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4νλ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ
Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ, Πνηνηηθνχ & Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Βφινπ, εθδίδεη ην
παξφλ Γειηίν Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη βακβαθνπαξαγσγνί
γηα ηηο απαξαίηεηεο κεηαζπιιεθηηθέο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο ζηα βακβαθνρψξαθα.
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ─ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ
Οινθιεξψζεθε ε ζπγθνκηδή ζηηο θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ θαη ε παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο ζηα εθθνθθηζηήξηα. Καηά ηελ θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ε δεκηά ζηελ παξαγσγή απφ
ην πξάζηλν ζθνπιήθη ήηαλ ειάρηζηε ζην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ φπσο αλαθέξακε
ζε πξνεγνχκελα δειηία καο. Απφ πιεπξάο ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ε δεκηά ήηαλ νκνίσο ειάρηζηε.
Σελ επνρή απηή νη πξνλχκθεο (ζθνπιήθηα) θαη ησλ δχν εληνκνινγηθψλ ερζξψλ απνζχξνληαη
πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηκάζνπλ ζε δηάθνξα θπζηθά θαηαθχγηα κέζα ζηα βακβαθνρψξαθα. Οη
πξνλχκθεο ηνπ πξάζηλνπ λπκθψλνληαη κέζα ζην έδαθνο (ζπλήζσο ζηα πξψηα 5-10 εθ.), ελψ ηνπ
ξφδηλνπ δηαρεηκάδνπλ είηε κέζα ζην έδαθνο, είηε κέζα ζηα ππνιείκκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο (θαξχδηα
θαη ζηειέρε). Όζα απφ απηά ηα έληνκα επηβηψζνπλ απφ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ ρεηκψλα, αιιά
θαη ηνλ παξαζηηηζκφ θαη ηηο αζζέλεηεο, ζα δψζνπλ ηελ άλνημε ηα αθκαία (πεηαινχδεο), απφ ηα νπνία
ζα πξνθχςεη ε πξψηε γεληά ησλ πξνλπκθψλ πνπ πξνζβάινπλ ηηο θαιιηέξγεηεο. πλεπψο,
θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο πνπ απμάλνπλ ηε ζλεζηκφηεηα ησλ δηαρεηκαδφλησλ εληνκνινγηθψλ
ερζξψλ, βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηελ άλνημε ζηηο λέεο θαιιηέξγεηεο.
Πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ λέα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν λα πεξηνξηζζεί ν θίλδπλνο πιεζπζκηαθψλ
εμάξζεσλ ησλ δχν εληνκνινγηθψλ ερζξψλ, αζρέησο εάλ γίλεη αιιαγή θαιιηέξγεηαο ζην ρσξάθη,
ζπληζηάηαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαθάησ κεηαζπιιεθηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ:
ΤΣΑΔΙ─ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Α) ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: Γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρψο
δηαρεηκαδφλησλ εληφκσλ, θξίλεηαη ωο απνιύηωο απαξαίηεην κεηά ηε ζηειερνθνπή λα
γίλεη άξνζε ηνπ εδάθνπο (όξγωκα κε πληνθόξν αιέηξη) ζε βάζνο 20-25 εθαηνζηώλ
θαηά ην θζηλόπωξν ζε όια ηα ρωξάθηα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε βακβάθη
αλεμαξηήηωο ηεο επόκελεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ρωξαθηνύ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο
αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο
θαη πιήξεο ελζσκάησζε ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ απφ ηε
ζηειερνθνπή ππνιεηκκάησλ ησλ βακβαθνθχησλ. Με ην κέηξν απηφ επηηπγράλνληαη:
1. Άκεζε θαηαζηξνθή (κεραληθή) ησλ λπκθψλ.
2. Έθζεζε ησλ λπκθψλ ζε αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
3. Έθζεζε ησλ λπκθψλ ζε αληίμνεο εδαθηθέο ζπλζήθεο (πρ. πδαηηθφο θνξεζκφο
ηνπ εδάθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απηνχ).

4. Μεηαθνξά ησλ λπκθψλ ζε βάζε 20-25 εθαηνζηψλ θαη θαηαζηξνθή ησλ
ζηνψλ εμφδνπ ησλ πεηαινχδσλ κε επαθφινπζν κεραληθή αδπλακία εμφδνπ
ησλ πεηαινχδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Η ρξήζε άιισλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ φπσο ξίπεξ, θαιιηεξγεηήο δηζθνζβάξλα θ.α.,
αληί ηνπ νξγψκαηνο κε πληνθφξν αιέηξη, δελ επηηπγράλνπλ αλαζηξνθή ηνπ εδάθνπο θαη σο
εθ ηνχηνπ δελ απνηεινχλ απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ.
Δλδερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαιιηέξγεηαο, ηζνζθειίδεηαη απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ςεθαζκψλ κε εληνκνθηφλα πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
Δπηπιένλ, πξνζηαηεχεηαη ηφζν ην πεξηβάιινλ, φζν θαη ε πγεία ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηεξγεηή.
εκαληηθφηαηε ζπκβνιή ζηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ απνηειεί ε ηήξεζε
πξνγξάκκαηνο ακεηςηζπνξάο πεληαεηνχο δηάξθεηαο κε ζηηεξά θαη ςπραλζή.
Β) ΡΟΓΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: Όπσο θαη ζην πξάζηλν ζθνπιήθη, ε ζηειερνθνπή, ν ςηινηεκαρηζκφο
θαη ν ζξπκκαηηζκφο ησλ θαξπδηψλ κε ζηειερνθφπηε/θαηαζηξνθέα θαη ζηε ζπλέρεηα ε άξνζε
ελζσκάησζεο, είλαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ.
Ιδηαίηεξα δε κε ηνλ ηχπν ηνπ νξηδόληηνπ θπιίλδξνπ (θαηαζηξνθέαο) ζαλαηψλνληαη πεξηζζφηεξεο
πξνλχκθεο απφ φηη κε ηνλ πεξηζηξνθηθφ ηχπν ζηειερνθφπηε (θνηλφο ζηειερνθφπηεο).
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