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 ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΧΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ 

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Α. ΣΟΥΟΙ 

Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΔ Δύβνηαο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, θαηάξηηζε ην 

παξόλ δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ (ΓΓΠ) ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Οινθιεξσκέλε Φπηνπξνζηαζία ζην Βακβάθη». Απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο, 

κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ηεο 

βακβαθνθαιιηέξγεηαο. 

Αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο πιήξνπο θαξπνθνξίαο θαη ηεο έλαξμεο ηνπ αλνίγκαηνο ηωλ 

θαξπδηώλ 

Η ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη ε εθαξκνγή 

ησλ πξνηεηλόκελσλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ θαη γεληθόηεξα ησλ επεκβάζεσλ ζην ζσζηό 

ρξόλν, έρνπλ ζθνπό λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνύ. 

 

Β. ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ 

1. Η κέρξη ηώξα εμέιημε ησλ βακβαθνθπηεηώλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

2. Οη πεξηζζόηεξεο βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο θαξπνθνξίαο θαη 

ηεο έλαξμεο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαξπδηώλ ζε πνζνζηό 10-15%. 

3. Μέρξη ζήκεξα νη πιεζπζκνί ησλ αθκαίσλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ 

θεξνκνληθώλ παγίδσλ είλαη ρακεινί σο κεδεληθνί. Δπίζεο, θαηά ηηο επηηόπηεο 

παξαηεξήζεηο πνπ δηελεξγεί ε ππεξεζία δελ δηαπηζηώζεθαλ πξνζβνιέο πξαζίλνπ 

ζθνπιεθηνύ ζε θαξπνθόξα όξγαλα, αιιά νύηε θαη ε ύπαξμε δσληαλώλ πξνλπκθώλ. 

Δμαίξεζε απνηέιεζαλ νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο 

Σηξνθπιηάο─Φαξάθιαο, ζηηο νπνίεο νη πξνζβνιή βξέζεθε ζην όξην ηεο επέκβαζεο. 

4. Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην δίθηπν ησλ θεξνκνληθώλ παγίδσλ 

κέρξη ηώξα δελ είλαη ζεκαληηθέο. 

5. Γελ παξαηεξνύληαη άιινη εληνκνινγηθνί ερζξνί θαζώο θαη αθάξεα, ζε πιεζπζκνύο 

πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δεκίεο ζηελ θαιιηέξγεηα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  ΕΤΒΟΙΑ 

 ΣΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΣ. & ΦΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΣΑΧ.Δ/ΝΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα                         

TELEFAX: 22210 36095 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:   Κ. Σηελάσ 

ΣΗΛ 22213 53920 

e_mail: tzelas.k@evia.pste.gov.gr 
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ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ 

 

ΠΡΟ 



Γ. ΤΣΑΔΙ – ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ  

1. Να ζπλερηζζεί ε παξαθνινύζεζε ησλ παγίδσλ θαη νη δεηγκαηνιεςίεο ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηέινο Σεπηεκβξίνπ. 

2. Γελ ζπληζηώληαη επεκβάζεηο θπηνπξνζηαζίαο παξά κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζηώλεηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ πξνζβνιήο. 

3. Σπληζηάηαη απνθύιισζε κε εγθεθξηκέλα θπηνξπζκηζηηθά ζθεπάζκαηα, όηαλ ην 

πνζνζηό αλνηγκέλσλ θαξπδηώλ είλαη πάλσ από 50% θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

εθαξκνγήο θαη πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. Η 

πεξίνδνο απηή (πνζνζηό αλνηγκέλσλ θαξπδηώλ άλσ ηνπ 50%) ζεσξείηαη θαηάιιειε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο απνθύιισζεο, δηόηη επηζπεύδεηαη ε σξίκαλζε, 

δηεπθνιύλεηαη ε ζπγθνκηδή, δηαζθαιίδεηαη ε θαζαξηόηεηα ηνπ πξντόληνο θαη 

πεξηνξίδνληαη νη δεκίεο από πγξαζία (ρξσκαηηζκόο ηλώλ). 

 

Γ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΦΔΚΑΜΧΝ ΜΔ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ  

Η ππεξεζία ελεκεξώλεη όηη νη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ππεύζπλνη 

γηα ηελ ηειηθή απόθαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά επέκβαζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ ζα 

επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ, θαζώο θαη γηα ηνπο ινηπνύο 

ρεηξηζκνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απνδόζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

ε θάζε πεξίπηωζε ν παξαγωγόο νθείιεη λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηελ εηηθέηα ηνπ 

γεωξγηθνύ θαξκάθνπ θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί πάληνηε ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο.  

ύκθωλα κε ην λόκν 4036/2012, γηα όπνηνλ ρξεζηκνπνηεί κε εγθεθξηκέλα γεωξγηθά 

θάξκαθα πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο. 

Οη βακβαθνπαξαγσγνί λα πξνεηδνπνηνύλ έγθαηξα ηνπο κειηζζνθόκνπο, ώζηε λα 

απνκαθξύλνπλ ηα κειίζζηα ηνπο από ηελ πεξηνρή ςεθαζκνύ. 

Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ηεο θαιιηέξγεηαο νη βακβαθνπαξαγσγνί κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζην Τκήκα Πνηνηηθνύ θαη Φπηνπγετνλνκηθνύ Διέγρνπ ζην ηειέθσλν 

2221353920 θαζώο θαη ζην Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 

Μαγλεζίαο ζην ηειέθσλν 2421066525.  

 

 

 

 

Ο  Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Σ Η   
 
 
 
 

Α . Π Α Ν Ο Τ  Η   

  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνθςίασ 
Σοροφτηια & Νικολαϊδθ  
383 34 Πεδίο Άρεωσ-Βόλοσ 

2. Βαμβακοκαλλιεργθτζσ τθσ ΠΕ Εφβοιασ. 

3. Δθμοτικι Ενότθτα Κθρζωσ  
Διμου Μαντουδίου_Λίμνθσ-Αγ. Άννασ 

4. Δθμοτικι Ενότθτα Ελυμνίων  
Διμου Μαντουδίου_Λίμνθσ-Αγ. Άννασ 

5. Δθμοτικι Ενότθτα Ιςτιαίασ  
Διμου Ιςτιαίασ-Αιδθψοφ 

6. Παραρτιματα ΕΑ 
α. Μαντουδίου 

7. Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων  
Διμων Ιςτιαίασ_Αιδθψοφ & Μαντουδίου-Λίμνθσ-
Αγίασ Άννασ 

8. Σμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ Ιςτιαίασ 
Ιςτιαία 

9. Σοπικά Μζςα Ενθμζρωςθσ 

ΚΟΙΝ. : α. Γενικι Δ/νςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικ/μίασ & 

                  Κτθν/κισ -Γραφείο Γενικοφ Δ/ντθ- 
                  Τψθλάντθ 1- 351 00 Λαμία 

 β. Γραφείο Σφπου ΠΕ Εφβοιασ 

 

 

 


