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1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1. Στόχοι

1.1 Το πάροά ν Δελτιάο εκδιάδετάι άποά  τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράά μάς σε συνεργάσιάά με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Κάβάά λάς
κάι  άπευθυά νετάι  στους  βάμβάκοπάράγωγουά ς  γιά  την  ενημεάρωσηά  τους  γιά  την
άποτελεσμάτικηά  φυτοπροστάσιάά του βάμβάκιουά .

1.2 Αφοράά  στο διάά στημά  από την έναρξη ανθοφορίας μέχρι το 50% της καρπόδεσης κάι
άποσκοπειά στην οργάά νωση άποτελεσμάτικηά ς διάχειάρισης της κάλλιεάργειάς.

1.3 Προυϋ ποά θεση επιτυχουά ς διάχειάρισης της κάλλιεάργειάς ειάνάι ο κάλλιεργητηά ς νά πάράκολουθειά
τάκτικάά  κάι νά εφάρμοά ζει τις ορθεάς γεωργικεάς πράκτικεάς φυτοπροστάσιάάς.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Ειάνάι σε εξεάλιξη (άποά  τις 27-06-2017) η 2η πτηά ση του πράά σινου σκουληκιουά  (2η γενεάά  του
εάτους).
Δεν διάπιστωά νοντάι φυτοπροστάτευτικάά  προβληά μάτά.
Διάπιστωά θηκε η πάρουσιάά ικάνωά ν πληθυσμωά ν φυσικωά ν εχθρωά ν  του πράά σινου σκουληκιουά
(Chrysopidae, Miridae, Coccinellidae) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

2.2 Οι βάμβάκοφυτειάες στην περιοχηά  βριάσκοντάι στο βλάστικοά  στάά διο εάνάρξης της άά νθησης.

2.3 Οι βάμβάκοκάλλιεάργειες στην Π.Ε. Δράά μάς, εάχουν κάληά  πρωά τη άνάά πτυξη. 

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Νά άποφευά γοντάι πράκτικεάς που προωθουά ν την οψιάμιση της κάλλιεάργειεάς:

ά. Αποφυγηά  πολλωά ν άρδευά σεων κάι υπερβολικηά ς άζωτουά χου λιάπάνσης. Νά λάμβάά νετάι μεάριμνά
γιά τον κάλοά  άερισμοά  των εδάφωά ν.

β. Στους  άγρουά ς  που  εάχουν  υά ψος  φυτωά ν  άά νω  των  40  cm, με  χτεάνιά  σχημάτισμεάνά  ψηλάά ,
συνιστάά τάι εφάρμογηά  ρυθμιστωά ν άνάά πτυξης (mepiquat chloride 5 SL, διάά φορά σκευάά σμάτά)
σε χάμηληά  δοά ση.

3.2 Πάράκολουά θηση της κάλλιεάργειάς.

ά. Κάλουά ντάι οι κάλλιεργητεάς να παρακολουθούν τάκτικάά  τις κάλλιεάργειεάς τους. 



β. Γενική σύσταση: Νά άποφευά γετάι η εκτεάλεση ψεκάσμωά ν «προληπτικάά ». Κάά θε κάλλιεάργειά
εάχει διάφορετικοά  ιστορικοά  κάι δεν πρεάπει οι κάλλιεργητεάς νά επηρεάά ζοντάι άποά  χειρισμουά ς
άά λλων κάλλιεργητωά ν. Στοάχος: η εγκάτάά στάση κάι διάτηά ρηση πληθυσμωά ν ωφελιάμων εντοά μων
μεάχρι  τά τεάλη Αυγουά στου.  Η πάρουσιάά τους ειάνάι κάθοριστικηά  γιά την άντιμετωά πιση του
πράά σινου σκουληκιουά  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

γ. Οι  οά ποιες  πιθάνεάς  προσβολεάς  πάράτηρηθουά ν  άποά  πράά σινο  σκουληά κι  ηά  δευτερευά οντες
εχθρουά ς  (άφιάδες,  τετράά νυχοι)  στο στάά διο άυτοά  μπορουά ν  νά γιάνουν άνεκτεάς  άποά  τά φυτάά .
Μοά νον οι σοβάρεάς προσβολεάς θά πρεάπει νά άντιμετωπιάζοντάι κάι  πάντα με βάση τα όρια
επέμβασης (βλ. ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Β'). 

4. Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα

Κάλουά ντάι οι κάλλιεργητεάς κάτάά  την προμηά θειά των γεωργικωά ν φάρμάά κων νά ζητουά ν άποά  το
κάτάά στημά  τά  ειδικά  έντυπα  καταγραφής  της  άγοράά ς  των  φάρμάά κων,  στά  οποιάά  θά
κάτάγράά φουν τις ημερομηνιάες χρηά σης. Τά εάντυπά άυτάά  θά τά διάτηρουά ν στο άρχειάο τους γιά
κάά θε εάλεγχο.
Στο εποά μενο δελτιάο θά άνάκοινωθειά  βοηθητικοά ς πιάνάκάς με τά εγκεκριμεάνά γ. φάά ρμάκά στο
βάμβάά κι.
Προσοχηά  στις οδηγιάες χρηά σης. Επιβάά λλετάι νά διάβάά ζετε προσεκτικάά  τις ετικεάτες.

Πάράκάλουά ντάι  οι  Δήμοι  Π.Ε.  Δράά μάς  νά άνάρτουά ν  τά  Τεχνικάά  Δελτιάά  Γεωργικωά ν
Προειδοποιηά σεων  στά  Δημοτικάά  Διάμεριάσμάτά  γιά  την  ενημεάρωση  των  δημοτωά ν  τους  –
κάλλιεργητωά ν βάά μβάκος.

Επιάσης, πάράκάλουά ντάι οι Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Δράμας νά άνάρτηά σουν το πάροά ν Τεχνικοά  Δελτιάο
Γεωργικωά ν Προειδοποιηά σεων σε πιάνάκά άνάκοινωά σεων.

ΜΕ Ε.Π.
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Φ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας

Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου
Τ.Θ. 1235, 651 10  ΚΑΒΑΛΑ

ΚΟΙΝ.: 1) Δήμοι Π.Ε. Δράμας
Ηλεκτρονικηά  άποστοληά .

2) Φυτοφαρμακεία Π.Ε. Δράμας
Ηλεκτρονικηά  άποστοληά .

3) Συνταγογράφοι Π.Ε. Δράμας
Ηλεκτρονικηά  άποστοληά .

4) Καλλιεργητές
Ηλεκτρονικηά  άποστοληά

5) Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Π.Ε. Δράμας
Ηλεκτρονικηά  άποστοληά

6) Γραφείο Τύπου Π.Ε. Δράμας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (2017)

Χρυά σωπάς (άβγοά ). Χρυά σωπάς (προνυά μφη). Χρυά σωπάς (ενηά λικο).

Nabis spp. (άρπάκτικοά ) Αρπάκτικοά  της οικογεάνειάς Miridae. Αρπάκτικοά  της οικογεάνειάς Anthocoridae.

Νυά μφη του πάράσιτοειδουά ς Hyposoter
didymator. Το πάράσιτοειδεάς Hyposoter didymator. Η πάσχάλιάτσά Propylea

quatuordecimpunctata (προνυά μφη).

Η πάσχάλιάτσά Harmonia axyridis
(πολυμορφικοά  ειάδος).

Η κοινηά  πάσχάλιάτσά (Coccinella
septempunctata).

Το πάράσιτοειδεάς Tachina praeceps
(Tachinidae). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΕΚΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (Υ.Π.Α.Α.Τ.) (*)

Α/Α
ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1
Τετράνυχος 
(Tetranychus spp.)

Πρωά το  στάά διο  άνάά πτυξης  των
βάμβάκοφυά των μεάχρι  της  εμφάά νισης
των πρωά των χτενιωά ν.

Ότάν οι  πληθυσμοιά  του τετράά νυχου άρχιάζουν  νά
προκάλουά ν φυλλοά πτωση

Στάά διο άνάά πτυξης βάμβάκοφυά των μετάά
την εμφάά νιση των πρωά των χτενιωά ν

Ότάν στη δειγμάτοληψιάά εμφάνιάζετάι τετράά νυχος
κ.μ.ο. στο 30-50% των φυά λλων του δειάγμάτος. 

2 Θρίπες 
(Thysanoptera)

Πρωά το  στάά διο  της  άνάά πτυξης
βάμβάκοφυά των μεάχρι  της  εμφάά νισης
των πρωά των χτενιωά ν.

Ότάν  σε  φυτάά  χωριάς  μοά νιμά  φυά λλά  (στάά διο
κοτυληδοά νων) εμφάνισθειά  κ.μ.ο.  εάνά (1) άά τομο
θριάπά  άνάά  φυτοά  ηά  οά τάν  σε  φυτάά  με  μοά νιμά
φυά λλά εμφάνισθουά ν κ.μ.ο.  1-2 άά τομά θριάπά σε
δειάγμά 20-40 φυτωά ν.

Στάά διο  άνάά πτυξης των βάμβάκοφυά των
μετάά  την  εμφάά νιση  των  πρωά των
χτενιωά ν.

Δεν  συνιστάά τάι  επεάμβάση  κάτάά  των  θριπωά ν  σε
άνεπτυγμεάνά φυτάά , διοά τι δεν προκάλειάτάι ζημιάά
κάι  επιπλεάον  δρουά ν  ως  ωφεάλιμά  κάθωά ς  η
προνυά μφη τους τρωά ει τά άυγάά  των τετράνυά χων.

3
Αφίδες ή 
Μελίγκρες 
(Aphididae)

Πρωά το  στάά διο  άνάά πτυξης  των
βάμβάκοφυά των μεάχρι  της  εμφάά νισης
των πρωά των χτενιωά ν.

Μοά νο  οά τάν  σε  πρωά ιμες  προσβολεάς  οι  πληθυσμοιά
πάράμεάνουν  υψηλοιά  γιά  τουλάά χιστον  επτάά  (7)
συνεχειάς ημεάρες.

Στάά διά  άνάά πτυξης των βάμβάκοφυά των
μετάά  την  εμφάά νιση  των  πρωά των
χτενιωά ν.

Ότάν  διάπιστωθουά ν  ειάκοσι  πεάντε  (25)  άά τομά
άφιάδων  κ.μ.ο.  άνάά  φυά λλο,  σε  δειάγμά  100
φυά λλων.

4 Αλευρώδης 
(Bemisia spp.)

Όλά τά στάά διά
Διάκοά σιά  (200) άά τομά άλευρωά δη κ.μ.ο,.  άνάά  100

φυά λλά.

5 Λύγκος 
(Lygus pratensis)

Όλά τά στάά διά Πεάντε (5) άά τομά λυά γκου κ.μ.ο. άνάά  100 φυτάά

6 Σποντόπτερα 
(Spodoptera exigua)

Στο στάά διο βάμβάκοφυτειάάς άποά  χτεάνιά
κάι μετάά .

Μιάά (1) προνυά μφη σποντοά πτερά  κ.μ.ο. άνάά  φυτοά .

7

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera)

Στάά διο άνθοφοριάάς – κάρποφοριάάς, 
2η γενεάά , διάά ρκειάς μεάχρι περιάπου τεάλος

Ιουλιάου.

Έξι  εάως  οκτωά  (6-8)  νεάρεάς  προνυά μφες  (1ου  κάι
2ου  στάδιάου,  μηά κους  μεάχρι  εάνά  (1)  εκάτοστοά )
κ.μ.ο., άνάά  100 φυτάά  ηά  μιάά (1) νεάρηά  προνυά μφη
κ.μ.ο.  στά  φυτάά  γράμμηά ς  μηά κους  ενοά ς  (1)
μεάτρου.

Στάά διο κάρποφοριάάς, 
3η  γενεάά ,  περιάπου  άποά  άρχεάς

Αυγουά στου.

Τεάσσερις  (4)  νεάρεάς  προνυά μφες  (1ου  κάι  2ου
στάδιάου, μηά κους μεάχρι (1) εκάτοστοά ) κ.μ.ο., άνάά
100 φυτάά  ηά  μιάά (1) νεάρηά  προνυά μφη κ.μ.ο. στά
φυτάά  γράμμηά ς μηά κους ενάά μιση (1,5) μεάτρου.

8 Τζιτζικάκια 
(Empoasca spp.)

Όλά τά στάά διά
Τριάά εάως τεάσσερά (3-4) άά τομά νυμφωά ν κ.μ.ο. άνάά

φυά λλο  σε  δειάγμά  50  ωά ριμων  φυά λλων  άποά  τη
μεάση της κοά μης των φυτωά ν κάι χάμηλοά τερά.

                                                                                              

(*): Πηγή: Οδηγοά ς Ολοκληρωμεάνης Φυτοπροστάσιάάς Βάμβάκιουά . Υ.Π.Α.Α.Τ., 2017.
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