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ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Α. ΣΤΟΧΟΙ 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία µε το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, κατάρτισε το 
παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (∆ΓΠ) στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας στο Βαµβάκι». Απευθύνεται στους βαµβακοκαλλιεργητές, 
µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία της 
βαµβακοκαλλιέργειας. 

Αφορά το διάστηµα από τη σπορά και µέχρι την εµφάνιση των πρώτων χτενιών. 

Η συστηµατική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρµογή 
των προτεινόµενων καλλιεργητικών πρακτικών και γενικότερα των επεµβάσεων στο σωστό 
χρόνο, έχουν σκοπό να συµβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. 

 

Β. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Η σπορά σε όλες τις περιοχές έγινε οψιµότερα σε σχέση µε άλλες χρονιές, επειδή δεν 

επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες. Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων κατά την εποχή της 
σποράς καθώς και των χαµηλών θερµοκρασιών που επικράτησαν ,παρατηρήθηκε 
καθυστέρηση φυτρώµατος και εµφάνιση σήψεων, µε αποτέλεσµα την επανασπορά των 
εκτάσεων αυτών. 

Τα φυτά βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης µε 3-6 πραγµατικά φύλλα και µε ύψος 
5-10 εκατοστά. 

Παρατηρούνται χαµηλοί πληθυσµοί κυρίως θριπών, µε σχισίµατα και κατσάρωµα στα 
φύλλα και δευτερευόντως αφίδων. Στις πολύ πρώιµες σπορές, όπου εµφανίστηκαν τα πρώτα 
χτένια, παρατηρήθηκαν περιορισµένες προσβολές από “λύγκο”. 

 

Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Συνιστάται: 

α. Άµεση κατεργασία του εδάφους µε καλλιεργητή, για την καταστροφή των ζιζανίων και 
για τον αερισµό του εδάφους, µε στόχο την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήµατος, καθώς και 
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την αποφυγή απώλειας νεαρών φυτών από ασθένειες εδάφους. Συνδυαστικά, µπορεί να 
εφαρµοστεί χηµική καταπολέµηση µε εγκεκριµένα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα (πολυετή ζιζάνια) 
ή χειρονακτική καταστροφή στην ζώνη σποράς. 

β. Ισόρροπη λίπανση µε έγκαιρη εφαρµογή των αναγκαίων ποσοτήτων αζωτούχων 
λιπασµάτων, για την αποφυγή υπερβολικής τρυφερής βλάστησης (βλαστοµανία), που είναι σε 
βάρος της παραγωγής των καρποφόρων οργάνων και καθιστούν τα φυτά ευπαθή στους 
επιβλαβείς οργανισµούς. 

γ. Αυτή την εποχή δεν απαιτείται χηµική επέµβαση για θρίπες, τετρανύχους και 
αφίδες, διότι σε αυτή τη βλαστική περίοδο που περιλαµβάνει τις πρώτες έξι (6) 
εβδοµάδες, τα νεαρά φυτά ανακάµπτουν γρήγορα µίας προσβολής από τους ανωτέρω 
εχθρούς και επιπλέον την περίοδο αυτή εγκαθίστανται στις φυτείες και αναπτύσσονται 
ωφέλιµα έντοµα, τα οποία είναι σύµµαχοι στην καταστολή των πληθυσµών των 
επιβλαβών εντόµων.  

Οι παραγωγοί προτείνεται να ελέγχουν 1-2 φορές την εβδοµάδα τις βαµβακοφυτείες για 
θρίπες, αφίδες και τετρανύχους. 

Επιπλέον, οι βαµβακοπαραγωγοί της παραλιακής ζώνης της Ιστιαίας να προβούν σε 
παρατηρήσεις για την παρουσία του λύγκου. 

Σκοπός των ελέγχων είναι η έγκαιρη διαπίστωση µίας πιθανής υπέρβασης των 
πληθυσµιακών ορίων ή της προσβολής, γεγονός το οποίο τότε και µόνο, σηµατοδοτεί άµεση 
επέµβαση καταπολέµησης. 

Υπενθυµίζεται ότι τα όρια επέµβασης είναι: 

1) για τον λύγκο, τα (5) άτοµα κατά µέσο όρο στα 100 φυτά 

2) για τον τετράνυχο, µόνο όταν προκαλείται φυλλόπτωση 

3) για τις αφίδες, µόνο όταν οι πληθυσµοί παραµένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες 
µέρες 

4) για τους θρίπες, µόνο όταν παρατηρείται ένα (1) άτοµο ανά φυτό χωρίς µόνιµα 
φύλλα ή (1-2) άτοµα ανά φυτό µε µόνιµα φύλλα και σε δείγµα 20-40 φυτών. 

Σε κάθε περίπτωση οι βαµβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και µόνοι υπεύθυνοι για την 
τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης στις 
συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και 
του τρόπου και του χρόνου χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισµούς 
που συµβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας. 

Για οποιοδήποτε πρόβληµα της καλλιέργειας οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται 
στο Τµήµα Ποιοτικού και Φυτουγεϊονοµικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και 
στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου στο τηλέφωνο 
2421066525.  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας 

Τορούτζια & Νικολαϊδη  
383 34 Πεδίο Άρεως-Βόλος 

2. Βαμβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας. 
3. Δημοτική Ενότητα Κηρέως  

Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας 
4. Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων  

Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας 
5. Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας  

Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 
6. Παραρτήματα ΕΑΣ 

α. Μαντουδίου 
β. Ιστιαίας  

7. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων  
Δήμων Ιστιαίας_Αιδηψού & Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 

8. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας-Ιστιαία 
9. Γραφείο Αγρ. Οικονομίας Λίμνης-Λίμνη 
10. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης 

ΚΟΙΝ. : α. Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Βουρδάνο  
β. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικ/μίας &                    

Κτην/κής -Γραφείο Γενικού Δ/ντη- Υψηλάντη 1- 351 00  
 γ. Γραφείο Τύπου ΠΕ Εύβοιας 

 


