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1ο ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου , στο πλαίσιο του Προγράµµατος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της χώρας , ενηµερώνουν τους
βαµβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας των
βαµβακοκαλλιεργειών τους.

1. Στόχοι
1.1 Η ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών της ΠΕ Καρδίτσας για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον
πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν το χρονικό διάστηµα από την εµφάνιση των πρώτων χτενιών
µέχρι την έναρξη της ανθοφορίας και την οργάνωση της αποτελεσµατικής αυτοάµυνας κάθε
βαµβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειες και σύµφωνα µε τα πραγµατικά
δεδοµένα, να εφαρµόζουν τις συγκεκριµένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό
χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.
2. ∆ιαπιστώσεις
2.1 Την φετινή χρονιά η σπορά του βαµβακιού ξεκίνησε αρχές Απριλίου και ολοκληρώθηκε το πρώτο
δεκαήµερο του Μαΐου. Όλο το Μάιο είχαµε βροχοπτώσεις – σε κάποιες περιπτώσεις έντονες - σε όλες
σχεδόν τις περιοχές του Νοµού µε αποτέλεσµα να παρουσιαστούν κάποια προβλήµατα στο φύτρωµα
αλλά και µη ευνοϊκές συνθήκες στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργειών. Σε ορισµένες
περιπτώσεις έγιναν επανασπορές .
2.2 Γενικά οι φυτείες έχουν σήµερα κανονική πυκνότητα φυτών ανά στρέµµα και η ανάπτυξή τους κρίνεται
ικανοποιητική. Οι πρώιµες φυτείες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης σχηµατισµού χτενιών και οι πιο
όψιµες στο στάδιο των 4-6 πραγµατικών φύλλων.
2.3 Παρατηρήθηκαν προσβολές από θρίπες , αφίδες και τζιτζικάκια . Σε κάποιες βαµβακοφυτείες µε έντονη
προσβολή από αφίδες έγιναν
ψεκασµοί µε ειδικά αφιδοκτόνα. Ψεκασµοί επίσης έγιναν και σε
βαµβακοφυτείες µε έντονες προσβολές από τζιτζικάκια.

3. Συστάσεις - καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Συνιστάται στους βαµβακοπαραγωγούς να εφαρµόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση και να
εφαρµόζουν καλλιεργητικές πρακτικές που αποσκοπούν στην πρωΐµιση των φυτειών τους. Έχει αποδειχθεί
στην πράξη ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις οδηγούν στην ανάπτυξη φυτών µε
υπερβολική βλάστηση, οψίµιση των φυτικών οργάνων και κυρίως την δηµιουργία ανώριµων και υδαρών
φυτικών ιστών, οι οποίοι προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς οργανισµούς. Σε φυτείες µε
υπερβολική βλάστηση συνιστάται η εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης.
3.2 Τα βαµβακόφυτα στο στάδιο αυτό συνήθως ξεπερνούν το πρόβληµα µε τους θρίπες κυρίως αλλά και τις
αφίδες και επεµβάσεις µε φυτοφάρµακα πρέπει να αποφεύγονται για την προστασία των ωφελίµων
εντόµων, που αυτή την εποχή ακόµη εγκαθίστανται και πολλαπλασιάζονται στις καλλιέργειες. Τα ωφέλιµα
ελέγχουν τους πληθυσµούς των βλαβερών εντόµων και τους κρατούν κάτω από το επίπεδο οικονοµικής
ζηµιάς.
Σε περιπτώσεις που το πρόβληµα των αφίδων εµφανίζεται επίµονα και οι πληθυσµοί είναι µεγάλοι - οι
αφίδες ευνοούνται από χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία - εφόσον ψεκάσουµε, θα πρέπει
να χρησιµοποιήσουµε ειδικά αφιδοκτόνα.
Ο λύγκος είναι επίσης ένας εχθρός που προσβάλει τις βαµβακοκαλλιέργειες την συγκεκριµένη χρονική
περίοδο. Προσβάλει νεαρά χτένια τα οποία καφετιάζουν και τελικά πέφτουν αλλά και µεγαλύτερα χτένια τα
οποία δίνουν άνθη που δύσκολα γονιµοποιούνται.
Για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι οι συλλήψεις ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες δεν αποτελούν
κριτήριο για την εφαρµογή χηµικής επέµβασης µε φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι φεροµονικές
παγίδες βοηθούν στον προσδιορισµό της ακριβούς περιόδου αλλαγής γενεών του πράσινου και του
ρόδινου σκουληκιού και σε συνδυασµό µε τον επιτόπιο έλεγχο συµβάλλουν στον προσδιορισµό της
χρονικής στιγµής για χηµική επέµβαση. Σε καµιά περίπτωση οι φεροµονικές παγίδες δεν αποτελούν µέσο
εκτίµησης του ύψους της προσβολής , αλλά είναι σηµαντικό εργαλείο εκτίµησης του κινδύνου. Η
σοβαρότητα της προσβολής είναι συνάρτηση : 1) του αριθµού και της ηλικίας των ζωντανών προνυµφών
(σκουληκιών) που διαπιστώνονται από τις επιτόπιες επισκέψεις στους αγρούς και 2) του σταδίου
ανάπτυξης της καλλιέργειας. Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι µέτρων αντιµετώπισης
είναι µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων στα όργανα των φυτών (νεαρά φύλλα ,χτένια , άνθη).
Οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τις φυτείες 2 φορές την εβδοµάδα και όταν διαπιστώσουν παρουσία
βλαβερών εντόµων και ζηµιές στην καλλιέργεια, να επεµβαίνουν µόνον όταν οι πληθυσµοί των εντόµων
αυτών ξεπερνούν τα όρια , όπως αναφέρονται παρακάτω:
Αφίδες: είκοσι πέντε (25) άτοµα αφίδων κατά µέσο όρο ανά φύλλο σε δείγµα εκατό (100) φύλλων.
Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται επέµβαση σε ανεπτυγµένα φυτά. Το κατώτερο όριο επέµβασης είναι 1-2
άτοµα θρίπα σε δείγµα 20-40 φυτών.
Λύγκος: Όταν σε φυτά εµφανιστούν πέντε (5) άτοµα λύγκου κατά µέσο όρο ανά 100 φυτά.
Τζιτζικάκια: τρία έως τέσσερα (3-4) άτοµα νυµφών κατά µέσο όρο ανά φύλλο σε δείγµα πενήντα (50)
ώριµων φύλλων από τη µέση της κόµης και χαµηλότερα.
Πράσινο σκουλήκι: Κατώτερο όριο επέµβασης είναι η ύπαρξη 6-8 προνυµφών (µήκους µέχρι 1 εκατοστό)
κατά µέσο όρο ανά 100 φυτά ή µια νεαρή προνύµφη (µήκους µέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός µέτρου επί
της γραµµής
Επισηµαίνουµε ότι οι όποιες µη σηµαντικές ζηµιές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας
προλαβαίνουν να αντικατασταθούν σταδιακά µε νέα όργανα.
Μόνον οι σηµαντικές ζηµιές που προκαλούνται από έντοµα µε πυκνότητα πληθυσµού πάνω από τα όρια
ψεκασµών πρέπει να αντιµετωπίζονται µε έγκαιρη χρήση εγκεκριµένων φυτοφαρµάκων και κατά
προτίµηση µε βιολογικά, εκλεκτικά και λοιπά σκευάσµατα στοχευµένης δράσης για την διαφύλαξη των
ωφελίµων εντόµων.

4. Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
Την χρονική αυτή περίοδο δεν συνιστώνται επεµβάσεις µε φυτοπροστατευτικά στις βαµβακοφυτείες
χωρίς έλεγχο των ορίων ψεκασµών.
Άστοχοι και άκαιροι ψεκασµοί αποβαίνουν σε βάρος της καλλιέργειας , του περιβάλλοντος και
της υγείας του ανθρώπου.
Οι βαµβακοπαραγωγοί ενηµερώνουν µε κάθε µέσο τους µελισσοκόµους για τυχόν ψεκασµό ,ώστε να
αποµακρύνουν τα µελίσσια τους από την περιοχή ψεκασµού και εφαρµόζουν τα αναγραφόµενα στην
ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου σχετικά µε την προστασία των µελισσών. Πρέπει να
αποφεύγονται οι ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά σκευάσµατα και όπου κρίνεται αναγκαίο να γίνονται κατά τις
ώρες που δεν δραστηριοποιούνται οι µέλισσες (κατά τις απογευµατινές ώρες κυρίως και µετά την δύση του
ηλίου)

ΠΡΟΣΟΧΗ:



Τα εγκεκριµένα γεωργικά φάρµακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων: (http://www.minagric.gr/syspest/).
Κατά την επιλογή και εφαρµογή κάθε γεωργικού φαρµάκου από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να
ακολουθούνται και εφαρµόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις , όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της
ετικέτας του και των αναγραφόµενων στη συσκευασία (δοσολογία, συνδυαστικότητα, κίνδυνο
φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής, τα µέτρα προστασίας για
αποφυγή δηλητηρίασης κ.λ.π)



Οι βαµβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και µόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση
επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς
των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιµοποίησης
αυτών, καθώς και παντός χειρισµού στην καλλιέργειά τους και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων
σύσπορου βάµβακος της καλλιέργειας.



Σύµφωνα µε τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του Ν.4036/2012, όποιος χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.



Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται από επαγγελµατίες χρήστες που κατέχουν
πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και στο
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού Ελέγχου Βόλου , στα τηλέφωνα
24413-55203 , 55244 και 55243 και 24210-66525.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
της ∆/νσης

∆ηµήτριος Β. Κωστής
Γεωπόνος
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Γεωπονικές Υπηρεσίες των ∆ήµων
α. Καρδίτσας β. Μουζακίου γ. Παλαµά δ. Σοφάδων
Έδρες τους
2.

Καταστήµατα Εµπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ΠΕ Καρδίτσας
Έδρες τους

3.

Τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
Γενική ∆/νση Γεωργίας
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τµήµα Προστασίας Φυτών
Λ. Συγγρού 150
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού Ελέγχου Βόλου
Τµήµα Προστασίας Φυτών
Τορούτζια- Νικολαϊδη - Πεδίο Άρεως
383 34 - ΒΟΛΟΣ

3.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας - ΕΝΤΑΥΘΑ

4.

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Θεοφράστου & Καλλισθένους
413 35 ΛΑΡΙΣΑ

