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4ο (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ) ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε
συνεργασία µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Μαγνησίας ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς της
Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της
βαµβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράµµατος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας
καλλιεργητικής περιόδου 2018».
1. Στόχοι
1.1 H έγκαιρη ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών για την αποτελεσµατική
φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαµβακοχώραφου ώστε να εφαρµόζονται οι
καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύµφωνα µε τα
πραγµατικά δεδοµένα.
2. ∆ιαπιστώσεις
Κατά τη φετινή περίοδο, παρατηρήθηκε µέτριος αριθµός συλλήψεων ακµαίων
πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο των παγίδων παρακολούθησης. Αυτό, σε
συνδυασµό µε την έγκαιρη καταπολέµηση από τους παραγωγούς (χρησιµοποιήθηκαν
φυτοφάρµακα φιλικά προς τα ωφέλιµα έντοµα και τις µέλισσες), οδήγησαν σε µικρές
προσβολές στο χωράφι (εστιακά σε µικρό αριθµό βαµβακοχώραφων).
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Oι συλλήψεις ακµαίων ρόδινου σκουληκιού που παρατηρήθηκαν στο δίκτυο
παγίδων ήταν µέτριες. Οι προσβολές στο χωράφι περιορίστηκαν από τις έγκαιρες
επεµβάσεις µε κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Οι καιρικές συνθήκες (ανοµβρία µε χαµηλή σχετική υγρασία) που επικράτησαν
κατά τη διάρκεια και το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, ήταν ευνοϊκές για την
συγκοµιδή του βάµβακος και οι αποδόσεις κυµάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

3. Συστάσεις - Kαλλιεργητικές πρακτικές
Κατά γενικό κανόνα οι προληπτικές ενέργειες των βαµβακοκαλλιεργητών για
τον περιορισµό των διαχειµαζόντων εχθρών του βαµβακιού συνιστούν ορθότερη και
οικονοµικότερη πρακτική από τις επεµβάσεις καταπολέµησής τους. Τόσο για το
πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι η πληθυσµιακή εξέλιξή τους κατά την
επόµενη καλλιεργητική περίοδο, άρα και οι αναµενόµενες αρχικές προσβολές στις
βαµβακοφυτείες, εξαρτώνται από το µέγεθος του διαχειµάζοντος πληθυσµού. Το
πράσινο σκουλήκι διαχειµάζει στο στάδιο της νύµφης εντός του εδάφους και το
ρόδινο ως «εν διαπαύση προνύµφη» µέσα στα εναποµείναντα καρύδια και
βαµβακοστελέχη, καθώς και στις ρωγµές του εδάφους.
Για το λόγο αυτό πρέπει οι βαµβακοκαλλιεργητές να προβούν στις κατάλληλες
καλλιεργητικές φροντίδες των βαµβακοφυτειών αµέσως µετά τη συγκοµιδή, µε
σκοπό την καταστροφή των νυµφών και τη δηµιουργία δυσµενών συνθηκών για την
τυχόν διαχείµασή τους:
Ειδικότερα:
Απαιτείται στελεχοκοπή και τεµαχισµός της καλαµιάς και στη συνέχεια
άροση του εδάφους (όργωµα µε υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά,
για ενσωµάτωση των θρυµµατισµένων στελεχών. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνονται:
1. Άµεση καταστροφή των νυµφών.
2. Έκθεση των νυµφών σε αντίξοες κλιµατικές συνθήκες.
3. Έκθεση των νυµφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες λόγω υδατικού κορεσµού
του εδάφους, σε συνδυασµό µε τις χαµηλές θερµοκρασίες αυτού.
4. Μεταφορά των νυµφών σε βάθος 20 έως 25 εκατοστά, µε επακόλουθο την
καταστροφή παλαιών στοών εξόδου και τη µηχανική αδυναµία εξόδου των
πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
Επίσης συνιστάται, στα προσβεβληµένα από µύκητες χωράφια να γίνεται σπορά
µε ανθεκτικές ποικιλίες και όπου είναι δυνατόν, εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων
όπως είναι η τριετής αµειψισπορά µε καλλιέργειες που δεν προσβάλλονται από τους
µύκητες (σιτηρά και καλαµπόκι), στελεχοκοπή και ενσωµάτωση των υπολειµµάτων
της καλλιέργειας, πυκνή φύτευση και σπορά την κατάλληλη εποχή, ώστε τα φυτά να
αναπτυχθούν γρήγορα.
Επισηµαίνεται ότι οι παραγωγοί θα έχουν ιδιαίτερο όφελος από το θρυµµατισµό
της καλαµιάς και της κατεργασίας του εδάφους παρά την αύξηση του κόστους
καλλιέργειας, καθότι µε τον τρόπο αυτό αναµένεται να µειώσουν τον αναγκαίο
αριθµό ψεκασµών που θα απαιτηθεί την επόµενη καλλιεργητική περίοδο για το
πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, αλλά και θα επιτύχουν εµπλουτισµό του εδάφους µε
οργανική ουσία, µε συνέπεια τη µείωση του κόστους για αζωτούχο λίπανση.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται
στο Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281),
καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου (τηλ. 2421066525).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (για ανάρτηση σε κεντρικά σηµεία των βαµβακοπαραγωγικών ∆.∆.)
2. ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (για ανάρτηση σε κεντρικά σηµεία των βαµβακοπαραγωγικών ∆.∆.)
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τµήµα: Προστασίας Φυτών
Λ. Συγγρού 150, 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
Τορούτζια - Νικολαϊδη, Πεδίο Άρεως-Τ.Κ. 38334, ΒΟΛΟ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ - Ε∆ΡΑ ΤΟΥ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - Ε∆ΡΑ ΤΟΥ
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