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ΣΗ Π.Ε. ΕΡΡΩΝ
1. ΣΟΧΟΙ
τόχοσ του Δελτίου είναι θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των παραγωγϊν για τθν εξζλιξθ τθσ
βαμβακοκαλλιζργειασ και τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία των βαμβακοφυτειϊν τουσ.
2. ΠΟΡΑ, ΦΤΣΡΩΜΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ
Κατά τθ διάρκεια του περαςμζνου χειμϊνα πραγματοποιιςαμε είκοςι πζντε (25) ενθμερωτικζσ
ςυναντιςεισ για τθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ, ςτα μεγάλα βαμβακοπαραγωγικά χωριά ςε όλθ τθν
ζκταςθ του νομοφ μασ. Θ ομιλία που παρουςιάςαμε είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Ε. ερρϊν
(serres.pkm.gov.gr - κζςθ: εκδθλϊςεισ ).
Μζςα ςτον Μάρτιο μοιράςαμε ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ το φυλλάδιο με τισ βαςικζσ οδθγίεσ
για τθν βαμβακοκαλλιζργεια.
Θ ςπορά ζγινε με καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. ε όλα ςχεδόν τα χωράφια είχε προετοιμαςτεί καλά
θ ςποροκλίνθ. Οι παραγωγοί, παρά τισ καλζσ κερμοκραςίεσ που επεκράτθςαν μετά το Πάςχα (8/4),
ςυγκρατικθκαν και ανζμεναν μζχρι τισ 20 Απριλίου (που είναι μία αςφαλισ θμερομθνία για τθν περιοχι
μασ) για να εντατικοποιιςουν τθν ςπορά. Ζτςι, λίγοι παραγωγοί ξεκίνθςαν τθν ςπορά κατά τισ 15 – 17
Απριλίου, εντάκθκε θ ςπορά ςτισ 20 Απριλίου και ολοκλθρϊκθκε, ουςιαςτικά, ςτα τζλθ του μινα.
Οι κερμοκραςίεσ ιταν ιδιαίτερα υψθλζσ για τθν εποχι και ευνοϊκζσ για το φφτρωμα. τα
περιςςότερα χωράφια, όμωσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ βροχϊν για μεγάλο διάςτθμα, δεν υπιρχε θ
απαραίτθτθ υγραςία. υςτιςαμε ςτουσ παραγωγοφσ να προχωριςουν, χωρίσ χρονοτριβι, ςε ποτίςματα
φυτρϊματοσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ επικρατοφςεσ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Όςοι παραγωγοί πότιςαν
χωρίσ κακυςτζρθςθ, πζτυχαν ζνα πολφ καλό φφτρωμα. Λίγοι παραγωγοί που ολιγϊρθςαν και άργθςαν
να ποτίςουν, οψίμιςαν το φφτρωμα και τουσ πρόλαβαν οι ςυνεχείσ βροχζσ, που ςθμειϊκθκαν ςχεδόν
κακθμερινά ςτο διάςτθμα 6 – 28 Μαΐου, με τα φυτά ςτο ευαίςκθτο, για ςθψιρριηίεσ, ςτάδιο των
κοτυλθδόνων.
Οι παραπάνω βροχζσ δθμιοφργθςαν ζντονθ ανθςυχία για ςθψιρριηίεσ. Ευτυχϊσ δεν
ςυνοδεφτθκαν από πτϊςθ των κερμοκραςιϊν που είναι βαςικόσ παράγοντασ για τθν εκδιλωςι τουσ.

Ζτςι, ςθμαντικζσ ςθψιρριηίεσ εκδθλϊκθκαν μόνο ςε χωράφια που κράτθςαν νερό είτε γιατί δεν
αποςτραγγίηονταν καλά είτε γιατί δζχτθκαν υπερβολικζσ βροχοπτϊςεισ. τισ 18 και 20 Μαΐου,
ςθμειϊκθκαν ζντονεσ καταιγίδεσ φψουσ βροχισ (για τισ δυό μζρεσ) μεταξφ 65 και 85 mm, ανάλογα με
τθν περιοχι. Οι εντονότατεσ αυτζσ βροχζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα να πλθμμυρίςουν ςθμαντικζσ εκτάςεισ
(2.000 ςτρζμματα, περίπου), ςε περιοχζσ με χαμθλό υψόμετρο. Σισ επόμενεσ μζρεσ, ςτα περιςςότερα
από αυτά τα χωράφια, τα νερά υποχϊρθςαν αλλά ζμειναν και χωράφια με υπερβολικι υγραςία ι
πλθμμυριςμζνα. ε αρκετά απϋ αυτά ζγινε επαναςπορά (με το μειονζκτθμα τθσ πολφ όψιμθσ εποχισ)
και λίγα που άργθςαν πολφ να ςτραγγίςουν ζμειναν προσ αποηθμίωςθ από τον ΕΛΓΑ.
Οι ςυνολικζσ επαναςπορζσ κινικθκαν ςτο ςυνθκιςμζνο ποςοςτό, του 5% των εκτάςεων.
Οι βροχζσ ςυνεχίςκθκαν, πιο αραιά, μζχρι και τα μζςα Ιουνίου, χωρίσ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτα
φυτά που είχαν, εν τω μεταξφ, μεγαλϊςει και ζπαυςαν να είναι ευπρόςβλθτα. θμειϊκθκαν διάςπαρτα
και κάποιεσ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ χαλαηοπτϊςεισ.
Για τθν αντιμετϊπιςθ ςθψιρριηιϊν, μοιράςαμε ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ φυλλάδιο με
ςχετικζσ οδθγίεσ.
Θ κατάςταςθ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ, ςιμερα, είναι ςτθν πολφ μεγάλθ πλειοψθφία των
χωραφιϊν πολφ καλι, με τα βαμβακόφυτα να βρίςκονται ςτο ςτάδιο εμφάνιςθσ των χτενιϊν. ε ζνα
μικρό ποςοςτό των ςυνολικϊν εκτάςεων, ςτισ οποίεσ υπιρξαν δυςκολίεσ ςτο φφτρωμα, παρατθρείται
μικρι υςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ των βαμβακοφφτων.
τθν Π.Ε. ερρϊν ζχουμε, φζτοσ, αφξθςθ ςτθν ζκταςθ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ. Εκτιμοφμε ότι
το 2018 ςπάρκθκαν 250.000 ςτρζμματα, περίπου (από 210.000, πζρυςι).
Θ ικανοποιθτικι τιμι του ςφςπορου βαμβακιοφ τα δφο τελευταία χρόνια, ςε ςυνδυαςμό με
προβλιματα (Diabrotica ςτο καλαμπόκι) και χαμθλζσ τιμζσ ςτισ ανταγωνιςτικζσ καλλιζργειεσ (ςιτάρι,
καλαμπόκι, ρφηι), ζςτρεψαν αρκετοφσ παραγωγοφσ προσ τθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ, ςτθν οποία
αποφάςιςαν να «αφιερϊςουν» μεγαλφτερο μζροσ των εκμεταλλεφςεϊν τουσ.
3. ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΒΟΛΕ
τθν αρχι τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου μοιράςαμε ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ του νομοφ μασ
το φυλλάδιο «Φυτοπροςταςία του βαμβακιοφ», ϊςτε απ’ τθν αρχι να χαραχκεί θ ςωςτι «πορεία»
ςτθν αντιμετϊπιςθ των εχκρϊν του βαμβακιοφ.
Όπωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ, εγκαταςτιςαμε το δίκτυο των φερομονικϊν παγίδων. Σθν
εβδομάδα 4-8 Ιουνίου, εγκαταςτιςαμε δϊδεκα (12) παγίδεσ πράςινου ςκουλθκιοφ και τζςςερισ (4)
παγίδεσ ρόδινου.
Δεν υπιρξαν μζχρι τϊρα αξιόλογεσ εντομολογικζσ προςβολζσ.
Οι όποιεσ επιπτϊςεισ τθσ παρουςίασ του κρίπα, φαίνονταν όςο τα φυτά ιταν ακόμθ μικρά. Με
το πζραςμα των θμερϊν θ εικόνα των βαμβακοφυτειϊν άλλαξε και το πρόβλθμα ςταμάτθςε να
υπάρχει. Επιβεβαιϊνεται, κάκε χρόνο, θ άποψθ ότι ο κρίπασ είναι εχκρόσ «ψυχολογικοφ χαρακτιρα», ο
οποίοσ προκαλεί ανθςυχία ςτο «άχαρο» διάςτθμα τθσ δφςκολθσ εκκίνθςθσ, που ζχει πάντοτε το
βαμβάκι μετά το φφτρωμα.
Αςιμαντθ ιταν θ εμφάνιςθ κάποιων εςτιϊν αφίδων.
ε ελάχιςτεσ φυτείεσ, παρουςιάςτθκε προςβολι τετρανφχου.
Κάπωσ αξιόλογθ είναι φζτοσ θ εμφάνιςθ των ιαςςίδων, φςτερα από τρία χρόνια φφεςθσ ςτθν
παρουςία αυτοφ του εχκροφ. Όπωσ και παλαιότερα, οι πλθκυςμοί τουσ είναι ςαφϊσ μεγαλφτεροι ςε
λειόφιλεσ ποικιλίεσ. το γνωςτό πλαίςιο, τθσ ςυνεχοφσ μζριμνασ για τα ωφζλιμα ζντομα, και τθσ
αποφυγισ επιηιμιων ψεκαςμϊν αντιμετωπίηεται και θ περίπτωςθ των ιαςςίδων. Μόνο ςε ελάχιςτεσ
περιπτϊςεισ, που οι πλθκυςμοί τουσ είναι πολφ μεγάλοι και οι επιπτϊςεισ ςτθν καλλιζργεια ςθμαντικζσ,
πρζπει να παίρνουμε τθν απόφαςθ για χθμικι καταπολζμθςι τουσ. Και τότε επιλζγοντασ μία
«ουδζτερθ», κατά το δυνατόν, χρονικι περίοδο γι αυτόν τον ψεκαςμό.
Είμαςτε ςε αναμονι τθσ πρϊτθσ γενιάσ του πράςινου ςκουλθκιοφ, που περιμζνουμε να κάνει τθν
εμφάνιςι τθσ ςτα τζλθ του μινα.

4. ΤΣΑΕΙ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Μζςα ςτον Ιοφνιο ςυντάξαμε και μοιράςαμε επίκαιρεσ οδθγίεσ για να υπενκυμίςουμε τθν
ανάγκθ:
α) για επαρκι λίπανςθ των χωραφιϊν
β) για αποφυγι των άςκοπων και επιηιμιων ψεκαςμϊν και
γ) για ζγκαιρθ ανάςχεςθ τθσ υπερβολικισ ανάπτυξθσ των φυτϊν, ςε χωράφια με ανάλογο ιςτορικό.
Επικαιροποιιςαμε, επίςθσ, και διανείμαμε τισ οδθγίεσ μασ για τθν ανάςχεςθ τθσ υπερβολικισ
βλαςτικισ ανάπτυξθσ του βαμβακιοφ. ε κάποια χωράφια, με ιςτορικό υπερβολικισ ανάπτυξθσ, οι
παραγωγοί κάνουν, αυτζσ τισ μζρεσ, τθν πρϊτθ επζμβαςθ με αναςχετικά.
Επιςυνάπτονται: α) Βαςικζσ οδθγίεσ για τθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ
β) Οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςθψιρριηιϊν
γ) Οδθγίεσ για τθν φυτοπροςταςία του βαμβακιοφ
δ) Επίκαιρεσ οδθγίεσ του Ιουνίου
ε) Οδθγίεσ για τθν ανάςχεςθ τθσ υπερβολικισ ανάπτυξθσ
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