ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥ' ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Τάχ. δ/νση.: Διοικητηριο, 66133 ΔΡΑΜΑ
Πληροφ.: Κων/νος Σιμογλου
Τηλ.: 25213-51247
Φάξ: 25213-51204
Ηλ. δ/νση: pfedaokdramas@vivaldi.net

Δράμά, 18-09-2018
Αρ. πρωτ.: 16532
ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

6o 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 μετά τη συλλογή του βαμβακιού.

2.

Παρατηρήσεις

2.1

Οι εμπεριστάτωμενες ερευνες που εχουν διεξάχθει στην περιοχη μάς εχουν άποδειξει οτι
υπάρχει εγκάτεστημενος πληθυσμος του πράσινου σκουληκιου. Αυτο σημάινει οτι το εντομο
διάχειμάζει τοπικά στην περιοχη (Μυρωνιδης, Γ., 2009. Διδάκτορικη διάτριβη, Α.Π.Θ.).
Η πληθυσμιάκη εξελιξη του εντομου (άρά κάι οι προκάλουμενες ζημιες στις
βάμβάκοφυτειες) κάτά την επομενη κάλλιεργητικη περιοδο εξάρτάτάι άπο τον πληθυσμο της
διάχειμάζουσάς γενεάς, δηλάδη άπο το πληθους των νυμφων που διάχειμάζουν επιτυχως κάι
εξερχοντάι την άνοιξη άπο το εδάφος των βάμβάκοφυτειων της προηγουμενης
κάλλιεργητικης περιοδου. Η επιτυχης διάχειριση των εντομων που διάχειμάζουν ως νυμφες
εντος του εδάφους άποτελει ενάν κρισιμο πάράγοντά της άντιμετωπισης του εντομου γιά τη
νεά κάλλιεργητικη περιοδο. Δηλάδη, οσο μικροτερος εινάι ο πληθυσμος που θά κάτάφερει νά
διάχειμάσει, τοσο μικροτερη θά εινάι η προσβολη των νεων βάμβάκοφυτειων.

2.2

Οι βάμβάκοφυτειες σε πολλες περιοχες βρισκοντάι στο στάδιο της συγκομιδης.

3.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Έχοντάς υποψιν τά πάράπάνω, μετά τη συγκομιδή συνιστάται νά γινει:
Στελεχοκοπή και θρυμματισμός των υπολειμμάτων της κάλλιεργειάς με κάτάστροφεά.
Άροση του εδάφους (όργωμα με αναστροφή) σε βάθος 20 εως 25 εκάτοστων σε ολά τά
χωράφιά που κάλλιεργηθηκάν με βάμβάκι άνεξάρτητως της επομενης κάλλιεργειάς που θά
άκολουθησει.
Με τον τροπο άυτον επιτυγχάνοντάι:
1. Η μετάφορά μερους του πληθυσμου των νυμφων στην επιφάνειά κάι εκθεση τους σε
άντιξοες μετεωρολογικες συνθηκες.
2. Η μετάφορά μερους του πληθυσμου των νυμφων σε μεγάλυτερά βάθη με επάκολουθο τη

μηχάνικη άδυνάμιά εξοδου των ενηλικων την άνοιξη.
5. Η κάτάστροφη των διοδων εξοδου των ενηλικων που εχουν ηδη δημιουργησει στο
εδάφος οι προνυμφες τελευτάιου στάδιου λιγο πριν νυμφωθουν.
ά. Ιδιάιτερη επιμελειά χρειάζετάι νά δειξουν οι κάλλιεργητες των οποιων τά εδάφη εινάι βάριά
(άργιλωδη).
β. Οι μετάσυλλεκτικες κάλλιεργητικες επεμβάσεις, εφοσον εφάρμοζοντάι άπο το συνολο των
κάλλιεργητων, άποτελουν:
α) σημάντικο τροπο ελεγχου του πράσινου σκουληκιου κάι
β) σημάντικο πάράγοντά άποτροπης της άνάπτυξης άνθεκτικοτητάς του πράσινου
σκουληκιου στά χρησιμοποιουμενά εντομοκτονά.
γ. Επισημάινετάι οτι συμφωνά με τις Οδηγιες Ολοκληρωμενης Φυτοπροστάσιάς στη
Βάμβάκοκάλλιεργειά (ΥΠ.Α.Α.Τ.), οι εχουν ισχυ δυνάμει του Νομου 4036/2012 (Α' 8), οι
πάράπάνω μετάσυλλεκτικες μετάχειρισεις εντάσσοντάι στις υποχρεωτικές γενικές αρχές
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της κάλλιεργειάς βάμβάκιου. Οι Οδηγιες εινάι
άνάρτημενες στην ιστοσελιδά του ΥΠ.Α.Α.Τ. (http://www.minagric.gr – Αγροτης-Επιχειρημάτιάς,
Γεωργιά, Φυτοπροστάσιά, Ολοκληρωμενη Φυτοπροστάσιά, Οδηγιες Ολοκληρωμενης Φυτοπροστάσιάς) .

Οι Δήμοι Π.Ε. Δράμας πάράκάλουντάι νά άνάρτουν τά Τεχνικά Δελτιά Γεωργικων
Προειδοποιησεων στά Δημοτικά Διάμερισμάτά γιά την κάλυτερη ενημερωση των δημοτων
τους – κάλλιεργητων βάμβάκος.
Επισης, οι Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας πάράκάλουντάι 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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