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 ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ 

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Α. ΣΟΥΟΙ 

Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Δύβνηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, θαηάξηηζε ην 

παξόλ δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ (ΓΓΠ) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο ζην Βακβάθη». Απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο, 

κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ηεο 

βακβαθνθαιιηέξγεηαο. 

Αθνξά ην δηάζηεκα από ηελ εκθάληζε ηωλ πξώηωλ ρηεληώλ έωο ηελ έλαξμε ηεο 

αλζνθνξίαο. 

Η ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη ε εθαξκνγή 

ησλ πξνηεηλόκελσλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ θαη γεληθόηεξα ησλ επεκβάζεσλ ζην ζσζηό 

ρξόλν, έρνπλ ζθνπό λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνύ. 

 

Β. ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ 

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα 5 ηελ θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδν 2014, ε ππεξεζία καο 

έρεη εγθαηαζηήζεη δίθηπν παγίδσλ ζε 21 ηνπνζεζίεο, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Κεληξηθήο θαη 

Βόξεηαο Δύβνηαο . 

Οη ρακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ ην δηάζηεκα Μαΐνπ–Ινπλίνπ δελ 

βνήζεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ βακβαθόθπησλ κε απνηέιεζκα ηελ νςηκόηεηα ηεο παξαγσγήο. 

Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ζην δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ είλαη ρακειέο, ηόζν γηα ην πξάζηλν, 

όζν θαη γηα ην ξόδηλν ζθνπιήθη. 

Με βάζε ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί ε ππεξεζία, δηαπηζηώλνληαη απμεκέλνη 

πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληόκσλ ζηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο, ελώ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί 

αλεζπρεηηθνί πιεζπζκνί άιισλ εληνκνινγηθώλ ερζξώλ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  ΕΤΒΟΙΑ 

 ΣΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΣ. & ΦΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΣΑΧ.Δ/ΝΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα                         

TELEFAX: 22210 36095 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:   Κ. Σηελάσ 

ΣΗΛ 22213 53920 

e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr 

 

Χαλκίδα    18 Ιουλίου 2014 
 
Αρ. Πρωτ.: 11008 
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ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ 

 

ΠΡΟ 



Γ. ΤΣΑΔΙ – ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ   

 

Η ππεξεζία ζπζηήλεη ζηνπ βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα εθαξκόδνπλ νξζνινγηθή αδσηνύρν 

ιίπαλζε θαζώο θαη άξδεπζε.  

Οη παξαγσγνί από απηό ην ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα, απαηηείηαη λα 

βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα θαη λα επηζεσξνύλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. 

ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ ΡΟΓΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ: 

Οη ζπιιήςεηο αθµαίσλ (πεηαινύδσλ) ζηηο θεξνµνληθέο παγίδεο, δελ απνηεινύλ θξηηήξην 

γηα ηελ εθαξµνγή επέµβαζεο µε θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζµαηα, αιιά µέζν πξόγλσζεο θαη 

βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζµό ησλ πεξηόδσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ 

ζθνπιεθηνύ. 

Κξηηήξην γηα ηελ απόθαζε ιήςεο ή όρη µέηξσλ αληηµεηώπηζεο, είλαη µόλν ηα 

απνηειέζµαηα ησλ επηηόπησλ δεηγµαηνιεςηώλ ζηα όξγαλα ησλ θπηώλ (λεαξά θύιια, ρηέληα, 

άλζε, θαξύδηα). 

Η επηζεώξεζε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηώλ πξέπεη λα γίλεηαη 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ώξεο, δηαζρίδνληαο ην ρσξάθη δηαγώληα θαη εμεηάδνληαο εθαηό 

ηπραία επηιεγκέλα θπηά. 

Σν θαηώηαην όξην επέκβαζεο ζην παξόλ ζηάδην γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη έμη έωο 

νθηώ (6-8) δωληαλέο πξνλύκθεο (ζθνπιήθηα µήθνπο µέρξη 1 εθαηνζηό )θαηά κέζν όξν ζηα 

εθαηό θπηά. 

Όζνλ αθνξά ην ξόδηλν ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο, ην θαηώηαην όξην επέκβαζεο είλαη 

20% πξνζβνιή αλζέωλ (ξνδέηα) ζε ηπραίν δείγκα εθαηό αλζέωλ. 

Πξνο ην παξόλ δελ απαηηείηαη ρεκηθή επέκβαζε, αθνύ ε απμεκέλνη πιεζπζκνί σθέιηκσλ 

εληόκσλ πνπ παξαηεξνύληαη είλαη ζύκκαρνη ζηε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ 

ζθνπιεθηνύ. 

Δθόζνλ απαηηεζεί θαηαπνιέκεζε (ππέξβαζε νξίσλ επέκβαζεο) ηόηε απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη κε εληνκνθηόλα εθιεθηηθήο δξάζεο (π.ρ. Bacillus thurigiensis, diflubenzuron, spinosad, 

emamectin benzoate) πνπ ραξαθηεξίδνληαη θηιηθόηεξα σο πξνο ηα σθέιηκα έληνκα θαη 

νπσζδήπνηε πξέπεη λα γίλεηαη ελαιιαγή ζθεπαζκάησλ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο δξάζεο. 

Η επέκβαζε είλαη απνηειεζκαηηθή όηαλ γίλεηαη ζην πξώην ή δεύηεξν ζηάδην ηεο 

πξνλύκθεο (κήθνπο ελόο εθαηνζηνύ). 

Ο ςεθαζκόο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ γηαηί ηόηε απμάλεηαη ε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ πξνλπκθώλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειηζζώλ. 

 

Γ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΦΔΚΑΜΧΝ ΜΔ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ  

 

Η ππεξεζία ελεκεξώλεη όηη νη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνη γηα 

ηελ ηειηθή απόθαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά επέκβαζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ ζα 

επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ρξόλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ, θαζώο θαη γηα ινηπνύο 

ρεηξηζκνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδόζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

ε θάζε πεξίπηωζε ν παξαγωγόο νθείιεη λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηελ εηηθέηα ηνπ 

γεωξγηθνύ θαξκάθνπ θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί πάληνηε ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο.  

ύκθωλα κε ην λόκν 4036/2012, γηα όπνηνλ ρξεζηκνπνηεί κε εγθεθξηκέλα γεωξγηθά 

θάξκαθα πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο. 



Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα πξνεηδνπνηνύλ ηνπο κειηζζνθόκνπο ώζηε λα απνκαθξύλνπλ ηα 

κειίζζηα ηνπο από ηελ πεξηνρή ςεθαζκνύ. 

Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ηεο θαιιηέξγεηαο νη βακβαθνπαξαγσγνί κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζην Τκήκα Πνηνηηθνύ θαη Φπηνπγετνλνκηθνύ Διέγρνπ ζην ηειέθσλν 

2221353920 θαζώο θαη ζην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 

Μαγλεζίαο ζην ηειέθσλν 2421066525.  

 

 

 

Ο  Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Σ Η   
 
 
 
 

Α Ν .  Π Α Ν Ο Τ  Η   

  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνθςίασ 
Σοροφτηια & Νικολαϊδθ  
383 34 Πεδίο Άρεωσ-Βόλοσ 

2. Βαμβακοκαλλιεργθτζσ τθσ ΠΕ Εφβοιασ. 

3. Δθμοτικι Ενότθτα Κθρζωσ  
Διμου Μαντουδίου_Λίμνθσ-Αγ. Άννασ 

4. Δθμοτικι Ενότθτα Ελυμνίων  
Διμου Μαντουδίου_Λίμνθσ-Αγ. Άννασ 

5. Δθμοτικι Ενότθτα Ιςτιαίασ  
Διμου Ιςτιαίασ-Αιδθψοφ 

6. Παραρτιματα ΕΑ 
α. Μαντουδίου 
β. Ιςτιαίασ  

7. Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων  
Διμων Ιςτιαίασ_Αιδθψοφ & Μαντουδίου-Λίμνθσ-
Αγίασ Άννασ 

8. Σμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ Ιςτιαίασ 
Ιςτιαία 

9. Γραφείο Αγρ. Οικονομίασ Λίμνθσ-Λίμνθ 

10. Σοπικά Μζςα Ενθμζρωςθσ 

ΚΟΙΝ. : α. Αντιπεριφερειάρχθ κ. Δ. Βουρδάνο  

β. Γενικι Δ/νςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικ/μίασ &                    
Κτθν/κισ -Γραφείο Γενικοφ Δ/ντθ- 
 Τψθλάντθ 1- 351 00 Λαμία 

 γ. Γραφείο Σφπου ΠΕ Εφβοιασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ 

 


