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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

  
 
 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 Πύργος,            30/09/2016 
Αριθ. πρωτ.:  251171/16352 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47, Τ.Κ. 27 131, ΠΥΡΓΟΣ 
Πληροφορίες: Γ. Μικεογλου, Β. Στέργιου 
Τηλέφωνο:  2621360140, 60155 
Fax:            2621360150 
E-mail:        gmikeoglou@ilia.pde.gov.gr 

 vsterg@ilia.pde.gov.gr 

 
ΠΡΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
(Αποστολή µε e-mail) 

 
5ο  ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ 

 
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία µε 

το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς 
της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας.  
 
1. Στόχοι 
1.1 Η ενηµέρωση αφορά στο χρονικό διάστηµα µέχρι τη συγκοµιδή του βαµβακιού. 

1.2 Οι βαµβακοκαλλιεργητές να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και να εφαρµόζουν τις 
ορθές γεωργικές πρακτικές.  

2. 
 
∆ιαπιστώσεις  

2.1 Οι βαµβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ωρίµανσης των καρυδιών. Οι πρώιµες  
καλλιέργειες έχουν ξεπεράσει το ποσοστό των 50% των ανοιχτών καρυδιών και κάποιοι 
βαµβακοκαλλιεργητές έχουν προχωρήσει σε αποφύλλωση. Οι πιο όψιµες καλλιέργειες βρίσκονται σε 
µικρότερο ποσοστό των ανοιχτών καρυδιών. 

2.2 Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το Σεπτέµβριο ήταν ευνοϊκές, σε ότι αφορά στις θερµοκρασίες και 
στην ηλιοφάνεια, αλλά εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις ιδιαίτερα στις 6 - 7 Σεπτεµβρίου και κάποιες 
βαµβακοκαλλιέργειες αναβλάστησαν.   

2.3 Οι συλλήψεις των πεταλούδων για το πράσινο σκουλήκι συνεχίζουν να είναι πολύ χαµηλές. Οι συλλήψεις 
του ρόδινου σκουληκιού έχουν αυξηθεί σηµαντικά, στην τελευταία επιθεώρηση, στην περιοχή της λίµνης 
Αγουλινίτσας.  
Στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται τα βαµβακόφυτα (ώριµα και ανοιχτά καρύδια), δεν συστήνεται 
επέµβαση γιατί η τυχόν προσβολή θα περιοριστεί στα ανώτερα καρποφόρα όργανα, από τα οποία δεν 
αναµένεται να ληφθεί παραγωγή σύσπορου βαµβακιού.  

2.4 ∆ιαπιστώθηκε προσβολή πράσινου σκουληκιού στη θέση παρατήρησης της Μουριάς, αλλά δεν αποτελεί 
κίνδυνο γιατί τα καρύδια που θα δώσουν την παραγωγή του σύσπορου είναι ώριµα, και αυτά που θα 
προσβληθούν είναι τα ανώτερα ανώριµα καρποφόρα όργανα, και αυτό οφείλεται στην τρυφερή βλάστηση 
που προέκυψε από τις βροχοπτώσεις. 

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές 
3.1 Αποφύλλωση 

Οι βαµβακοπαραγωγοί θα πρέπει να µεριµνήσουν για την σωστή ωρίµανση και αποφύλλωση των 
βαµβακοκαλλιεργειών, και ειδικότερα για τις καλλιέργειες που έχουν αναβλαστήσει. Χρειάζεται να δοθεί 
προσοχή στην επιλογή των σκευασµάτων που δρουν ως ωριµαντικά (ethephon) ή συνδυασµός 
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ωριµαντικών και αποφυλλωτικών σκευασµάτων. 

 Όσοι δεν έχουν προχωρήσει σε επέµβαση αποφύλλωσης, συστήνεται να εφαρµοστεί όταν το 60% των 
καρυδιών είναι ανοιχτά, ώστε το υπόλοιπο 20–30% των καρυδιών να είναι φυσιολογικά ώριµα. 
Χρησιµοποιείται εγκεκριµένα φυτορρυθµιστικά σκευάσµατα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ετικέτας του 
σκευάσµατος. 

Με την αποφύλλωση επιταχύνεται η ωρίµανση και το άνοιγµα των καρυδιών και εξασφαλίζονται καλύτερες 
συνθήκες µηχανικής συγκοµιδής. Συγκοµίζεται καθαρό και απαλλαγµένο από ξένες ύλες σύσπορο βαµβάκι 
και δεν φέρνει πράσινους χρωµατισµούς στις ίνες από την σύνθλιψη των φύλλων.  

Τα αποφυλλωτικά έχουν την µέγιστη αποτελεσµατικότητα όταν εφαρµοστούν σε θερµοκρασίες ηµέρας και 
νύχτας µεγαλύτερες των 15 – 18 0C και για 4-5 µέρες µετά την εφαρµογή να επικρατήσει καιρός µε 
ηλιοφάνεια. 

3.2 Συγκοµιδή 
Η µηχανική συγκοµιδή γίνεται όταν τα φύλλα πέσουν και το σύνολο των ώριµων καρυδιών είναι ανοιχτά, 
έτσι ώστε να συγκοµιστεί σύσπορο βαµβάκι χωρίς ξένες ύλες και χωρίς υγρασία από ανώριµο βαµβάκι.  
Ο σπόρος του σύσπορου βαµβακιού πρέπει να είναι ξηρός. Η συγκοµιδή να γίνεται από τις 10:00 π.µ. και 
µέχρι πριν τη δύση του ήλιου, και ποτέ µετά από βροχή. Ο υγρός σπόρος οδηγεί στην υποβάθµιση της 
ποιότητας του σπόρου και των ινών. Υγρά σύσπορα βαµβάκια µε υγρασία µεγαλύτερη του 10% πρέπει να 
συγκοµίζονται αµέσως και να µην αποθηκεύονται, διότι αυξάνεται η θερµοκρασία, καταστρέφεται ο 
σπόρος και οι ίνες χρωµατίζονται κίτρινες/κόκκινες και κατά την εκκόκκιση παράγονται κηλιδωτά βαµβάκια. 

4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

4.1 Για την αποφύλλωση να χρησιµοποιούνται εγκεκριµένα φυτορρυθµιστικά σκευάσµατα (µε δραστικές 
ουσίες carfentrazon ethyl, ethephon, pyraflufen ethyl), στις συνιστώµενες δόσεις, ακολουθώντας πιστά τις 
οδηγίες ετικέτας τους.  

 
Οι βαµβακοπαραγωγοί χρήστες, είναι αποκλειστικά και µόνο 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 χρόνου χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και 
κάθε χειρισµού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων σύσπορου βαµβακιού. 

 

 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

   

 

 

  Σπυροπούλου Παναγιώτα 

Κτηνίατρος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
1. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Γεν. ∆/νση Βιώσιµης Φυτ. Παραγωγής 
∆/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής 
Τµήµα: Προστασίας Φυτών 
Συγγρού 150 Αθήνα 
(e-mail: aalexopoulos@minagric.gr) 
 

2. Περιφερειακό Κέντρο Π. Φ. & Π.Ε.  Αχαΐας  
Πανεπιστηµίου 334,  
Τ.Κ. 26443 Πάτρα 
(e-mail: pkpfpatr@otenet.gr) 
Υπόψη:. Κ. Πέττα Ν. 
 

3. ∆ήµος Πύργου 
(Υπόψη: υπευθύνου Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης,  
∆/νσης Προγραµµατισµού – Αγρ. Ανάπτυξης & Τουρισµού) 
Μητροπολίτη Αντ. & Τ. Πετροπούλου, Πύργος 
Φαξ: 2621362642 
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στους χώρους συγκεντρώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών, να 
διανεµηθεί και να ενηµερωθούν οι βαµβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων 
του ∆ΓΠ) 
 

4. ∆ήµος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 
(e-mail: dkresten@otenet.gr) 
Φαξ: 26250-23666 
(Υπόψη: γεωτεχνικών Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης) 
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στους χώρους συγκεντρώσεων των βαµβακοκαλλιεργητών, να 
διανεµηθεί και να ενηµερωθούν οι βαµβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων 
του ∆ΓΠ) 
 

5. ΕΑΣ Ηλείας – Ολυµπία 
(e-mail: eashleiasolympias@yahoo.gr) 
(Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι βαµβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και 
συστάσεων του ∆ΓΠ) 
 

6. Καταστήµατα Εµπορίας φππ ∆. Πύργου & ∆. Ανδρίτσαινας - Κρεστένων 
(e-mail τους) 
(Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι βαµβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και 
συστάσεων του ∆ΓΠ) 
 

7. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Ηλείας 
(e-mail: gt@ilia.pde.gov.gr) 
(Με την παράκληση να αποσταλεί στα Μ.Μ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας για ενηµέρωση των βαµβακοκαλλιεργητών) 
 

8. Βαµβακοπαραγωγός 
(e-mail του) 

 


