηση οτάν το 40-50% των κάρυδιων εινάι άνοιχτά κάι εφοσον υπάρχει μεγάλο ποσοστο
ωριμων κάρυδιων (80-90%). Τά ωριμά κάρυδιά κοβοντάι δυσκολά με ενά μάχάιρι κάι
πάράτηρειτάι τράβηγμά των ινων κάτά το κοψιμο. Επισης, οι σποροι τους εχουν χρωμά κάφε,
διάκρινοντάι ευκολά οι κοτυληδονες των σπορων κάι επιπλεον δεν πάρουσιάζουν ζελάτινωδη
εμφάνιση στο κεντρο τους.
Αν το 50-60% των κάρυδιων εινάι άνοικτά ομως τά ωριμά κάρυδιά εινάι <70%, συνιστάτάι
ειτε η άνάμονη του άνοιγμάτος του 70% τουλάχιστον των κάρυδιων, ειτε η εφάρμογη
σκευάσμάτος που περιεχει ethephon γιά νά επισπευσθει η ωριμάση κάι το άνοιγμά κάι στη
συνεχειά νά γινει η εφάρμογη άποφυλλωτικου.
Εγκεκριμενά φυτοπροστάτευτικά προιMοντά: τά σκευάσμάτά με δράστικες ουσιες
carfentrazon ethyl, ethephon, pyraflufen ethyl.

4.

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
• Τά άποφυλλωτικά εχουν τη μεγιστη άποτελεσμάτικοτητά οτάν εφάρμοζοντάι με υψηλη
θερμοκράσιά κάι σχετικη υγράσιά.
• Η εφάρμογη τους θά πρεπει νά γινετάι οτάν άνάμενετάι θερμος κάιρος τουλάχιστον γιά
τρεις με τεσσερις ημερες.
• Όγκος ψεκάσμου 50-60 λιτρά/στρεμμά.
• Προσοχη στις οδηγιες χρησης των φάρμάκων. Επιβάλλεται να διαβάζετε τις ετικέτες.
• Οι κάλλιεργητες θά πρεπει νά τηρουν ημερολόγιο επεμβάσεων το οποιο επιδεικνυετάι σε
κάθε ελεγχο.

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
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ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

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