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Σν παξφλ Γειηίν Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ (Γ.Γ.Π.) απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 2νπ Γ.Γ.Π. θαη 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. 

 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ─ ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ. 

1. Σελ επνρή απηή νη βακβαθνθαιιηέξγεηεο βξίζθνληαη ζην βιαζηηθφ ζηάδην ηεο έλαξμεο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 

θαξπδηψλ. 

2. Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ παξνπζηάδνπλ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο απφηνκε 

αχμεζε, ηφζν γηα ην πξάζηλν, φζν θαη γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη. Η αχμεζε ησλ ζπιιήςεσλ ησλ αθκαίσλ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη θαη εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο Π.Δ. 

Βνησηίαο. 

3. Γεληθψο, νη κέρξη ηψξα επηηφπηνη έιεγρνη θαη νη δεηγκαηνιεςίεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηνπο γεσπφλνπο ηεο 

Τπεξεζίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ κία απμαλφκελε δξαζηεξηφηεηα αθκαίσλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, 

δελ έδεημαλ πξνζβνιέο ζε αλεζπρεηηθφ ζηάδην, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ πνπ έγηλαλ επεκβάζεηο θπξίσο κε 

εληνκνθηφλα βαθίινπ. 

4. ε απηφ ην ζηάδην ζεσξείηαη κηθξφο ν θίλδπλνο πξνζβνιψλ ησλ θαξπδηψλ απφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη εθηφο 

νιίγσλ εμαηξέζεσλ φςηκσλ θαιιηεξγεηψλ. ηηο φςηκεο θαιιηέξγεηεο νη παξαγσγνί πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα.. 

5. Οη αληίζηνηρνη επηηφπηνη έιεγρνη θαη νη δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ην ξφδηλν ζθνπιήθη, θπξίσο ζε 

πεξηνρέο κε απμεκέλεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ, δελ έδεημαλ πξνζβνιέο ζηα άλζε (ξνδέηεο). 

6. Ο βακβαθνθαιιηέξγεηεο όισλ ησλ πεξηνρώλ βξίζθνληαη ζπλερώο ππό ζηελή παξαθνινύζεζε, γηα ηελ 

έγθαηξε δηαπίζησζε πηζαλήο έμαξζεο εληνκνινγηθήο πξνζβνιήο, ζε επίπεδα αλώηεξα από ηα όξηα 

επέκβαζεο. 
 

ΤΣΑΔΙ─ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

πζηήλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο λα θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηεο άξδεπζεο, ηφζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα λεξνχ αλά άξδεπζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αξδεχζεσλ. Η 

ππεξβνιηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε θαη ε ππεξβνιηθή άξδεπζε, επλννχλ ηε βιάζηεζε (χςνο θπηψλ, κεγάια κεζνγνλάηηα 

δηαζηήκαηα, ζπλερείο εθπηχμεηο λέσλ βιαζηψλ θαη ρηεληψλ) θαη ηαπηφρξνλα κεηψλνπλ αλάινγα ην ξπζκφ άλζηζεο θαη 

θαξπφδεζεο. Η δηακφξθσζε αλψξηκσλ θπηηθψλ ηζηψλ ιφγσ βιαζηνκαλίαο, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο εμέιημεο ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

εληνκνινγηθψλ ερζξψλ θαη θπξίσο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, αιιά θαη αζζελεηψλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ πεξίπησζε ησλ βακβαθνθπηεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα 

βιαζηνκαλίαο, είλαη επηβεβιεκέλε ε εθαξκνγή ξπζκηζηώλ αλάπηπμεο κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα θαη ηηο 

ελδεηθλπφκελεο θαηά πεξίπησζε δνζνινγίεο. 

Απηή ηελ επνρή θαη ζε απηό ην ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο, νη ςεθαζκνί ελαληίνλ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ 

ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζπληζηάηαη λα γίλνληαη κόλν εθόζνλ κεηά από ηαθηηθέο επηηόπηεο παξαηεξήζεηο θαη 

δεηγκαηνιεςίεο, δηαπηζηώλεηαη ππέξβαζε ησλ πξνηεηλόκελσλ νξίσλ επέκβαζεο.  

Τπελζπκίδεηαη, όηη νη 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 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. 

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  θαη  Μόλν ζε όςηκεο θαιιηέξγεηεο: 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ πξνζβνιήο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο απφ ην έληνκν, 

ζπληζηάηαη ζηνπο θαιιηεξγεηέο λα ειέγρνπλ ηηο θπηείεο θάζε 2 εκέξεο θαη λα επεκβαίλνπλ κε εγθεθξηκέλα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, κφλν φηαλ δηαπηζηψλνπλ πάλσ από 4 κηθξέο πξνλύκθεο (κήθνπο κέρξη 1 εθαηνζηό) 

ζε 100 ηπραία επηιεγκέλα θπηά (δηαζρίδνληαο όιε ηελ έθηαζε δηαγσλίσο) ή ελαιιαθηηθά πάλσ από κία (1) λεαξή 

πξνλύκθε ζηα θπηά ελάκηζη (1,5) κέηξνπ επί ηεο γξακκήο. ηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ ςεθαζκνχ, θαιφ είλαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξνηφληα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο. Ο ςεθαζκφο είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφο φηαλ γίλεηαη λσξίο, δειαδή ζε λεαξέο πξνλχκθεο κήθνπο κέρξη έλα (1) εθαηνζηφ. πλεπψο, ν 

έγθαηξνο ςεθαζκφο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ πξάζηλνπ 

ζθνπιεθηνχ θαη γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. 

 

Γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη: 

Σν φξην επέκβαζεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζβνιή ζηα άλζε ζε φςηκεο θαιιηέξγεηεο είλαη είθνζη (20) 

πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο) ζε δείγκα 100 αλζέσλ, από ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο 

θπηείαο. 

Σν φξην επέκβαζεο ζηα λεαξά θαξχδηα είλαη πέληε σο νθηώ (5─8) πξνλύκθεο κέζα ζε θαξύδηα ειηθίαο 

πεξίπνπ δύν σο ηξηώλ (2─3) εβδνκάδσλ, ζε ηπραίν δείγκα πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηαγώλην ηεο θπηείαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο ζηα θαξχδηα απαηηεί απαξαίηεηα δεηγκαηνιεςία θαη πξνζεθηηθή 

εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ θαξπδηψλ κε κεγεζπληηθφ θαθφ. 

Φεθαζκνί ελαληίνλ ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζπληζηώληαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη ππέξβαζε 

ησλ αλσηέξσ νξίσλ. 

Δπίζεο, νη επεκβάζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο κφλν φηαλ δηελεξγνχληαη έγθαηξα, δειαδή πξηλ νη λεαξέο 

πξνλχκθεο ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ εηζρσξήζνπλ κέζα ζην θαξχδη. Η ζαλάησζε ησλ πξνλπκθψλ πνπ πξνιαβαίλνπλ 

λα κπνπλ ζην θαξχδη είλαη πξαθηηθά αδχλαηε θαη ζπλεπψο ε θαηαζηξνθή ηνπ θαξπδηνχ είλαη βέβαηε. 

Τπελζπκίδεηαη όηη: 

1. Οη ςεθαζκνί θαιφ είλαη λα δηελεξγνχληαη βξαδηλέο ψξεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειηζζψλ θαη δηφηη ηα 

αθκαία ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο. 

2. 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: 

1. 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. 

2. Να εηδνπνηνχληαη νη κειηζζνθφκνη ηεο πεξηνρήο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ κειηζζoζκελψλ ηνπο. 

3. Οη ςεθαζκνί λα εθαξκφδνληαη ακέζσο κε ηελ δχζε ηνπ ειίνπ.  

 

 

                                                                                                                             ΜΔ Δ.Π. 

                                                                                                        Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ  
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                      (Mε ηελ παξάθιεζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ δειηίνπ θαη ηελ δηαλνκή ηνπ ζηνπο               

                      Βακβαθνπαξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ ζαο) 

                3.  Δ.Α..Λεβαδείαο & Θεβψλ-ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
                4.  Καηαζηήκαηα Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ  Π.Δ.Βνησηίαο- ΔΓΡΔ ΣΟΤ. 

                5.  Α..Ο. Λεβαδείαο,Αγ.Γεσξγίνπ,Οξρνκελνχ, 

                 Θεβψλ(Ππξίνπ & Αγ.Θενδψξσλ),         
                 Αιηάξηνπ.                ΔΓΡΔ ΣΟΤ. 

                6.  Σκήκαηα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο:Ληβαδεηάο, 

                     Οξρνκελνχ, Αιηάξηνπ, Βαγίσλ, Θεβψλ & 
                      ρεκαηαξίνπ.                             Δ ΜΑ. 

             7.   χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Γεσπφλσλ   

                      Βνησηίαο-Δπβνίαο.                 ΔΓΡΑ ΣΟΤ.     
             8.  Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο.  ΔΓΡΔ ΣΟΤ. 
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                       δ. χιινγνο Μειιηζζνθφκσλ & Φίισλ ηεο Μέιηζζαο Αιηάξηνπ Βνησηίαο & Όκνξσλ Ννκψλ «Σν  
                           Κνπβέιη». 

                           Πέηξα Βνησηίαο, 32001 ΑΛΙΑΡΣΟ. 
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