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ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
1.
Στόχοι: Το παρόν δελτίο εκδίδεται από την Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας σε
συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της
περιοχής μας. Αφορά τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα
βαμβακοχώραφα για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.
2.
Παρατηρήσεις : Το πράσινο σκουλήκι νυμφώνεται και διαχειμάζει στο έδαφος
σε βάθος 5-10cm ενώ το ρόδινο σκουλήκι διαχειμάζει με τη μορφή της «εν διαπαύση
προνύμφης» στα στελέχη των βαμβακόφυτων ή στα εναπομείναντα καρύδια και σε ρωγμές
του εδάφους. Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν αποτελεί ένα κρίσιμο
παράγοντα του ελέγχου των εντόμων κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο
μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο θα
προβεί για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών.
3.
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές:
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις
κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή
ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων.
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται άροση του εδάφους (όργωμα με
υνιοφόρο αλέτρι) μετά τη στελεχοκοπή σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το
φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της
επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης
αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη
στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακόφυτων στο έδαφος με τα παρακάτω
αποτελέσματα:
1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.
2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ υδατικός κορεσμός του
εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).
4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική
αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
5. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική
αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής,
δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν
αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους
ελέγχου του πράσινου & του ρόδινου σκουληκιού.
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ΔΑΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
Καραολή & Δημητρίου 40
Αλεξανδρούπολη
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ
Δημοκρατίας 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3.
4.
5.
6.

Δήμοι Ορεστιάδας & Διδυμοτείχου
Καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων
ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΕΑΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ

7. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
& Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου
65110 Καβάλα.

