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4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία µε το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένης 
Φυτοπροστασίας στο Βαµβάκι», ενηµερώνουν τους βαµβακοπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες 
ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας.  
.  

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ  
1. Την εποχή αυτή οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται: οι µεν πρώιµες στο στάδιο πλήρους καρπόδεσης και ανοίγµατος 

των καρυδιών, οι δε όψιµες στο στάδιο καρπόδεσης του 90% των ανθέων. 
2. Σε γενικές γραµµές  η εικόνα των φυτειών παρουσιάζεται πολύ καλή µε ικανοποιητικό δέσιµο. Οι πληθυσµοί των 

ακµαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζουν να είναι σε χαµηλά επίπεδα, 
χωρίς την ύπαρξη ζωντανών προνυµφών στα καρποφόρα όργανα. Οι συλλήψεις ακµαίων του ρόδινου 
σκουληκιού στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων εξακολουθούν να µην είναι  σηµαντικές. 

ΣΣ ΥΥ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   
Οι βαµβακοπαραγωγοί  πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιµότητα ειδικά στις όψιµες φυτείες δεδοµένου 
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 3η γενεά του Πράσινου σκουληκιού. Γενικώς, αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, 
επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων οι προνύµφες τρέφονται στα κορυφαία καρποφόρα όργανα από τα 
οποία δεν αναµένεται παραγωγή και συνήθως δεν κατεβαίνουν χαµηλότερα. Όµως, οι βαµβακοπαραγωγοί των 
όψιµων φυτειών συνιστάται να επιθεωρούν τακτικά τις φυτείες τους προκειµένου, αν διαπιστώσουν τυχόν 
εντοµολογικές προσβολές, να επέµβουν άµεσα µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά. Κατώτερο όριο επέµβασης είναι 
η ύπαρξη 4 προνυµφών (µήκους µέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός µέτρου στη γραµµή  
   Σε αντίθετη περίπτωση µε το πράσινο, η 3η γενεά του  Ρόδινου σκουλήκιού µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα 
εκεί όπου σηµειώθηκε υψηλός αριθµός συλλήψεων του εντόµου. Επέµβαση συστήνεται µόνο στη περίπτωση που 
σε τυχαίο δείγµα 100 νεαρών καρυδιών διαπιστωθούν (5 ) νεαρές προνύµφες. 
 

Συστήνεται η εφαρµογή Αποφύλλωσης για την διευκόλυνση της µηχανικής συλλογής και την συγκοµιδή 
υψηλής ποιότητας προϊόντος απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

Με την αποφύλλωση  επιταχύνεται το οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών, αποφεύγεται το σάπισµα και η 
καραµελοποίηση και το προϊόν είναι χωρίς προσµίξεις, υγρασία και υπολείµµατα φύλλων. 

Η εφαρµογή του αποφυλλωτικού γίνεται όταν έχει ανοίξει το 50% των καρυδιών και ένα µεγάλο ποσοστό είναι 
ώριµα. Τα φύλλα του φυτού πρέπει να είναι υγιή πράσινα και σε λειτουργία. Οι ξηροθερµικές συνθήκες και η 
ηλιοφάνεια κατά την εφαρµογή ευνοούν την καλύτερη απορρόφηση του αποφυλλωτικού. .Ευνοϊκές θερµοκρασίες 
εφαρµογής κατά την ηµέρα είναι 15-20 βαθµοί Κελσίου και κατά τη νύχτα 12-13 βαθµοί Κελσίου. 

Εκτός από το χρόνο εφαρµογής οι βαµβακοπαραγωγοί πρέπει να προσέξουν και την  ποσότητα του 
αποφυλλωτικού. Μεγαλύτερη δόση από την κανονική οδηγεί σε ξηράνσεις φύλλων, ενώ µε µικρότερη τα φύλλα δεν 
πέφτουν. 

  
ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΝΝ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ  
1. Κατά την εφαρµογή των ψεκασµών είναι απολύτως αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα ατοµικής προστασίας και 

να ειδοποιούνται έγκαιρα οι µελισσοκόµοι για την αποµάκρυνση των κυψελών τους. 
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2. Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασµοί καταστρέφουν τους πληθυσµούς των ωφέλιµων εντόµων, µε αποτέλεσµα 
την έξαρση επιβλαβών εντόµων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σηµαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας των εχθρών στις δραστικές ουσίες. 

3. Σε κάθε περίπτωση, οι βαµβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και µόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση 
επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιµοποίησης αυτών, 
καθώς και για τους λοιπούς χειρισµούς που συµβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της 
καλλιέργειας. 

4. Σας υπενθυµίζουµε σε κάθε περίπτωση εφαρµογής να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης της 
ετικέτας που αφορούν την χρήση στη συγκεκριµένη καλλιέργεια, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο 
φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής κ.α. Οι 
φυτοπροστατευτικές ουσίες να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την ετικέτα, διότι σύµφωνα µε τα άρθρα 
9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α΄) “..... όποιος χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις”.  

5. Για οποιοδήποτε πρόβληµα της καλλιέργειας, οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. 
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Ε .  Λ Α Γ Ο Υ  
Γ ε ω π ό ν ο ς  μ ε  β α θ μ ό  Α ΄  

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας 

Τορούτζια & Νικολαϊδη - 383 34 Πεδίο Άρεως-Βόλος 
2. Βαμβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας. 
3. Δημοτική Ενότητα Κηρέως  

Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας 
4. Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων  

Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας 
5. Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας  

Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 
6. Παραρτήματα ΕΑΣ Μαντουδίου 
7. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων  

Δήμων Ιστιαίας_Αιδηψού & Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
8. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας- Ιστιαία. 
9. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου 
ΚΟΙΝ. : α. Αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Σπανό 
             β. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικ/μίας & Κτην/κής -Γραφείο 

Γενικού Δ/ντη  -   Υψηλάντη 1- 351 00 Λαμία 
              γ. Γραφείο Τύπου ΠΕ Εύβοιας 


