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ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1. Στόχοι

1.1 Το πάροά ν Δελτιάο εκδιάδετάι άποά  τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράά μάς σε συνεργάσιάά με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Κάβάά λάς
κάι  άπευθυά νετάι  στους  βάμβάκοπάράγωγουά ς  γιά  την  ενημεάρωσηά  τους  γιά  την
άποτελεσμάτικηά  φυτοπροστάσιάά του βάμβάκιουά .

1.2 Αφοράά  στο  διάά στημά  μέχρι  το  άνοιγμα  των  πρώτων  καρυδιών κάι  άποσκοπειά  στην
οργάά νωση άποτελεσμάτικηά ς διάχειάρισης της κάλλιεάργειάς.

1.3 Προυϋ ποά θεση επιτυχουά ς διάχειάρισης της κάλλιεάργειάς ειάνάι ο κάλλιεργητηά ς νά πάράκολουθειά
τάκτικάά  κάι νά εφάρμοά ζει τις ορθεάς γεωργικεάς πράκτικεάς φυτοπροστάσιάάς.

2. Διαπιστώσεις

2.1  Η 3η πτηά ση του πράά σινου σκουληκιουά  σχεδοά ν ολοκληρωά θηκε.
 Φυτοπροστάτευτικάά  προβληά μάτά άποά  την γενεάά  άυτηά  δεν διάπιστωά θηκάν, πάράά  μοά νο σε

μεμονωμεάνες  περιπτωά σεις,  στις  οποιάες  ωστοά σο  δεν  υπηά ρξε  υπεάρβάση  του  οριάου
άνεκτηά ς  πυκνοά τητάς.  Διάπιστωά θηκε  οά τι  η  πλειοψηφιάά  των  ψεκάσμωά ν  γιά  την  3η
γενεάά  πράγμάτοποιηά θηκε  πριν  την  εμφάά νιση  του  σκουληκιουά ,  κάτοά πιν  κάκηά ς
άποά φάσης των κάλλιεργητωά ν.

 Βάά σει των προγνωστικωά ν στοιχειάων του μοντεάλου Mironidis (2014), η έναρξη της 4ης
γενεάς του εντοά μου άνάμενοά τάν άποά  τις 22-08-2017.  Αυτοά  επιβεβάιωά θηκε άποά  το
διάκτυο των πάγιάδων, με επικάά λυψη των δυά ο γενεωά ν. Στους μάκροσκοπικουά ς ελεάγχους,
διάπιστωά θηκε στις 23-08-2017 η πάρουσιάά άβγωά ν σε εξάιρετικάά  χάμηληά  πυκνοά τητά
κάι σε ελάά χιστο άριθμοά  άγρωά ν του δικτυά ου πάράκολουά θησης. Κάά τι πάροά μοιο συνεάβη
το 2015, οά που σημειωά θηκε πληά ρης άπουσιάά ωοτοκιάάς, εξάιτιάάς της επιλογηά ς άποά  το
εάντομο κάτάλληλοά τερων φυτωά ν  γιά  ωοτοκιάά  (π.χ.  υπάιάθριά  κηπευτικάά  ηά  άυτοφυηά
φυτάά ). 

 Συά μφωνά  με  τά  διάθεάσιμά  στοιχειάά  δεν  άνάμεάνετάι  η  δημιουργιάά  προβλημάά των  στο
βάμβάά κι άποά  την 4η γενεάά .

2.2 Οι  βάμβάκοφυτειάες  στην  περιοχηά  βριάσκοντάι  στο  βλάστικοά  στάά διο  της  ωριάμάσης  των
κάρυδιωά ν κάι της εάνάρξης του άνοιάγμάτος (10%) μοά νο σε πρωά ιμες κάλλιεάργειες.

2.3 Οι βάμβάκοκάλλιεάργειες στην Π.Ε. Δράά μάς, εάχουν γενικωά ς φυσιολογικηά  εξεάλιξη. 



3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Μεγάά λη προσοχηά  στην οψιμοά τητά της κάλλιεάργειάς:

ά. Νά άποφευά γετάι η υπερβολικηά  άά ρδευση στις οψιμισμεάνες κάλλιεάργειες. 

3.2 Πάράκολουά θηση της κάλλιεάργειάς.

α. Έχοντάς υποά ψιν  τις  πάράπάά νω  πληροφοριάες,  οι  κάλλιεργητεάς  να παρακολουθήσουν  τις
κάλλιεάργειεάς τους το εποά μενο διάά στημά, γιά την υά πάρξη νεάρωά ν προνυμφωά ν  του πράά σινου
σκουληκιουά  (χάμηληά  πιθάνοά τητά). 

β. Γενική σύσταση:  Νά άποφευά γετάι η εκτεάλεση ψεκάσμωά ν «προληπτικάά ». Η ενεάργειά άυτηά
ευθυά νετάι γιά τις άστοχιάες ψεκάσμουά  κάι την πιθάνηά  άνάά γκη γιά επάνάά ληψη ψεκάσμωά ν που
πάράτηρηά θηκάν σε μεμονωμεάνες περιπτωά σεις κάτάά  την εάνάρξη της 3ης γενεάά ς. 

γ. Το  όριο  επέμβασης  κατά  την  τρέχουσα  περίοδο  (4η  γενεάά  του  εντοά μου)  είναι  η
καταμέτρηση 4 σκουληκιών σε 100 φυτά. Ενάλλάκτικάά  η κάτάμεάτρηση >1 σκουλήκι για
κάθε 1,5 μέτρο γράμμηά ς, κάτάά  μεάσο οά ρο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ!

4. Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα

Γιά περισσοά τερες πληροφοριάες βλ. 2ο Τεχνικοά  Δελτιάο.

Οι  Δήμοι  Π.Ε.  Δράμας πάράκάλουά ντάι  νά άνάρτουά ν  τά  Τεχνικάά  Δελτιάά  Γεωργικωά ν
Προειδοποιηά σεων στά Δημοτικάά  Διάμεριάσμάτά γιά την  κάλυά τερη  ενημεάρωση των δημοτωά ν
τους – κάλλιεργητωά ν βάά μβάκος.

Επιάσης, οι Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας πάράκάλουά ντάι νά άνάρτηά σουν το πάροά ν Τεχνικοά  Δελτιάο
Γεωργικωά ν Προειδοποιηά σεων σε πιάνάκά άνάκοινωά σεων.

ΜΕ Ε.Π.

    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Φ.Ε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας

Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου

Τ.Θ. 1235, 651 10  ΚΑΒΑΛΑ

ΚΟΙΝ.: 1) Δήμοι Π.Ε. Δράμας

Ηλεκτρονικηά  άποστοληά .

2) Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας

Ηλεκτρονικηά  άποστοληά .

3) Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας

Ηλεκτρονικηά  άποστοληά .

4) Καλλιεργητές

Ηλεκτρονικηά  άποστοληά

5) Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Δράμας

Ηλεκτρονικηά  άποστοληά

6) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας


