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5ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ (ΠΕ) ΛΑΡΙΑ

Η 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. Η ενθμζρωςθ των βαμβακοπαραγωγϊν για τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία ςτον
πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο.
1.2.Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ που αφορά τθν περίοδο κατά τθν ζναρξθ του ανοίγματοσ των
πρϊτων καρυδιϊν, και τθν οργάνωςθ αποτελεςματικισ αυτοάμυνασ κάκε βαμβακοφυτείασ για
όλθ τθν καλλιεργθτικι περίοδο.
1.3. Η 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
το δίκτυο φερομονικϊν παγίδων που ζχει αναπτφξει θ Τπθρεςία μασ, μζχρι ςτιγμισ διαπιςτϊνονται χαμθλά ζωσ μζτρια επίπεδα ςυλλιψεων ενιλικων (πεταλοφδων) πράςινου
ςκουλθκιοφ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ Π.Ε. Λάριςασ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οριςμζνεσ

τοποκεςίεσ των Δ.Δ. Σερψικζασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του πρϊθν Διμου Πολυδάμαντα
και κυρίωσ του Δ.Δ. Θετιδίου Φαρςάλων, όπου διαπιςτϊνονται πολφ υψθλζσ ςυλλιψεισ
ενιλικων (πεταλοφδων) πράςινου ςκουλθκιοφ.
Όςον αφορά ςτο ρόδινο ςκουλικι, μζχρι ςτιγμισ διαπιςτϊνονται υψθλά επίπεδα ςυλλιψεων ενιλικων (πεταλοφδων) ρόδινου ςκουλθκιοφ ςε οριςμζνεσ τοποκεςίεσ των Δ.Δ.
Κραννϊνα και Δοξαρά, ενϊ πολφ υψθλζσ ςυλλιψεισ παρουςιάηονται ςε οριςμζνεσ περιοχζσ
του Δ.Δ. Νίκαιασ.
Με βάςθ τισ παρατθριςεισ από τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ που διενεργοφν υπάλλθλοι τθσ
Τπθρεςίασ μασ, προσ το παρόν διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ηωντανϊν προνυμφϊν (ςκουλθκιϊν)
πράςινου ςκουλθκιοφ πάνω απ’ το όριο επζμβαςθσ ςε οριςμζνεσ μόνο περιοχζσ τθσ Π.Ε.
Λάριςασ.
Αντίκετα, από ελζγχουσ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ μασ ςε καρφδια που δειγματίςτθκαν
από βαμβακοχϊραφα, διαπιςτϊνεται προςβολι από ρόδινο ςκουλικι άνω του ορίου επζμβαςθσ ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ Π.Ε. Λάριςασ.

3. υςτάςεισ – καλλιεργητικέσ πρακτικέσ
Όςον αφορά ςτθν 3θ γενεά του πράςινου ςκουλθκιοφ που διανφουμε, θ Τπθρεςία μασ ςυςτινει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ κυρίωσ των όψιμων φυτειϊν, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊςουν τουλάχιςτον πζντε (5) ηωντανζσ προνφμφεσ ςε 100 βαμβακόφυτα, να προβοφν ςε
καταπολζμθςθ με τα εγκεκριμζνα για τθν καλλιζργεια εντομοκτόνα.
Όςον αφορά ςτο ρόδινο ςκουλικι, θ Τπθρεςία μασ τονίηει ότι θ ςυγκεκριμζνθ γενεά του
ρόδινου ςκουλθκιοφ μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ ηθμιζσ τόςο ςτθν ποιότθτα όςο και ςτθν
ποςότθτα τθσ παραγωγισ, ενϊ οι βαμβακοπαραγωγοί των οψιμότερων φυτειϊν κα πρζπει να
τισ ελζγχουν επιςταμζνωσ και ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα. το παρόν ςτάδιο των βαμβακοφυτειϊν ςυνιςτάται ςτουσ παραγωγοφσ να επζμβουν με χθμικά ςκευάςματα εάν μετά από
δειγματολθψία 100 καρυδιϊν διαπιςτωκεί προςβολι ςτο 5% αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι όπου χρειαςτεί επζμβαςθ με φυτοπροςτατευτικά μζςα, πρζπει να
αποφεφγεται θ χριςθ του ίδιου εντομοκτόνου περιςςότερο από δφο (2) φορζσ τθν καλλιεργθτικι περίοδο, ενϊ είναι επικυμθτι θ εναλλαγι ςκευαςμάτων διαφορετικοφ μθχανιςμοφ
δράςθσ κάκε φορά, προκειμζνου να μειωκεί θ πικανότθτα εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ανκεκτικότθτασ του ςκουλθκιοφ ςε αυτό.

4. Εφαρμογή ψεκαςμών με Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα
Η 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, 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.
Επιπλζον, 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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