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

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Βνησηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε─ Γηαπηζηώζεηο. 

1. Οη βακβαθνθαιιηέξγεηεο θαηά πιεηνςεθία βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

σξίκαλζεο ησλ θαξπδηψλ. 

2. Οη ηειεπηαίεο ελδείμεηο ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ (18/08/2014) ζε πνιιέο 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ απφηνκεο απμήζεηο ησλ ζπιιήςεσλ θπξίσο ηνπ πξάζηλνπ αιιά 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ.    

3. Οη πεξηνρέο κε αχμεζε ησλ ζπιιήςεσλ ηνπ πξάζηλνπ είλαη : α) ζην  

Κσπατδηθφ Πεδίν (.Α.Α.Κ. Πέηξαο) θαη β) πεξηνρέο ηεο πεδηάδαο ηεο Υαηξσλείαο 

(Αλζνρψξη, Πξ.Ηιίαο). 

4. Απφ ηηο κέρξη ηψξα δεηγκαηνιεςίεο θαη ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελήξγεζαλ νη γεσπφλνη ηεο ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία  πξνζβνιψλ απφ ηνπο 

αλσηέξσ ερζξνχο, ηα επξήκαηα είλαη πξνο ην παξφλ κεδεληθά, πηζαλψο  ιφγσ ειέγρνπ 

ηνπο απφ ηα σθέιηκα έληνκα θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

5. Γεληθψο, ε κέρξη ηψξα εμέιημε ησλ βακβαθνθπηεηψλ  ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, 

παξ’φιε ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμήο ησλ ιφγσ φςηκεο ζπνξάο θαη θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνλ κήλα Μάτν. 

 

πζηάζεηο─θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο : 

  

Απηή ηελ επνρή, γεληθά, δελ ζπληζηώληαη θαζόινπ ςεθαζκνί ελαληίνλ ηνπ 

πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Οη ιφγνη είλαη: 



1) Οη πιεζπζκνί ησλ ερζξψλ θαίλεηαη φηη ειέγρνληαη απφ ηα σθέιηκα έληνκα 

(αξπαθηηθά θαη παξαζηηνεηδή). πλεπψο, ε δξάζε ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ 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  ηεηξαλχρσλ, αιιά θαη ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ. 

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

αλαπιεξψλνπλ ηελ απψιεηα ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ. πλεπψο, ε ρξήζε 

ππξεζξνεηδψλ θαη νξγαλνθσζθνξνχρσλ εληνκνθηφλσλ απηή ηελ επνρή πξέπεη λα γίλεηαη 

κε κεγάιε πξνζνρή θαη κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη εθαξκνγή κε ηα πην θάησ 

πξνηεηλφκελα εληνκνθηφλα. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα (πξνζβνιή απφ ηεηξάλπρν) θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζεη 

ζεκαληηθά ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο. 

Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ (πεηαινύδσλ) ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο, δελ 

απνηεινύλ θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή επέκβαζεο κε εληνκνθηόλα. Οη θεξνκνληθέο 

παγίδεο είλαη απιψο κέζα πξφγλσζεο θαη βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηφδσλ 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αθκαίσλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ. Όκσο, ζε 

θακία πεξίπησζε δελ απνηεινύλ εξγαιεία εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ πξνζβνιήο, αιιά 

θαη ηνπ ύςνπο ηεο πξνζβνιήο. Ο κνλαδηθόο ηξόπνο πξόγλσζεο θαη εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδύλνπ από ηνπο εληνκνινγηθνύο ερζξνύο θαη ηδηαίηεξα από ην πξάζηλν θαη ην 

ξόδηλν ζθνπιήθη, είλαη νη επηηόπηεο παξαηεξήζεηο θαη νη δεηγκαηνιεςίεο, νη νπνίεο 

κε ηηο δηακνξθνύκελεο ζπλζήθεο πξέπεη λα εληαζνύλ θαη νη θαιιηεξγεηέο λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε. 

Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο, φηη ζηα αξρηθά ζηάδηα, νη εληνκνινγηθέο 

πξνζβνιέο θαη ηδηαίηεξα απηέο απφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη ζπλήζσο ηνπηθέο θαη 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη, φηη αθφκε θαη ζην ίδην βακβαθνρψξαθν, 

ην πνζνζηφ πξνζβνιήο απφ ην έληνκν κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ζεκείν ζε 

ζεκείν. 

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 πιήξε ζθιήξπλζε ηεο θάςαο (θαξπδηνχ), ζπληζηάηαη λα πξνβαίλνπλ 

ζε ςεθαζκφ κόλν όηαλ δηαπηζηώλνπλ 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. ηελ πεξίπησζε απηή δε 

ζπληζηάηαη ε ρξήζε ππξεζξνεηδώλ θαη νξγαλνθσζθσξνύρσλ εληνκνθηόλσλ, αιιά ε 

ρξήζε ζθεπαζκάησλ ηνπ εληνκνπαζνγόλνπ βαθίινπ, diflubenzuron, spinosad , 

emamectin θαη chlorantraniliprole. 

 

-Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη: 

ην ππάξρνλ ζηάδην, ζπληζηάηαη λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκφ χζηεξα απφ έιεγρν   

ηπραίνπ δείγκαηνο εθαηό (100) θαςώλ, από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 



αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο θπηείαο θαη βξεζνύλ ζε απηέο πάλσ από πέληε (5) 

ζθνπιήθηα κήθνπο έσο έλα (1) εθαηνζηό. 

 

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. 

 

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. 
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