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4ο ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

1. Στόχοι
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία µε το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν ∆ελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων µε βάση τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από το δίκτυο παρακολούθησης
φεροµονικών παγίδων, που έχει εγκατασταθεί στην Π.Ε. Φθιώτιδας και τις επιτόπιες παρατηρήσεις και
δειγµατοληψίες που πραγµατοποιούνται σε βαµβακοφυτείες.
Απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους, για την
αποτελεσµατική φυτοπροστασία της βαµβακοκαλλιέργειάς τους.

2. ∆ιαπιστώσεις
2.1Την εποχή αυτή τα βαµβακόφυτα φέρουν καρύδια διαφόρων ηλικιών από τα οποία το 20-30% είναι
ανοικτά στις πρώϊµες καλλιέργειες, καθώς και άνθη στις όψιµες ποικιλίες και καλλιέργειες.
2.2Οι συλλήψεις των ακµαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων κυµάνθηκαν
σε χαµηλά επίπεδα κατά τις τελευταίες µετρήσεις.
Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της
Υπηρεσίας, έδειξαν µικρούς έως µηδενικούς πληθυσµούς προνυµφών πράσινου σκουληκιού , σε άνθη
και καρύδια..
2.3Οι συλλήψεις των ακµαίων ρόδινου σκουληκιού κυµάνθηκαν γενικά σε χαµηλά επίπεδα µε εξαίρεση
τις περιοχές Βαρδαλή (τοποθ. Τζαµί ), Αγραπιδιά (τοποθ. Συκιές), Ν. Μοναστήρι (τοποθ.
∆εκαεφτάρια) και Αµφίκλεια ( τοποθ. Πόλογος).
Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν στις περιοχές που εµφανίζουν
αυξηµένη δραστηριότητα ακµαίων του ρόδινου σκουληκιού, δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη και τα
καρύδια.

3. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Πράσινο σκουλήκι – Ρόδινο σκουλήκι:
Συστήνεται στους παραγωγούς να ελέγχουν µε προσοχή τις βαµβακοκαλλιέργειές τους τακτικά, κάθε 2-3
ηµέρες, για την ύπαρξη προνυµφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και µόνο εάν διαπιστωθεί η
παρουσία προνυµφών πράσινου σκουληκιού πάνω από 4 προνύµφες στα 100 τυχαία φυτά ή όταν
βρεθούν 5-8 ζωντανές προνύµφες ρόδινου σκουληκιού στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών
ηλικίας δύο (2) εβδοµάδων, σε δείγµα που λήφθηκε κατά την διαγώνιο του αγρού, τότε µόνο να
προβαίνουν σε ψεκασµό µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο.

Η εξέταση των καρυδιών για την παρουσία προνυµφών του ρόδινου σκουληκιού θα πρέπει να είναι
προσεκτική, διότι είναι δύσκολη η διάκριση της προσβολής, καθώς και της προνύµφης στα πρώτα
στάδια ανάπτυξής της.
Συστήνεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στις όψιµες καλλιέργειες, όπου η παρουσία τρυφερών
βλαστικών οργάνων (χτένια, άνθη και νεαρά καρύδια), ευνοεί την δραστηριότητα του πράσινου
σκουληκιού.
Συστήνεται στους παραγωγούς των οποίων οι βαµβακοκαλλιέργειες βρίσκονται σε παραποτάµιες
περιοχές, να επιθεωρούν την καλλιέργεια τους (άνθη, καρύδια) σχολαστικά κάθε 2-3 µέρες, διότι το
µικροκλίµα των περιοχών αυτών ευνοεί την ανάπτυξη του πράσινου σκουληκιού.
Συστήνεται αποφύλλωση µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτορρυθµιστικά σκευάσµατα, όταν είναι
ανοικτό το 60% των καρυδιών. Κατά την εφαρµογή, να ακολουθούνται πιστά και µε σχολαστικότητα οι
οδηγίες της ετικέτας του επιλεγµένου σκευάσµατος, προκειµένου να είναι επιτυχής η αποφύλλωση
(φυλλόπτωση). Κι αυτό διότι µη επιτυχής αποφύλλωση, έχει ως συνέπεια την ξήρανση των φύλλων χωρίς
να πέφτουν από το φυτό, µε συνέπεια κατά τη συγκοµιδή, αυτά να τρίβονται και να κολλάνε στο σύσπορο
βαµβάκι και δύσκολα να αποχωρίζονται στα καθαριστήρια ινών στο εκκοκκιστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Σε κάθε περίπτωση, να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το
διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την
αποφυγή δηλητηρίασης.
 Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του
ΥΠ.Α.Α.& Τροφίµων (http://www.minagric.gr) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.
Μ.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ: 1. Περιφ/κό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας
Τµήµα προστασίας φυτών
Τορούτζια – Νικολαϊδη
383 34 Πεδίο Άρεως – ΒΟΛΟΣ (αποστολή µε email)
2. ∆ήµοι : Λαµιέων, Στυλίδας, Μακρακώµης,
∆οµοκού, Λοκρών,
Μώλου – Αγ. Κων/νου,
Αµφίκλειας – Ελάτειας.
(µε την παράκληση να τοιχοκολληθεί στα ∆ηµοτικά καταστήµατα)

(αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
3. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας
Τµήµα Φυτικής και Ζωϊκής παραγωγής κ. Γ. Βουρλάκη
(αποστολή µε email) – ΟΙΚΟΘΕΝ
4. Γραφεία Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας
(αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
5. Α.Σ. Λαµίας, Αµφίκλειας, Αταλάντης, Στυλίδας
(µε την παράκληση να γίνει ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων και να δοθεί αντίγραφο σε ενδιαφερόµενους
βαµβακοκαλλιεργητές)
(αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
6. Καταστήµατα Εµπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Π.Ε Φθιώτιδας (αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
7. Πρόεδρο Παµφθιωτικού Συλλόγου Αγροτών κ. ∆ηµογιάννη ∆ηµ.
8. Τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης (αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝ.: Α) Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίµων
Γεν. ∆/νση Φυτικής Παραγωγής
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τµήµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Οµάδα Συντονισµού Βάµβακος
Λ. Συγγρού 150 – 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Β)
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1 – 351 00 Λαµία
2. Γενικό ∆/ντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας
& Κτηνιατρικής κ. Στ. Τσελά (αποστολή µε email)
3. ∆/ντη Αγροτικής Οικονοµίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Κούτρα(αποστολή µε email)
4. ∆/ντη Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιωτιδας κ. ∆ηµ. Ρίζο (αποστολή µε email)
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

