
 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 
 

Φίινη βακβαθνπαξαγσγνί 

Όπσο ζα ζπκάζηε νη παιαηόηεξνη, ζην βακβάθη γίλνληαλ παιηά από 5 κέρξη θαη 10 ςεθαζκνί κε εληνκνθηόλα ζηελ 

δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ. Δδώ θαη 25, πεξίπνπ, ρξόληα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Οξγαληζκνύ Βάκβαθνο, ζεκεηώζεθε 

ζηελ πεξηνρή καο, κία ζεκαληηθόηαηε πξόνδνο. Ξεθίλεζε από δσ κία κεγάιε αλαηξνπή, ζρεηηθά κε όζα ίζρπαλ ζηε 

θπηνπξνζηαζία ηνπ βακβαθηνύ. Γηδάρζεθαλ νη παξαγσγνί ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ σθειίκσλ εληόκσλ θαη έκαζαλ λα ηα 

πξνζηαηεύνπλ. Δθπαηδεύηεθαλ λα κελ παληθνβάιινληαη ζηελ πξώηε ζέα ηεο πξνζβνιήο, αιιά λα παξαθνινπζνύλ ηελ εμέιημή 

ηεο, λα έρνπλ  επίγλσζε ηνπ αληαγσληζκνύ, κεηαμύ επηβιαβώλ θαη σθειίκσλ εληόκσλ, πνπ δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζην ρσξάθη 

ηνπο θαη λα πξνρσξνύλ ζε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε κόλν όηαλ ε πξνζβνιή έρεη ππεξβεί ην νηθνλνκηθό επίπεδν (όηαλ, δειαδή, ε 

δεκηά είλαη κεγαιύηεξε από ην θόζηνο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ςεθαζκνύ). Έκαζαλ λα απνθεύγνπλ ηνπο βηαζηηθνύο θαη 

άζθνπνπο ςεθαζκνύο πνπ πξνθαινύλ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, αληί γηα ύθεζε έμαξζε ησλ πξνζβνιώλ.   

Δπηηεύρζεθε, έηζη, απηό πνύ έκνηαδε αθαηόξζσην πξηλ γίλεη πξάμε: λα πεξλνύλ, δειαδή, νη ρξνληέο ζην 

βακβάθη, κε ειάρηζηνπο ή θαη θαζόινπ ςεθαζκνύο.   

ην ζεκείσκα απηό, ζα πεξηγξάςνπκε - ππελζπκίζνπκε, κε ιίγα ιόγηα, πώο πξέπεη λα ελεξγεί ν ελεκεξσκέλνο 

βακβαθνπαξαγσγόο, ζρεηηθά κε ηελ θπηνπξνζηαζία ηνπ βακβαθηνύ. 
 

Σε ζσέζε με ηεν θςηοπποζηαζία, ε καλλιεπγεηική πεπίοδορ σωπίδεηαι, ζηεν ππάξε, ζε 
ηπία ζηάδια - ηπείρ πεπιόδοςρ:  

 

Ππώηε πεπίοδορ, από ηεν ζποπά μέσπι ηα ηέλε Ιοςλίος: Η βαζηθή καο επηδίσμε ζε απηό ην δηάζηεκα 

είλαη λα απνθύγνπκε ηνπο ςεθαζκνύο, ώζηε λα «γεκίζνπκε» ηα ρσξάθηα καο κε σθέιηκα έληνκα, πνπ είλαη ηόζν πνιύηηκα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ ηνπ βακβαθηνύ θαη, ηδίσο, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ απ΄ απηνύο,  ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ. 

Αο δνύκε ηα εληνκνινγηθά ζέκαηα απηήο ηεο πεξηόδνπ:   

1)  Ξεθηλώληαο από ηε ζπνξά, δελ είλαη, πιένλ, δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε βακβαθνζπόξνπ επελδπκέλνπ κε 

εληνκνθηόλα, πνπ εμαζθάιηδαλ πξνζηαζία από ην ζηδεξνζθώιεθα αιιά θαη ην ζξίπα (ληακάξη), ζηελ πξώηε πεξίνδν 

αλάπηπμεο ησλ βακβαθνθύησλ. Σα θνθθώδε εληνκνθηόλα πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ, παξέρνπλ πξνζηαζία κόλν από ην 

ζηδεξνζθώιεθα. Οη παξαγσγνί πξέπεη λα μέξνπλ, όκσο, όηη ν ζξίπαο δελ είλαη ζεκαληηθόο ερζξόο (ςπρνινγηθνύ ραξαθηήξα 

είλαη ε αλεζπρία πνπ πξνθαιεί) θαη ηα θπηά γξήγνξα μεπεξλνύλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξνζβνιήο ηνπ. Γελ ρξεηάδεηαη, ζπλεπώο, 

θαηαπνιέκεζε. Ωζηόζν, αλ ζε θάπνηεο, ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο, εθηηκεζεί όηη έρεη εθδεισζεί πνιύ ζνβαξή πξνζβνιή από 

ζξίπα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ςεθαζκό, απηόο πξέπεη λα γίλεη κέρξη ηα ηέιε Μαΐνπ, πξηλ αξρίζεη ε κεηαθίλεζε θαη 

εγθαηάζηαζε ησλ σθειίκσλ εληόκσλ.  

 2)  ηε ζπλέρεηα  έρνπκε ηνλ θξίζηκν κήλα Ινύλην, θαηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 

ησλ σθειίκσλ εληόκσλ. ηηο αξρέο απηνύ ηνπ κήλα, ηα σθέιηκα έληνκα (παζραιίηζεο θ.α.) εγθαηαιείπνπλ ηα ζηηαξνρώξαθα 

πνπ μεξαίλνληαη (θαη ζηα νπνία είραλ πεξάζεη ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε) θαη κεηαθηλνύληαη ζηηο βακβαθνθπηείεο. Ο κήλαο 

απηόο ζπκπίπηεη θαη κε ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο αλαπαξαγσγήο ηνπο. Απνθεύγνληαο ηνπο ςεθαζκνύο, ζα δώζνπκε ηελ 

επθαηξία ζηα σθέιηκα έληνκα λα εγθαηαζηαζνύλ θαη λα πνιιαπιαζηαζζνύλ απξόζθνπηα ζηα ρσξάθηα καο. Βάδνπκε, κ’ απηόλ 

ηνλ ηξόπν, ην βαζηθό ζεκέιην γηα λα εμειηρζνύλ επλντθά ηα πξάγκαηα, αθνύ ηα σθέιηκα έληνκα κε ηελ δξάζε ηνπο, ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, δελ ζα επηηξέςνπλ  ζηνπο ερζξνύο ηνπ βακβαθηνύ λα εκθαλίζνπλ  έμαξζε θαη ππάξρνπλ πνιιέο θαη 

βάζηκεο πηζαλόηεηεο λα πεξάζεη ε ππόινηπε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδνο ρσξίο ςεθαζκνύο. Αληίζεηα, ηπρόλ ςεθαζκνί ζε απηήλ 

ηελ θξίζηκε πεξίνδν, εμνινζξεύνπλ ηα σθέιηκα έληνκα θαη νδεγνύλ ζηνλ θαύιν θύθιν ησλ επαλεηιεκκέλσλ ςεθαζκώλ. 

  Αο δνύκε πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ είλαη πηζαλόλ λα εκθαληζηνύλ απηόλ ην κήλα, λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ 

παξαγσγό γηα ςεθαζκνύο θαη αλ κπνξεί λα ηνπο απνθύγεη:  

 α)  Ο Θξίπαο:  αλαθεξζήθακε παξαπάλσ ζην ζέκα. Γελ ρξεηάδεηαη θαηαπνιέκεζε.  

 β)  Οη αθίδεο (ςείξεο): Σνλ Ινύλην, ζρεδόλ θάζε ρξόλν, εκθαλίδεηαη ζε θάπνηεο θπηείεο ήπηα ή πην έληνλε πξνζβνιή 

ςείξαο. Δδώ ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή. Πξέπεη λα απνθύγνπκε ηνλ ςεθαζκό θαη λα εκπηζηεπζνύκε ηελ ‘ζεξαπεία’ ηεο 

πξνζβνιήο  ζηα σθέιηκα έληνκα. Σα ηειεπηαία, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηπηώζεηο, θαζαξίδνπλ κόληκα ην ρσξάθη από ηελ 

πξνζβνιή, ελώ αληίζεηα ν ςεθαζκόο κε εληνκνθηόλα, ιόγσ ηεο ηξνκεξήο δεκηάο ζηα σθέιηκα έληνκα, νδεγεί, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζε έμαξζή ηεο. Δπηπρώο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ βακβαθνπαξαγσγώλ έρεη θαηαλνήζεη ηα παξαπάλσ 

θαη δελ θάλεη, πιένλ, ςεθαζκνύο γηα ηελ ςείξα. ε ρεκηθό ςεθαζκό γηα ηελ ςείξα πξέπεη λα πξνβαίλνπκε κόλν ζε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο πνιύ  έληνλσλ θαη πξώηκσλ πξνζβνιώλ, πνπ εθδειώλνληαη λσξίο ζε κηθξά θαη εμαζζελεκέλα από άιιεο αηηίεο 

θπηά (ζεςηξξηδίεο, λεξνθξαηήκαηα θ.ι.π.), ηα νπνία θαίλνληαη λα κελ έρνπλ πξννπηηθή αλάθακςεο. 

 γ)  O Λύγθνο: Πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί θαη επηθπιαθηηθνί  ζε όζα αθνύγνληαη ηνλ Ινύλην, γηα δεκηέο απ΄ 

απηό ην έληνκν. Πνιιέο θνξέο ε πηώζε ησλ ρηεληώλ, πνπ απνδίδεηαη ζηε δξάζε απηνύ ηνπ εληόκνπ, νθείιεηαη ζε 

θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ θπηώλ ζηηο απμνκεηώζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο. Πνιύ ζπλεζηζκέλε 

είλαη, επίζεο, ε πηώζε ησλ ρηεληώλ ζε δσεξέο θπηείεο κε έληνλε ηάζε γηα  βιαζηηθή αλάπηπμε - πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία αληί εληνκνθηόλσλ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ε έγθαηξε θαη ζσζηή εθαξκνγή αλαζρεηηθώλ (ΡΙΧ θ.α.). Μόλν ζε 

πεξηπηώζεηο, δηαπηζησκέλα ζνβαξώλ πξνζβνιώλ από Λύγθν θαη ζηαζκίδνληαο πάληα ηηο επηπηώζεηο  ζηα σθέιηκα έληνκα, 

πξνρσξνύκε ζε ςεθαζκνύο. 

 3)  Μεηά ηνλ Ινύλην έρνπκε ην λνπ καο ζε δύν ερζξνύο ηνπ βακβαθηνύ: ηνλ  ηεηξάλπρν θαη ην πξάζηλν ζθνπιήθη. 

 α) Σεηξάλπρνο: Η πξνζβνιή ηνπ μεθηλά, ζπλήζσο, από ηηο άθξεο ησλ ρσξαθηώλ, όπνπ θαη μερεηκσληάδεη (ζηα 

ρνξηάξηα ησλ ζπλόξσλ). Δπλνείηαη από ζεξκό θαη μεξό θαηξό θαη εκθαλίδεη έμαξζε  ζην δηάζηεκα από ηηο αξρέο Ινπιίνπ κέρξη 

ηα κέζα Απγνύζηνπ. Πξνζβάιιεη επθνιόηεξα θπηά εμαζζελεκέλα από δηάθνξεο αηηίεο (λεξνθξαηήκαηα, θαθή αλάπηπμε, δίςα 

θ.ι.π.). Γελ παξνπζηάδεη ζπρλά εμάξζεηο, αιιά ζε έληνλεο πξνζβνιέο πξνθαιεί πνιύ κεγάιεο δεκηέο (πξόσξε αρξήζηεπζε ηνπ 

θπιιώκαηνο, κέρξη θαη απνθύιισζε). Γελ ειέγρεηαη ηθαλνπνηεηηθά από ηα σθέιηκα έληνκα θαη, ζπλεπώο, δελ κπνξνύκε λα 

εκπηζηεπζνύκε ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ ζηε δξάζε ηνπο. 

 Μόιηο δηαπηζηώζνπκε ζνβαξή πξνζβνιή ηεηξαλύρνπ, πξέπεη άκεζα λα ςεθάζνπκε κε αθαξενθηόλα. Αλ ε πξνζβνιή 

είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο άθξεο, ςεθάδνπκε κόλν πεξηθεξεηαθά ην ρσξάθη [θξνληίδνληαο λα ςεθάδνληαη θαη ηα ρνξηάξηα ησλ 

ζπλόξσλ πνπ απνηεινύλ εζηία (θσιηά) κόιπλζεο], πεξηνξίδνληαο, έηζη, ην θόζηνο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ ςεθαζκνύ.  

Αλ ε πξνζβνιή πξνρσξήζεη ζην εζσηεξηθό ηεο θπηείαο ή εμ αξρήο εθδειώζεθε δηάζπαξηα ζην εζσηεξηθό ηεο, θάλνπκε γεληθό 

ςεθαζκό. Δπηπρώο, ηα αθαξενθηόλα βιάπηνπλ, αιιά δελ εμνινζξεύνπλ εληειώο ηα σθέιηκα έληνκα. 

 



 

 

 β) Η πξώηε γεληά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ, εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε Ινπλίνπ κέρξη 15 Ινπιίνπ, πεξίπνπ. Γελ θάλεη 

ζρεδόλ πνηέ ζνβαξέο δεκηέο θαη, έρνληαο ην λνπ καο ζηα σθέιηκα έληνκα, απνθεύγνπκε (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) ηελ 

ρεκηθή θαηαπνιέκεζε. Οη όπνηεο, κηθξέο δεκηέο, ππάξρεη ρξόλνο λα αλαπιεξσζνύλ.  

 ην παξαπάλσ  πιαίζην, ηεο ζπλερνύο κέξηκλαο γηα ηα σθέιηκα έληνκα, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαη νη ιηγόηεξν 

ζεκαληηθνί ερζξνί ηνπ βακβαθηνύ, όπσο νη ηαζζίδεο (ηδηηδηθάθη), αιεπξώδεο θ.ι.π.. Μόλν όηαλ νη πιεζπζκνί ηνπο είλαη πνιύ 

κεγάινη θαη νη επηπηώζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ζεκαληηθέο, πξέπεη λα παίξλνπκε ηελ απόθαζε γηα ςεθαζκό. 

 

 Δεύηεπε πεπίοδορ, από ηα ηέλε Ιοςλίος μέσπι ηιρ 20 Αςγούζηος:  Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο επηθίλδπλεο  

δεύηεξεο γεληάο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ. Χξεηάδεηαη πξνζνρή. Έληνλε, επηδεκηθή πξνζβνιή ηνπ βακβαθηνύ εκθαλίδεηαη 

πεξηνδηθά. ηελ πεξηνρή καο παξαηεξήζεθε ηηο ρξνληέο 1983, 1992, 2000, 2003, 2008, 2010 θαη ην 2012. Η αλεζπρεηηθή 

πύθλσζε ησλ επηδεκηθώλ πξνζβνιώλ ζην δηάζηεκα 2000-2012 πξνβιεκάηηζε ηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο, νη νπνίνη, κε ηελ 

ζπλερή ελεκέξσζή καο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ησλ άζθνπσλ ςεθαζκώλ πνπ γίλνληαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν θαη θαηαλόεζαλ πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζηαζία ησλ σθειίκσλ εληόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ 

θαηαζηξεπηηθνύ ερζξνύ θαη ηελ αξαίσζε ησλ επηδεκηώλ ηνπ ζηα θαλνληθά επίπεδα. Απνθεύγνληαο ηνπο ςεθαζκνύο, 

βειηηώλνπκε ηα πξάγκαηα θαη γηα ηηο επόκελεο ρξνληέο.  

 Η ππεξεζία καο εγθαζηζηά θάζε ρξόλν, ζε όιν ην λνκό, θεξνκνληθέο παγίδεο κε ηηο νπνίεο παξαθνινπζεί ηελ 

εκθάληζε θαη εμέιημε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ. Οη παξαηεξήζεηο απηνύ ηνπ δηθηύνπ, καο βνεζνύλ ζηνλ ρξνληθό 

πξνζδηνξηζκό ηεο θάζε γελεάο, ελώ καο επηηξέπνπλ θαη θάπνηα εθηίκεζε γηα ηνλ βαζκό επηθηλδπλόηεηαο ηεο πξνζβνιήο.        

Η δεύηεξε γεληά εκθαλίδεηαη από ηα ηέιε Ινπιίνπ κέρξη ηηο 20 Απγνύζηνπ, πεξίπνπ. Δίλαη επηθίλδπλε θαη θαηαζηξεπηηθή ηηο 

ρξνληέο πνπ νη πιεζπζκνί ηνπ ζθνπιεθηνύ είλαη κεγάινη (ρξνληέο επηδεκίαο). ηε γεληά απηή δελ ππάξρεη ρξόλνο λα 

αλαπιεξσζνύλ νη δεκηέο. Σν πώο ζα εμειηρζνύλ, όκσο, ηα πξάγκαηα κε ην πξάζηλν ζθνπιήθη ζηελ επηθίλδπλε γεληά ηνπ 

Απγνύζηνπ, εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκό, όπσο πξναλαθέξακε, από ην πώο ζπκπεξηθέξζεθε ν παξαγσγόο από ηελ αξρή ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ. Αλ απέθπγε ηνπο ςεθαζκνύο θαη έθζαζε ζηνλ Αύγνπζην κε δηαζσζκέλα ηα σθέιηκα έληνκα. Η 

ππεξεζία καο ζα εθδώζεη ζηα ηέιε Ινπιίνπ, όπσο θάζε ρξόλν, αλαιπηηθέο νδεγίεο  ηηο νπνίεο νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα 

εθαξκόζνπλ πηζηά. Οη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο «κάρεο» πνπ γίλεηαη θάζε Αύγνπζην κέζα ζηα 

ρσξάθηα ηνπο. Να κε βηάδνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ρεκηθνύο ςεθαζκνύο. Να αμηνπνηνύλ ην θαιύηεξν θαη δσξεάλ θπζηθό 

εληνκνθηόλν πνπ δνπιεύεη κέξα – λύρηα γηα ινγαξηαζκό ηνπο, ηα σθέιηκα έληνκα. ε ρεκηθό ςεθαζκό λα πξνρσξνύλ κόλν 

όηαλ ε πξνζβνιή μεπεξάζεη ην νηθνλνκηθό επίπεδν, όηαλ, δειαδή,  ζα βξίζθνπλ, θαηά κέζν όξν, πεξηζζόηεξα από πέληε 

ζθνπιήθηα ζηα 100 θπηά  ή, πην απιά, πεξηζζόηεξα από έλα ζθνπιήθη ζε θάζε κέηξν βακβαθνθπηείαο. 

   

Τπίηε πεπίοδορ, ο μήναρ  Σεπηέμβπιορ: Δίλαη ε πεξίνδνο εκθάληζεο ηεο ηξίηε γεληάο ηνπ πξάζηλνπ 

ζθνπιεθηνύ, ε νπνία ζπάληα πξνθαιεί αμηόινγεο δεκηέο θαη δελ καο απαζρνιεί ζνβαξά. 

 

 Αλαθεθαιαηώλνληαο όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα  ηηο ηξείο πεξηόδνπο ηεο θπηνπξνζηαζίαο ηνπ βακβαθηνύ: 

 1) Από ηελ ζπνξά κέρξη ηα ηέιε Ινπιίνπ. Σα πάκε θαιά. Οη παξαγσγνί έκαζαλ λα απνθεύγνπλ ηνπο άζθνπνπο 

ςεθαζκνύο γηα δεπηεξεύνληεο ερζξνύο (ζξίπα, ςείξα, Λύγθν, αθίλδπλε πξώηε γεληά ηνπ ζθνπιεθηνύ). «Γεκίδνπλ», έηζη, ηα 

ρσξάθηα ηνπο κε σθέιηκα έληνκα. 

 2) ηελ επηθίλδπλε γεληά ηνπ Απγνύζηνπ,  νη παξαγσγνί καο δελ δηαηεξνύλ ηελ αλαγθαία ςπρξαηκία ζηελ θξίζηκε 

απηή θάζε, βηάδνληαη. Γελ αμηνπνηνύλ όζν πξέπεη ηα σθέιηκα έληνκα. Χξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε εθπαίδεπζε. Θα επηκείλνπκε, 

ώζηε λα θζάζνπκε, όπσο θαη ζην πξώην ζηάδην, ζηα ζσζηά απνηειέζκαηα. Πξνζνρή: Αλεζπρνύκε γηα ηελ ρξνληά κε 

επηδεκία. ε κηα ήζπρε ρξνληά, π.ρ. ζαλ ηελ πεξπζηλή, δελ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο νη επηπηώζεηο απηήο ηεο βηαζύλεο - ην πνιύ 

λα ρξεηαζηεί έλαο δεύηεξνο ςεθαζκόο. ηελ επηδεκηθή, όκσο, ρξνληά απηή ε βηαζύλε ζα νδεγήζεη ζε πνιύ κεγάιεο δεκηέο.   

  Με βαζηδόκαζηε ζηα λέα θάξκαθα. Χξεζηκνπνηνύληαη ήδε γηα 5
ε
 ρξνληά, θέηνο. Σα ζπλεζίδεη ην ζθνπιήθη θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο κεηώλεηαη. Ήδε, ηηο ηειεπηαίεο ρξνληέο, απνδεηθλύνληαη κύζνο νη ππνζρέζεηο γηα θάιπςε 15 εκεξώλ.  

 3ν  ηάδην ηνπ επηεκβξίνπ. Έρεη γίλεη θαηαλνεηό ζηνπο παξαγσγνύο όηη ε ηξίηε γεληά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ δελ 

είλαη επηθίλδπλε θαη δελ θάλνπλ άζθνπνπο ςεθαζκνύο, πνπ είλαη πάληα επηδήκηνη. Παξά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηόδνπ, αλ θάλνπκε ςεθαζκνύο πνπ δελ ρξεηάδνληαη, πέξαλ ηνπ θόζηνπο, ιηγνζηεύνπκε ηνλ πιεζπζκό ησλ σθειίκσλ 

εληόκσλ. Σνλ πιεζπζκό πνπ ζα μερεηκσληάζεη ζηα ζηηάξηα θαη ζα κεηαθηλεζεί ηνλ επόκελν ρξόλν, ζηα ηέιε Μαΐνπ, ζηα 

βακβαθνρώξαθα, γηα λα καο βνεζήζεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ ηνπ βακβαθηνύ. 

πκπεξαζκαηηθά: 

 ηα ηξία ζηάδηα θπηνπξνζηαζίαο, όπσο ηα αλαθέξακε παξαπάλσ, κάζακε θαη ιεηηνπξγνύκε ζσζηά ζην πξώην θαη 

ζην ηξίην. Θα επηκείλνπκε λα κάζνπκε, λα ελεξγνύκε ζσζηά θαη ζην δεύηεξν, πνπ είλαη θαη ην πην επηθίλδπλν. 
------------------- 

Η θπηνπξνζηαζία ηνπ βακβαθηνύ ζε δπό θξάζεηο:  

  

1.    Να επηδηώθνπκε λα θζάλνπκε ζηα ηέιε Ινπιίνπ ρσξίο ςεθαζκνύο κε εληνκνθηόλα  θαη  

2.  Σνλ Αύγνπζην λα κε βηαδόκαζηε λα πξνρσξήζνπκε ζε ςεθαζκνύο, εθαξκόδνληαο κε εκπηζηνζύλε ηηο νδεγίεο πνπ 

εθδίδεη ε  Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο. 

--------------- 

Φίινη  βακβαθνθαιιηεξγεηέο 

 Οη γεσπόλνη καο, κε ηελ ίδηα λννηξνπία δνπιεηάο κέζα ζηα ρσξάθηα - δίπια ζηνπο παξαγσγνύο, ζα είλαη θαη θέηνο 

θνληά ζαο. πλεξγαζηείηε καδί ηνπο θαη βνεζήζηε λα ζπλερηζζεί απηή ε κεγάιε θαηάθηεζε ζηελ θπηνπξνζηαζία ηνπ 

βακβαθηνύ. Μηα θαηάθηεζε πνπ, ελώ ζπκπηέδεη ην θόζηνο (κε ηελ θαηάξγεζε ή ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ςεθαζκώλ), 

αλεβάδεη ζπγρξόλσο θαη ηελ παξαγσγή (αθνύ νη θπηείεο είλαη πγηείο όιν ην θαινθαίξη, ρσξίο επηβάξπλζε από κεγάινπο 

πιεζπζκνύο ερζξώλ).  
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