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

  
 
 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 Πύργος,            30/08/2016 
Αριθ. πρωτ.:  222713/14687 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΠΡΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
(Αποστολή µε e-mail) 

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 
 

4ο  ∆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 
για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας.  
 
1. Στόχοι 
1.1 Η ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών κατόπιν επιτόπιων ελέγχων και δειγµατοληψιών, για την 

αποτελεσµατική φυτοπροστασία σε πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο. 

1.2 Η ενηµέρωση αφορά στο στάδιο του ανοίγµατος και της ωρίµανσης των καρυδιών των 
βαµβακοκαλλιεργειών. 

2. 
 
∆ιαπιστώσεις  

2.1 Οι πρώιµες βαµβακοκαλλιέργειες έχουν ξεπεράσει το 80% της καρπόδεσης και τα καρύδια αρχίζουν να 
ωριµάζουν. Οι πιο όψιµες βαµβακοκαλλιέργειες βρίσκονται σε µικρότερα ποσοστά καρπόδεσης. 

2.2 Οι συλλήψεις των πεταλούδων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού συνεχίζουν να κυµαίνονται σε 
χαµηλά επίπεδα, µε µικρές αυξοµειώσεις.  

2.3 Στις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στις θέσεις παρατήρησης, η παρουσία προνυµφών και 
προσβολών είναι χαµηλή. 
Η εξέλιξη των βαµβακοκαλλιεργειών είναι ικανοποιητική από άποψη προσβολής, αλλά οι 
βαµβακοπαραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάζουν, µέχρι τα καρύδια να ωριµάσουν και να µην είναι ευάλωτα 
στην προσβολή. 

2.4 Οι πληθυσµοί του αλευρώδη έχουν µειωθεί, στις περιοχές που παρουσίασε έξαρση, αλλά απαιτείται να 
συνεχιστεί η παρακολούθησή του.  

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές 

3.1 Όσο προχωράµε προς την ωρίµανση των καρυδιών, δεν συνιστώνται ψεκασµοί εναντίον του πράσινου και 
του ρόδινου σκουληκιού, εκτός κι αν διαπιστωθεί προσβολή που ξεπερνά τα κατώτατα όρια επέµβασης, σε 
όψιµες κυρίως καλλιέργειες. 
Στην παρούσα φάση, οι προνύµφες θα προσβάλλουν κυρίως τα ανώτερα τρυφερά καρποφόρα όργανα, τα 
οποία µπορεί να µην προλάβουν να ωριµάσουν και να συγκοµισθούν. 
 
Οι βαµβακοπαραγωγοί πρέπει να συνεχίσουν να επιθεωρούν τις καλλιέργειές τους δύο φορές την 
εβδοµάδα, για να έχουν σαφή εικόνα της παρουσίας, της πυκνότητας και της προσβολής των 
βαµβακοκαλλιέργειών τους.  
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 Οι συλλήψεις των πεταλούδων δεν αποτελούν κριτήριο για ψεκασµό. Οι επιτόπιοι έλεγχοι και οι 
δειγµατοληψίες των καρποφόρων οργάνων, σε συνάρτηση µε τις κλιµατικές συνθήκες και τις 
καλλιεργητικές πρακτικές που έχει εφαρµόσει ο παραγωγός, µπορούν να οδηγήσουν στην εκτίµηση της 
προσβολής. 
 

Στο στάδιο της καρποφορίας τα όρια επέµβασης είναι τα παρακάτω: 
Για το πράσινο σκουλήκι: όταν διαπιστωθούν 4 νεαρές προνύµφες, µήκους µέχρι ένα (1) εκατοστό 
κ.µ.ο. στα 100 φυτά ή 1 νεαρή προνύµφη στα φυτά ενάµιση (1,5) µέτρου επί της γραµµής, κ.µ.ο. 
 

Για το ρόδινο σκουλήκι: όταν διαπιστωθούν 5 έως 8 προνύµφες στο εσωτερικό 100 νεαρών 
καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδοµάδων, διασχίζοντας την καλλιέργεια διαγώνια.  
 
Για τον αλευρώδη: κατώτερο όριο επέµβασης είναι τα 200 άτοµα στα 100 φύλλα κ.µ.ο. 

3.2 Πριν την εφαρµογή εντοµοκτόνου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία των ωφέλιµων εντόµων, 
αποφεύγοντας τη χρήση εντοµοκτόνων ευρέως φάσµατος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορικά. 

 
4. 

 
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

4.1 Στην περίπτωση που απαιτείται ψεκασµός, χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα για την καλλιέργεια του βαµβακιού, επιλέγοντας από την κατηγορία των εκλεκτικών 
εντοµοκτόνων, τα οποία θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του ΥΠΑΑΤ (http://www. 
minagric.gr/syspest/).  
Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τις πληροφορίες της ετικέτας και όσων αναγράφονται στη 
συσκευασίας τους. 

 
Οι βαµβακοπαραγωγοί χρήστες, είναι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριµένης κάθε 

φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και κάθε χειρισµού επί της 
καλλιέργειάς τους, που συµβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις του 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) 
 

 


