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2ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
1. τόχοι
Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων, ςε
ςυνεργαςία με το Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ Φυτϊν, Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου
Βόλου, ενθμερϊνει τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ τθσ Ρ.Ε. Τρικάλων για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
αποτελεςματικισ φυτοπροςταςίασ τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ.
2. Διαπιςτϊςεισ
Τθν εποχι αυτι οι περιςςότερεσ βαμβακοφυτείεσ βρίςκονται ςτο ςτάδιο ανκοφορίασ και
καρπόδεςθσ του 30% περίπου των ανκζων των βαμβακόφυτων.
Στο εγκατεςτθμζνο δίκτυο φερομονικϊν παγίδων τθσ Υπθρεςίασ μασ, παρατθρικθκε αφξθςθ των
ςυλλιψεων ακμαίων (πεταλοφδων) πράςινου ςκουληκιοφ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ εβδομάδα,
αφοφ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ 2θ γενεά του εντόμου, αλλά κυμαίνονται γενικά ςε χαμθλά επίπεδα.
Πςον αφορά το ρόδινο ςκουλήκι οι ςυλλιψεισ ακμαίων (πεταλοφδων) κυμαίνονται ςε χαμθλά
επίπεδα ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ και δεν ζχουν παρατθρθκεί προςβολζσ ανκζων και καρυδιϊν.
3. υςτάςεισ – Καλλιεργητικζσ πρακτικζσ
Tθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο πρζπει να γίνεται ορκολογικι άρδευςθ για τθν αποφυγι
υπερβολικισ ανάπτυξθσ των βαμβακόφυτων που κα ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν καλλιζργεια
Ππου διαπιςτϊνεται υπερβολικι βλάςτθςθ ςυνιςτάται θ χριςθ ρυκμιςτϊν ανάπτυξθσ.
Οι παραγωγοί κα πρζπει αυτιν τθν περίοδο να βρίςκονται ςε αυξημζνη ετοιμότητα και να
επιθεωροφν τακτικά (τουλάχιςτον 2 φορζσ την εβδομάδα) τισ καλλιζργειεσ τουσ, προκειμζνου να
διαπιςτϊνουν ζγκαιρα τθν πυκνότθτα των πλθκυςμϊν των εντόμων – εχκρϊν, ϊςτε να επεμβαίνουν
όταν οι πλθκυςμοί φκάςουν ςτα όρια επζμβαςθσ, όπωσ αναφζρονται παρακάτω. Η επικεϊρθςθ των
βαμβακιϊν ςυνιςτάται να γίνεται πρωϊνζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ, διαςχίηοντασ το χωράφι διαγϊνια
και εξετάηοντασ 100 φυτά ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ διαγωνίου.
ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ : Στο παρόν ςτάδιο, το κατϊτερο όριο επζμβαςθσ είναι 4-5 ηωντανζσ προνφμφεσ
(ςκουλικια) ςε 100 φυτά, ι μια νεαρι προνφμφθ ςτα φυτά ενόσ μζτρου επί τθσ γραμμισ.
ΡΟΔΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ : Επεμβαίνουμε με εγκεκριμζνα εντομοκτόνα μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςε τυχαίο
δείγμα ανκζων από όλθ τθν ζκταςθ του χωραφιοφ, διαπιςτωκοφν προςβεβλθμζνα άνκθ (ροηζτεσ) ςε

ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% ι ςε τυχαία δειγματολθψία 100 καρυδιϊν ευρεκεί προςβολι
τουλάχιςτον 5%.
Επιςθμαίνεται ότι οι ςυλλήψεισ ακμαίων ςτισ φερομονικζσ παγίδεσ δεν αποτελοφν κριτήριο
για τθν εφαρμογι χθμικισ επζμβαςθσ. Οι φερομονικζσ παγίδεσ βοθκοφν ςτον προςδιοριςμό τθσ
ακριβοφσ περιόδου αλλαγισ γενεϊν του πράςινου και ρόδινου ςκουλθκιοφ. Η ςοβαρότθτα τθσ
προςβολισ είναι ςυνάρτθςθ: α) του αρικμοφ και τθσ θλικίασ των ηωντανϊν προνυμφϊν (ςκουλθκιϊν)
που διαπιςτϊνονται από τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ αγροφσ και β) του ςταδίου ανάπτυξθσ τθσ
καλλιζργειασ. Ουςιαςτικό κριτιριο για τθν απόφαςθ λιψθσ ι όχι μζτρων αντιμετϊπιςθσ είναι μόνο τα
αποτελζςματα των επιτόπιων ελζγχων ςτα όργανα των φυτϊν (χτζνια, άνκθ, καρφδια). Η χθμικι
καταπολζμθςθ του πράςινου ςκουλθκιοφ είναι πιο αποτελεςματικι όταν γίνεται ςτο 1ο ι ςτο 2ο
ςτάδιο τθσ προνφμφθσ (μικοσ ζωσ 1 εκ.) διότι οι μεγαλφτερθσ θλικίασ προνφμφεσ είναι πιο ανκεκτικζσ
ςτα εντομοκτόνα.
Οι ςυνάδελφοι Γεωπόνοι (καταςτιματα εμπορίασ Γεωργικϊν Φαρμάκων κ.α.) που πικανόν
εντοπίςουν ςθμαντικι προςβολι παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν άμεςα με τθν Υπθρεςία μασ
ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί τουσ να εκδοκεί προειδοποίθςθ για τθν ευρφτερθ περιοχι.
4. Εφαρμογή ψεκαςμϊν με φυτοπροςτατευτικά προϊόντα (ΦΠ)
Δεν ςυνιςτϊνται επεμβάςεισ με φυτοφάρμακα ςτισ βαμβακοφυτείεσ χωρίσ ζλεγχο τθσ
πυκνότθτασ των επιβλαβϊν εντόμων και τθ διαπίςτωςθ των παραπάνω ορίων για πράςινο και ρόδινο
ςκουλικι, διότι άςτοχοι και άκαιροι ψεκαςμοί επιβαρφνουν αρνθτικά τθν καλλιζργεια, το περιβάλλον
και τθν ανκρϊπινθ υγεία. Επιςθμαίνεται ότι όπου χρειαςτεί επζμβαςθ με φ.π. τότε είναι επικυμθτι θ
εναλλαγι ςκευαςμάτων διαφορετικισ δράςθσ και να αποφεφγεται θ χριςθ του ίδιου εντομοκτόνου
πάνω από δυο φορζσ το χρόνο για τθν αποφυγι εμφάνιςθσ ανκεκτικότθτασ των εχκρϊν.
Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά υπεφθυνοι για την τελική απόφαςη να επζμβουν
με φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκαςμό να ενημερϊνουν τουσ
μελιςςοκόμουσ. Ππου κρίνεται αναγκαίο θ εφαρμογι των ψεκαςμϊν να γίνεται τθν ϊρα που δεν
πετοφν οι μζλιςςεσ, κατά τισ απογευματινζσ κυρίωσ ϊρεσ μετά τθ δφςθ του θλίου.

ΠΡΟΟΧΗ
Σε κάκε περίπτωςθ να τηροφνται αυςτηρά οι οδηγίεσ εφαρμογήσ των φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων για τθν αναλογία χριςθσ, τθν ςυνδυαςτικότθτα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότθτασ, το διάςτθμα
μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ και τα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι
δθλθτθρίαςθσ.
Οι παραγωγοί πρζπει να χρθςιμοποιοφν μόνο εγκεκριμζνα για την καλλιζργεια
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα τα οποία αναφζρονται ςτθν Ηλεκτρονικι Βάςθ Δεδομζνων του
ΥΡ.Α.Α.Τ., ενϊ θ χριςθ των προϊόντων αυτϊν πρζπει να γίνεται από επαγγελματίεσ χρήςτεσ κατόχουσ
πιςτοποιητικοφ γνϊςεων ορθολογικήσ χρήςησ φ.π.
Σφμφωνα με το Ν.4036/2012, όποιοσ χρηςιμοποιεί μη εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα υπόκειται ςε διοικητικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι καλλιεργθτζσ μποροφν να απευκφνονται ςτο Τμιμα Ροιοτικοφ
& Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου τθσ Υπθρεςίασ μασ ςτα τθλ. 24313-51602, 51603 & 51604, κακϊσ και
ςτο Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ Φυτϊν, Ροιοτικοφ & Φυτοχγειονομικοφ Ελζγχου Βόλου, ςτο
τθλ. 24210-66525.
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