ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ E-MAIL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΑ
Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ &
ΦΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ

Λάριςα, 13-06-2018
Αρ. Πρωτ.: 8182

Προσ: όπωσ Π.Δ.

 : Καλλιςκζνουσ 27 & Θεοφράςτου
Σ.Κ. 41335
Πλθροφορίεσ: Δ. ταυρίδθσ, Α. Λιακατάσ
 : 2413 511119, 2413 511157
 : 2413 511199
 : d.stavridis@thessaly.gov.gr,
a.liakatas@thessaly.gov.gr
1ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (ΠΕ) ΛΑΡΙΑ

Θ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Π.Ε. Λάριςασ ςε ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν, Ποιοτικοφ και Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου Βόλου ενθμερϊνει τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ Π.Ε. Λάριςασ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποτελεςματικισ φυτοπροςταςίασ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ.
1. τόχοι
1.1. Θ ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία ςτον
πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
1.2. Θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ που αφορά τθ χρονικι περίοδο από τθν εμφάνιςθ των πρϊτων
χτενιϊν μζχρι τθν ζναρξθ τθσ ανκοφορίασ και τθν οργάνωςθ αποτελεςματικισ αυτοάμυνασ κάκε
βαμβακοφυτείασ για όλθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο.
1.3. Θ τακτικι παρακολοφκθςθ κάκε βαμβακοχϊραφου και ςφμφωνα με τα πραγματικά
δεδομζνα, να εφαρμόηονται οι ςυγκεκριμζνεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ φυτοπροςταςίασ ςτο
ςωςτό χρόνο, όπωσ παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωςθ.

2. Διαπιςτώςεισ
Θ ςπορά των βαμβακοκαλλιεργειϊν ςτθν Π.Ε. Λάριςασ πραγματοποιικθκε περί τα μζςα
Απριλίου υπό ιδανικζσ εδαφικζσ και καιρικζσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ ςυντελζςαν ςτο καλό και
χωρίσ κενά φφτρωμα των βαμβακοκαλλιεργειϊν. Οι καιρικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν μζχρι
ςιμερα, βοικθςαν ςτθν ομαλι και καλι ανάπτυξθ των νεαρϊν βαμβακοφφτων, χωρίσ να
υπάρχουν προσ το παρόν ςυμπτϊματα οψίμιςθσ τθσ παραγωγισ. υνεπϊσ, θ βαμβακοκαλλιζργεια ςτθν Π.Ε. Λάριςασ ξεκίνθςε με τισ ιδανικότερεσ προχποκζςεισ και μζριμνα όλων των
εμπλεκομζνων (παραγωγϊν, γεωπόνων εμπόρων γεωργικϊν εφοδίων, Διμων και Δ.Α.Ο.Κ.) κα
πρζπει να είναι θ ςωςτι και ςτοχευμζνθ φυτοπροςταςία των βαμβακοφυτειϊν, χωρίσ άςτοχεσ
και άκαιρεσ επεμβάςεισ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ του
ΤΠ.Α.Α.Σ. που είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Vam
vaki-Odigies.pdf
3. υςτάςεισ – καλλιεργητικέσ πρακτικέσ
Θ Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ να εφαρμόηουν ορκολογικι αηωτοφχο λίπανςθ και άρδευςθ (ποςότθτα νεροφ και αρικμόσ αρδεφςεων) και να εφαρμόηουν
καλλιεργθτικά μζτρα που αποςκοποφν ςτθν πρωίμιςθ τθσ παραγωγισ. Ζχει αποδειχκεί ςτθν
πράξθ ότι υπερβολικζσ αηωτοφχεσ λιπάνςεισ και αρδεφςεισ ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν υπερβολικι
βλάςτθςθ των φυτϊν, οψίμιςθ τθσ παραγωγισ και κυρίωσ τθ δθμιουργία υδαρϊν φυτικϊν ιςτϊν
οι οποίοι προςελκφουν τουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ.
Ειδικότερα, οι εχκροί που απαςχολοφν τουσ βαμβακοκαλλιεργθτζσ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο είναι:
ΑΦΙΔΕ: Θ υπθρεςία μασ ενθμερϊνει τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ ότι πολλζσ φορζσ ςτα
πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ των φυτϊν αναπτφςςονται υψθλοί πλθκυςμοί αφίδων (μελίγκρων)
που απομυηοφν τισ κρεπτικζσ ουςίεσ από τα φφλλα και τουσ τρυφεροφσ βλαςτοφσ, προκαλοφν
κατςάρωμα των φφλλων (ςε προχωρθμζνα ςτάδια τα φφλλα κιτρινίηουν) και αναςτζλλουν τθν
ομαλι ανάπτυξι τουσ. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των φφλλων που ζχουν προςβλθκεί από
αφίδεσ είναι το γυάλιςμα που προκαλείται από τισ μελιτϊδεισ ουςίεσ που εκκρίνουν οι αφίδεσ.
Κατϊτερο όριο επζμβαςθσ είναι θ φπαρξθ είκοςι πζντε (25) ατόμων κατά μζςο όρο ανά φφλλο
ςε δείγμα 100 φφλλων. Οι βαμβακοπαραγωγοί κα πρζπει να γνωρίηουν ότι οι αφίδεσ ζχουν
πολλοφσ φυςικοφσ εχκροφσ (ωφζλιμα) οι οποίοι ςυνικωσ ελζγχουν τουσ πλθκυςμοφσ τουσ και

τουσ κρατοφν κάτω από τα επίπεδα οικονομικισ ηθμίασ. Επιπρόςκετα, θ βακμιαία αφξθςθ τθσ
κερμοκραςίασ το καλοκαίρι αναςτζλλει και εξαλείφει τθ δραςτθριοποίθςι τουσ.
ΘΡΙΠΕ: τα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ των φυτϊν δραςτθριοποιοφνται και οι κρίπεσ οι οποίοι απομυηοφν τουσ χυμοφσ από τα βαμβακόφυτα, προκαλϊντασ ζναν αργυρό αποχρωματιςμό των φφλλων, τα οποία κατςαρϊνουν, ςχίηονται και πολλζσ φορζσ νεκρϊνονται. Θ χθμικι
επζμβαςθ για τον κρίπα δικαιολογείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που θ παρατεταμζνθ προςβολι
καταςτρζφει τουσ ακραίουσ οφκαλμοφσ του βαμβακόφυτου. Θ βακμιαία αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ το καλοκαίρι αναςτζλλει και εξαλείφει τθν δραςτθριοποίθςι του κρίπα, όπωσ ακριβϊσ
ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ των αφίδων.
ΛΤΓΚΟ: Θ υπθρεςία μασ ςυνιςτά ςτουσ παραγωγοφσ να ελζγχουν τισ καλλιζργειζσ τουσ ςε
εβδομαδιαία βάςθ για τυχόν προςβολζσ από λφγκο που προςβάλει τα νεαρά χτζνια, τα οποία
φζρουν μικρά μαφρα ςτίγματα, ςυρρικνϊνονται, καφετιάηουν και τελικά πζφτουν, ενϊ τα
μεγάλα προςβεβλθμζνα χτζνια δίνουν λουλοφδια που δφςκολα γονιμοποιοφνται. Επίςθσ, ο
λφγκοσ τρζφεται και καταςτρζφει τουσ ακραίουσ οφκαλμοφσ των βαμβακοφφτων, δθμιουργϊντασ καμνϊδθ φυτά και ευνοϊντασ τθ βλαςτικι ανάπτυξθ που οδθγεί ςε οψίμιςθ και μείωςθ
τθσ παραγωγισ. Ο ζλεγχοσ ςυνιςτάται να είναι πιο ςυχνόσ ςτα αγροτεμάχια που γειτνιάηουν με
καλλιζργειεσ μθδικισ, κακϊσ θ πικανότθτα μετανάςτευςθσ του λφγκου από τθ ςυγκομιηόμενθ
μθδικι προσ το βαμβάκι είναι πολφ μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με άλλεσ καλλιζργειεσ. Σο κατϊτερο
όριο επζμβαςθσ για τον λφγκο είναι τα 5 άτομα ανά 100 φυτά κατά μζςο όρο.
Επιςθμαίνεται ςτουσ βαμβακοκαλλιεργθτζσ ότι ςτα αρχικά ςτάδια, οι εντομολογικζσ προςβολζσ είναι ςυνικωσ τοπικζσ και περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, με ςυνζπεια ακόμθ και ςτο ίδιο
βαμβακοχϊραφο το ποςοςτό προςβολισ από κάποιο εχκρό μπορεί να διαφζρει ςθμαντικά από
ςθμείο ςε ςθμείο, γι’ αυτό και θ ανάγκθ για χθμικι επζμβαςθ πρζπει να εκτιμάται προςεκτικά
ςε επίπεδο κάκε χωραφιοφ. Γι’ αυτόν τον λόγο και επειδι πολλοί παραγωγοί καταφεφγουν από
νωρίσ ςε χθμικζσ επεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των προαναφερόμενων εχκρϊν του βαμβακιοφ, θ υπθρεςία μασ ςυςτινει να μθν προβαίνουν ςε βεβιαςμζνεσ επεμβάςεισ με χθμικά
ςκευάςματα, αφενόσ μεν διότι τα προςβεβλθμζνα φυτά αναλαμβάνουν από τθν προςβολι,
αφετζρου δε θ εφαρμογι εντομοκτόνων μπορεί να προκαλζςει δευτερογενείσ εξάρςεισ
τετράνυχου, αφίδων ι άλλων εχκρϊν, εξαιτίασ τθσ κανάτωςθσ των ωφζλιμων εντόμων που
εγκακίςτανται αυτι τθν εποχι ςτισ καλλιζργειεσ. Είναι επιτακτικι θ ανάγκθ να προςτατευκοφν

τα ωφζλιμα ζντομα προκειμζνου να αναπτυχκοφν και να προςτατζψουν τισ βαμβακοκαλλιζργειεσ ςτισ επόμενεσ και πιο καταςτρεπτικζσ γενεζσ.
ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: Θ Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει τουσ παραγωγοφσ που
ζχουν τοποκετιςει φερομονικζσ παγίδεσ ςτα χωράφια τουσ για τθν παρακολοφκθςθ του
πράςινου και ρόδινου ςκουλθκιοφ, ότι οι ςυλλιψεισ ενιλικων (πεταλοφδων) ςτισ φερομονικζσ
παγίδεσ δεν αποτελοφν κριτιριο για τθν εφαρμογι χθμικισ επζμβαςθσ. Οι φερομονικζσ
παγίδεσ βοθκοφν ςτον προςδιοριςμό τθσ ακριβισ περιόδου αλλαγισ των γενεϊν του πράςινου
και του ρόδινου ςκουλθκιοφ, και ςε ςυνδυαςμό με τον επιτόπιο ζλεγχο ςυμβάλλουν ςτον
προςδιοριςμό τθσ καταλλθλότερθσ χρονικισ ςτιγμισ για επζμβαςθ. ε καμία περίπτωςθ οι
φερομονικζσ παγίδεσ δεν αποτελοφν μζςο εκτίμθςθσ του φψουσ τθσ προςβολισ, αλλά είναι
ςθμαντικό εργαλείο εκτίμθςθσ του κινδφνου. Θ ςοβαρότθτα τθσ προςβολισ είναι ςυνάρτθςθ:
1) του αρικμοφ και τθσ θλικίασ των ηωντανϊν προνυμφϊν (ςκουλθκιϊν) που διαπιςτϊνονται
από τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ αγροφσ και 2) του ςταδίου ανάπτυξθσ τθσ καλλιζργειασ.
Ουςιαςτικό κριτιριο για τθν απόφαςθ λιψθσ ι όχι μζτρων αντιμετϊπιςθσ είναι μόνο τα
αποτελζςματα των επιτόπιων δειγματολθψιϊν ςτα όργανα των φυτϊν (χτζνια, άνκθ, καρφδια).
Θ υπθρεςία μασ παρακαλεί τουσ ςυναδζλφουσ Γεωπόνουσ (Καταςτιματα Γεωργικϊν Εφοδίων, Γραφεία Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ κ.α.) που πικανόν εντοπίςουν ςθμαντικι
εντομολογικι προςβολι ι οποιοδιποτε άλλο ανθςυχθτικό ςφμπτωμα ςε βαμβακοκαλλιζργειεσ,
να επικοινωνιςουν άμεςα με τθν υπθρεςία μασ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ, να εκδοκεί
προειδοποίθςθ για τθν ευρφτερθ περιοχι (τθλ.: 2413 511119, 2413 511157).

4. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
Θ Τπθρεςία μασ ενθμερϊνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοι, για τθν τελικι απόφαςθ εφαρμογισ χθμικϊν ςκευαςμάτων, του είδουσ των
ςκευαςμάτων που κα επιλζξουν, κακϊσ και του τρόπου και χρόνου χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, τα
οποία ςυμβάλουν ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ καλλιζργειασ. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ των παραςκευαςτϊν οίκων για τθν
αναλογία χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, τθν ςυνδυαςτικότθτά τουσ, τον
κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ, το διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ, κακϊσ
και για τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι δθλθτθρίαςθσ. Σα αγροχθμικά πρζπει να

χρθςιμοποιοφνται πάντοτε ςφμφωνα με τθν ετικζτα. φμφωνα με τα άρκρα 9§3 και 10§3 του
ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιοσ χρθςιμοποιεί μθ εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα
υπόκειται ςε διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ.
Ακόμθ, πρζπει να αποφεφγονται οι ψεκαςμοί με μελιςςοτοξικά φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, ενϊ όπου κρίνεται αναγκαίο, οι ψεκαςμοί πρζπει να γίνονται τθν ϊρα που δεν δραςτθριοποιοφνται οι μζλιςςεσ, δθλαδι κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ κυρίωσ και μετά τθ δφςθ του
θλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί οφείλουν να προειδοποιοφν τουσ μελιςςοκόμουσ ϊςτε να
απομακρφνουν τα μελίςςια τουσ από τθν περιοχι του ψεκαςμοφ. Για τον ςκοπό αυτό, οι
μελιςςοκόμοι κα πρζπει απαραιτιτωσ να αναγράφουν ςτισ κυψζλεσ τον κωδικό τουσ, το
τθλζφωνο και τθ διεφκυνςι τουσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ζγκαιρθ ειδοποίθςι τουσ.
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