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2ο ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 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. ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ  
 Ο Ιοφνιοσ ξεκίνθςε με καλζσ κερμοκραςίεσ. το πρϊτο 15ιμερο ςθμειϊκθκαν τοπικζσ 
βροχοπτϊςεισ οι οποίεσ δεν ςυνοδεφτθκαν από πτϊςθ των κερμοκραςιϊν, ενϊ τροφοδότθςαν με τθν 
απαραίτθτθ εδαφικι υγραςία τθν καλλιζργεια. Από τα μζςα του μινα ξεκίνθςε μια άνοδοσ των 
κερμοκραςιϊν και ο αίκριοσ, ηεςτόσ καιρόσ ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. Θ ςυνεχισ, αυτι, καλοκαιρία 
διακόπθκε από μια μεγάλθ βροχόπτωςθ ςτισ 28 Ιουνίου (12,4  mm),  που προκάλεςε και πρόςκαιρθ 
κάμψθ τθσ κερμοκραςίασ. Αξιοςθμείωτοι είναι οι ιςχυροί Β/Δ άνεμοι που φφςθξαν αδιάκοπα για δυο 
24ωρα, ςτισ 17 και 18/7 και ταλαιπϊρθςαν, κάπωσ,  τισ βαμβακοφυτείεσ. 
 Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ςε όλο το παραπάνω διάςτθμα, βοικθςαν ςτθν καλι καρποφορία και 
πρωίμθςθ τθσ καλλιζργειασ. Σα πρϊτα λουλοφδια, όπωσ ζχουμε αναφζρει ςτο 1ο δελτίο μασ, ζκαναν τθν 
εμφάνιςι τουσ, ςτισ πρϊιμεσ περιοχζσ, τισ πρϊτεσ μζρεσ του Ιουλίου. 
 Από τισ 8-10 Ιουλίου, ξεκίνθςαν τα πρϊτα ποτίςματα ςτα εξωχϊραφα και προοδευτικά 
γενικεφτθκαν ςε όλεσ τισ βαμβακοφυτείεσ.  
 Οι αρδεφςεισ αποτελοφν τθν κφρια καλλιεργθτικι φροντίδα των βαμβακοπαραγωγϊν αυτό το 
διάςτθμα. Από 10-12 Ιουλίου άρχιςαν και οι πρϊτεσ εφαρμογζσ των αναςχετικϊν, ςτα χωράφια που 
εμφανίηουν ιςτορικό υπερβολικισ βλαςτικισ ανάπτυξθσ. 
 

3. ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΒΟΛΕ 
τισ πρϊτεσ μζρεσ του Ιουλίου, ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ οι πρϊτεσ προνφμφεσ τθσ 1θσ γενιάσ του 

πράςινου ςκουλθκιοφ. Όπωσ αναφζραμε ςτο προθγοφμενο δελτίο, ενθμερϊςαμε ζγκαιρα τουσ 
βαμβακοπαραγωγοφσ για τθν εμφάνιςθ τθσ γενιάσ και τθ ςωςτι αντιμετϊπιςι τθσ. Κάναμε μια μεγάλθ 
εξόρμθςθ ενθμζρωςθσ, προκειμζνου οι παραγωγοί να διατθριςουν τθν ψυχραιμία τουσ. Θ πολφ μεγάλθ 
πλειοψθφία των  παραγωγϊν ακολοφκθςαν και φζτοσ με εμπιςτοςφνθ τισ υποδείξεισ μασ και απείχαν 
από χθμικοφσ ψεκαςμοφσ. ε αυτό βοικθςε και θ εντελϊσ  υποτονικι εμφάνιςθ αυτισ τθσ γενιάσ. 
Ελάχιςτοι ιταν οι παραγωγοί που προχϊρθςαν ςε χθμικι καταπολζμθςθ, που ςχεδόν ςε όλεσ τισ 
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περιπτϊςεισ δεν ιταν αναγκαία. Θ πρϊτθ γενιά του ςκουλθκιοφ ολοκλθρϊκθκε, πρακτικά, ςτα μζςα 
Ιουλίου και  είμαςτε ςε αναμονι τθσ δεφτερθσ γενιάσ, που εκτιμοφμε ότι κα εμφανιςκεί ςτισ τελευταίεσ 
μζρεσ του μινα.  ε αυτόν τον χρονικό προςδιοριςμό, κα βοθκθκοφμε και από τθν παρατιρθςθ των 
φερομονικϊν παγίδων. 

Αςιμαντθ είναι θ παρουςία άλλων εχκρϊν τθσ βαμβακοκαλλιζργειασ. Περιοριςμζνθ παραμζνει θ 
εμφάνιςθ τετρανφχου και ιαςςίδων. 
  

4. ΤΣΑΕΙ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ 
Εν όψει τθσ 2θσ γενιάσ του πράςινου ςκουλθκιοφ, που αποτελεί και το ςθμαντικότερο εχκρό τθσ 

βαμβακοκαλλιζργειασ ςτθν περιοχι μασ, προετοιμαηόμαςτε για τθν αποτελεςματικι ενθμζρωςθ των 
παραγωγϊν. υντάξαμε ςχετικό φυλλάδιο (το επιςυνάπτουμε), το οποίο κα αποςτείλουμε ςτα Μζςα 
Ενθμζρωςθσ και κα διανείμουμε, ςε εκατοντάδεσ αντίτυπα, ςτα ςθμεία ςυνάκροιςθσ των παραγωγϊν ςτα 
χωριά. Θ ενθμερωτικι μασ εξόρμθςθ, κα περιλαμβάνει και βραδινζσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ 
βαμβακοκαλλιεργθτζσ.  
 ε ό,τι αφορά ςτο γενικότερο χειριςμό τθσ καλλιζργειασ, ςυςτινουμε ςτουσ παραγωγοφσ να 
φροντίηουν τθν ιςορροπία των βαμβακοφυτειϊν τουσ, με τθ χριςθ των δφο βαςικών εργαλείων του 
ενθμερωμζνου βαμβακοκαλλιεργθτι: του ποτίςματοσ και των αναςχετικϊν. Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ και 
θ φάςθ καρποφορίασ τθσ καλλιζργειασ, κακιςτοφν αναγκαία τθν επαρκι και ςτθν ϊρα τθσ άρδευςθ. Όπου 
δε, παρά το ςωςτό πότιςμα, περιςςεφει τάςθ για υπερβολικι ανάπτυξθ, τθν ανακόπτουμε με εφαρμογι 
αναςχετικϊν. 
 Παρακαλοφμε τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ αποςτζλλουμε το Δ.Γ.Π., να βοθκιςουν και αυτοί, με 
κάκε τρόπο, να το πλθροφορθκοφν οι βαμβακοπαραγωγοί. 
 
Επιςυνάπτεται: 
Φυλλάδιο με οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 2θσ γενιάσ του πράςινου ςκουλθκιοφ ςτο βαμβάκι. 
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