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ΦΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΘΔΡΜΗ ΣΚ 57001 ΘΔ/ΝΙΚΗ

4ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΚΙΛΚΙ
1.

ηόσοι

1.1
1
1.2
1.3

Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο
κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν.
Αθνξά ην δηάζηεκα κεηά ηε ζπγθνκηδή ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.
Οη θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα εθαξκόζεη ν βακβαθνθαιιηεξγεηήο ζα
νδεγήζνπλ ζε κείσζε ησλ δηαρεηκαδόλησλ εληόκσλ θαη άξα ειαρηζηνπνίεζε ηεο
πξνζβνιήο γηα ηελ επόκελε ρξνληά.

2.

Γιαπιζηώζειρ

2.1
2.2

Οη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο.
Όζα από ηα ζθνπιήθηα ηεο ηειεπηαίαο γεληάο ηνπ επηεκβξίνπ επηβίσζαλ, πέθηνπλ ζην
έδαθνο θαη ζε βάζνο 5-10 εθαηνζηά αλνίγνπλ πεηαινεηδείο ζηνέο κε δύν νπέο εμόδνπ,
εθεί λπκθώλνληαη θαη πεξλνύλ ην ρεηκώλα.
Σν πιήζνο ησλ εληόκσλ πνπ ζα επηβηώζνπλ ην ρεηκώλα ζα απνηειέζνπλ ηελ πξώηε
γεληά ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Όζο μικπόηεπορ είναι ο πληθςζμόρ

2.3

πος θα καηαθέπει να διασειμάζει, ηόζο ηο καλύηεπο θα πποβεί για ηην πποζηαζία
ηων νέων βαμβακοθςηειών ηηρ επόμενηρ σπονιάρ.
3.

ςζηάζειρ –καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
πληζηάηαη νη βακβαθνπαξαγσγνί κεηά ηε ζπγθνκηδή λα πξνβνύλ ζε ζηειερνθνπή,
ςηινηεκαρηζκό θαη ζξπκκαηηζκό ησλ θαξπδηώλ κε ζηειερνθόπηε-θαηαζηξνθέα θαη
θαηόπηλ ζε όξγσκα κε πληνθόξν αιέηξη ζε βάζνο 20-25 εθαηνζηά όισλ ησλ ρσξαθηώλ
πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε βακβάθη ανεξαπηήηωρ ηηρ καλλιέπγειαρ ηηρ επόμενηρ
σπονιάρ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλνληαη πιήξεο αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη
πιήξεο ελζσκάησζε ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ από ηε ζηειερνθνπή ππνιεηκκάησλ ησλ
βακβαθνθύησλ ζην έδαθνο κε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
1. Άκεζε θαηαζηξνθή ησλ λπκθώλ.
2. Έθζεζε ησλ λπκθώλ ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
3. Έθζεζε ησλ λπκθώλ ζε αληίμνεο εδαθηθέο ζπλζήθεο ( πδαηηθόο θνξεζκόο ηνπ εδάθνπο
ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απηνύ).
4. Μεηαθνξά ησλ λπκθώλ ζε βάζε 20 έσο 25 εθαηνζηά κε επαθόινπζν κεραληθή
αδπλακία εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
5. Καηαζηξνθή ησλ ζηνώλ εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ κε επαθόινπζν κεραληθή αδπλακία
εμόδνπ ησλ πεηαινύδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Η ρξήζε άιισλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο ξίπεξ, θαιιηεξγεηήο, δηζθνζβάξλα θ.α.,
αληί ηνπ νξγώκαηνο κε πληνθόξν αιέηξη, δελ επηηπγράλνπλ αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη
σο εθ ηνύηνπ δελ απνηεινύλ απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πξάζηλνπ
ζθνπιεθηνύ.
Δλδερόκελε αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαιιηέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ ηζνζθειίδεηαη από ηε κείσζε
ηνπ αξηζκνύ ησλ ςεθαζκώλ κε εληνκνθηόλα πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ επόκελε
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ πξνζηαηεύεηαη ηόζν ην πεξηβάιινλ όζν θαη ε πγεία ηνπ
ίδηνπ ηνπ θαιιηεξγεηή θαη ησλ πεξηνίθσλ.
Δίλαη δε ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη απνηειεί α) ην κνλαδηθό ηξόπν ειέγρνπ ηνπ
πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ρσξίο ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη β) έλα νπζηαζηηθό παξάγνληα
απνηξνπήο ηεο αλάπηπμεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζηα
ρξεζηκνπνηνύκελα εληνκνθηόλα θαζόζνλ δηαθόπηεηαη κε κεραληθό ηξόπν ε κεηαθνξά
αλζεθηηθώλ εληόκσλ ζηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
Οη παξαγσγνί κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/
Vamvaki_Maios2017_2.pdf θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο νδεγίεο νινθιεξσκέλεο
θπηνπξνζηαζίαο ζηε βακβαθνθαιιηέξγεηα. Δπίζεο όζνη παξαγσγνί ελδηαθέξνληαη λα
ελεκεξώλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ εθδίδεη ε ΓΑΟΚ
Κηιθίο κπνξνύλ λα ζηείινπλ ην email ηνπο ζην taopolyka@gmail.com.

Μ.Δ.Π.
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/ΝΗ

Αλαζηαζηάδεο Ισάλλεο
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