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 ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ    

                  ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ  

                       ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ. 

 

Σν παξφλ Γειηίν Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ (Γ.Γ.Π.) θαηαξηίζηεθε απφ 

ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Π.Κ.Π.Φ.& Π.Δ. Μαγλεζίαο. Απεπζχλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο, κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ηεο 

βακβαθνθαιιηέξγεηαο. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε─ Γηαπηζηώζεηο. 

1. Οη βακβαθνθαιιηέξγεηεο θαηά πιεηνςεθία (επνρή ζπνξάο 25 Απξηιίνπ έσο 

5 Ματνπ) βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ 5-8 πξαγκαηηθψλ θχιισλ θαη ζε χςνο 10 cm 

πεξίπνπ. 

2. Οη ζπνξέο ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο έγηλαλ ζρεδφλ θαλνληθά απφ 25 Απξηιίνπ 

έσο 5 Ματνπ θαη δελ έρνπλ αλαθεξζεί πξψηκεο ζπνξέο, δειαδή γχξσ ζηηο 10 

Απξηιίνπ.  

3.Γεληθψο, ε κέρξη ηψξα εμέιημε ησλ βακβαθνθχησλ δελ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Γηαπηζηψλεηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

βακβαθνθχησλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ θπηξψκαηνο, ιφγσ ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη πςειψλ πνζνζηψλ πγξαζίαο (>70%) ηνπ πξψηνπ εηθνζαεκέξνπ 

ηνπ Ματνπ θαη θπξίσο ηνπ Ινπλίνπ, κέρξη θαη ζήκεξα. πλεπψο, εθ ησλ πξαγκάησλ 

αλακέλεηαη νςίκηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή επηθέξεη. 

Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ε απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο κεγάισλ πιεζπζκψλ 

ηφζν ηνπ πξάζηλνπ, φζν θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ, αιιά θαη άιισλ παζνγφλσλ 

νξγαληζκψλ (ηήμεηο, αδξνκπθφζεηο) κε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο. 

 Δπίζεο, απφ ηα ηέιε Μαΐνπ έσο ζήκεξα, δηαπηζηψζεθε ζπνξαδηθά ε 

εκθάληζε ηεηξαλχρσλ θαη αθίδσλ. 

 

πζηάζεηο-θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο : 

 πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο θαη γηα φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, λα 

θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

άξδεπζεο, ηφζν φζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα λεξνχ αλά άξδεπζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αξδεχζεσλ. Δίλαη γλσζηφ, φηη ε ππεξβνιηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε θαη ε 

ππεξβνιηθή άξδεπζε, επλννχλ ηε βιάζηεζε θαη ην χςνο ησλ θπηψλ, ζε βάξνο ηεο 

παξαγσγήο θαξπνθφξσλ νξγάλσλ θαη ηαπηφρξνλα θαζηζηνχλ ηνπο θπηηθνχο ηζηνχο 

επαίζζεηνπο ζε πξνζβνιέο εληφκσλ θαη αζζελεηψλ. 
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Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο (φπσο Pix, θ.α.), ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο απηφ απαηηείηαη. Δίλαη γλσζηφ φηη απηνί 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θπηηθψλ ηζηψλ, ζηελ πξσηκφηεηα 

ησλ θπηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμή ησλ θπηψλ. 

ε απηή ηε θάζε, γεληθά, δελ ζπληζηώληαη θαζόινπ ςεθαζκνί ηόζν 

ελαληίνλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ, όζν θαη ελαληίνλ άιισλ 

ερζξώλ (αθίδεο, ζξίπεο, ηεηξάλπρνη θ.α.). Οη θαιιηεξγεηέο πξέπεη λα είλαη πνιύ 

πξνζεθηηθνί ζηελ απόθαζε γηα εθαξκνγή ςεθαζκώλ θαη θαιό είλαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε εθαξκνγέο κόλν ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο θαη πάληα κε 

ζθεπάζκαηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Οη ιφγνη είλαη: 

1) Οη πιεζπζκνί ησλ ερζξψλ είλαη ζε επίπεδα, πνπ ηα σθέιηκα έληνκα 

(αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαπνιεκήζνπλ θαη ζπλεπψο 

ε δξάζε ηνπο δελ πξέπεη λα θαηαξγεζεί απφ ηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ θαη θπξίσο 

απηψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ επξέσο θάζκαηνο, φπσο ππξεζξνεηδή θαη 

νξγαλνθσζθνξνχρα. Η εθαξκνγή ηέηνησλ εληνκνθηφλσλ πξνθαιεί ηελ εμνιφζξεπζε 

ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε άιισλ ερζξψλ ηεο 

θαιιηέξγεηαο, φπσο αθίδσλ, ζξηπψλ θαη ηεηξαλχρσλ, αιιά θαη ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ 

ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ. 

2) Σα βακβαθφθπηα, ζε απηή ηε θάζε αλάπηπμεο είλαη αθφκε ζε ζέζε λα 

αλαπιεξψλνπλ πιήξσο ηελ απψιεηα ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ. πλεπψο, ρξήζε 

ππξεζξνεηδψλ θαη νξγαλνθσζθνξνχρσλ εληνκνθηφλσλ απηή ηελ επνρή, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζεη 

ζεκαληηθά ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο. 

Δπίζεο γηα πξνθύιαμε από ελδερόκελεο πξνζβνιέο από κύθεηεο εδάθνπο 

νη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο είλαη ην θαιύηεξν κέηξν αληηκεηώπηζήο ηνπο 

(ζθαιίζκαηα κεηαμύ ησλ γξακκώλ, παξαρώζεηο θ.ι.π.). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη πξνθεηκέλνπ νη βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα 

έρνπλ ζαθή εηθόλα ηνπ θηλδύλνπ πξνζβνιήο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο από ην 

πξάζηλν θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη, ζπζηήλεηαη σο απαξαίηεην λα επηζθνπνύλ ηηο 

θαιιηέξγεηέο ηνπο δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-Γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη: 

Μέρξη ηελ πηψζε ησλ αλζέσλ θαη ηελ έλαξμε ηεο θαξπφδεζεο, ζπληζηάηαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκφ κόλν όηαλ δηαπηζηώζνπλ πάλσ από έμη (6) έσο νθηώ (8) 

λεαξέο πξνλύκθεο (ζθνπιήθηα κήθνπο κέρξη 1 εθ.) ζε εθαηό (100) θπηά, 

επηιεγκέλα ηπραία από όιε ηελ έθηαζε ηεο θπηείαο, ή ελαιιαθηηθά, πάλσ από 

κία (1) λεαξή πξνλύκθε, ζε θπηά επί ηεο γξακκήο θαη ζε κήθνο ελόο (1) κέηξνπ. 

Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ζπληζηάηαη  ε ρξήζε ππξεζξνεηδώλ θαη 

νξγαλνθσζθσξνύρσλ εληνκνθηόλσλ. πληζηάηαη ε ρξήζε ζθεπαζκάησλ ηνπ 

εληνκνπαζνγόλνπ βαθίινπ, diflubenzuron, spinosad θαη emamectin. 

-Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη: 

ην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο, ζπληζηάηαη ε δηελέξγεηα ςεθαζκνχ κόλν όηαλ 

δηαπηζησζνύλ πάλσ από είθνζη (20) πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο), ζε ηπραίν 

δείγκα εθαηό (100) αλζέσλ, από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία 

ηεο θπηείαο. 

 

Τπελζπκίδεηαη όηη: 

Οη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ 

επηινγή ησλ επεκβάζεσλ, ζρεηηθά κε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ηνλ ηξφπν θαη 

ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

ινηπνχο ρεηξηζκνχο, πνπ ζπκβάινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 
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ΠΡΟΟΥΗ: ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ηελ ζπλδπαζηηθφηεηα, ηνλ 

θίλδπλν θπηνηνμηθφηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμχ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο 

θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξίαζεο. 
 

 

 

                                                                                                 ΜΔ Δ.A. 

                                                                           Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ.ΝΗ 
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