
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ν ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΒΟΙΑ 

Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ Δχβνηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν 
Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Μαγλεζίαο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οινθιεξσκέλεο 
Φπηνπξνζηαζίαο ζην Βακβάθη», ελεκεξψλνπλ ηνπο βακβαπαξαγσγνχο ηεο ΠΔ Δχβνηαο γηα ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθήο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο.  

 ΣΣ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΙΙ ..   

   1   Η ελεκέξσζε ησλ βακβαθνθαιιηεξγεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
   2 Η έγθαηξε ελεκέξσζε, αθνξά ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο θαη ηελ νξγάλσζε 
απνηειεζκαηηθήο απηνάκπλαο θάζε βακβαθνθπηείαο γηα φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν . 
  3      Η ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θάζε βακβαθνρψξαθνπ  θαη  ζχκθσλα  κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ,λα 
εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο  θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θπηνπξνζηαζίαο ζην ζσζηφ ρξφλν, φπσο 
παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε.  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΠΠ ΙΙ  ΣΣ ΩΩ  ΔΔ ΙΙ   
1. Τελ επνρή απηή νη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην βιαζηηθφ ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο-θαξπνθνξίαο, κε 

ζρεκαηηζκέλν ην 20-30% ησλ θαξπδηψλ ηνπο. 
2. Οη πιεζπζκνί ησλ αθκαίσλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ζην δίθηπν θεξνκνληθψλ παγίδσλ παξνπζίαζαλ 

αχμεζε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Καηά ηηο επηηφπηεο παξαηεξήζεηο δελ δηαπηζηψζεθαλ πξνζβνιέο πξάζηλνπ 
ζθνπιεθηνχ ζε θαξπνθφξα φξγαλα (άλζε, θαξχδηα). 

3. Σχκθσλα κε ελδείμεηο, έρεη αξρίζεη ε δεχηεξε θαη πην επηθίλδπλε πεξίνδνο πξνζβνιήο ησλ βακβαθνθχησλ 
απφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη. Η πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθή θαη απαηηεί ηδηαίηεξε 
πξνζνρή δηφηη: α) αθνξά θπξίσο ηελ θαηαζηξνθή ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαξπδηψλ, β) νη πιεζπζκνί ηνπ 
εληφκνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο απμεκέλνη θαη γ) ζηαδηαθά κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα 
αλαπιήξσζεο ησλ δεκηψλ ζε θαξπνθφξα φξγαλα. 

4. Οη ζπιιήςεηο αθκαίσλ ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζην δίθηπν θεξνκνληθψλ παγίδσλ κέρξη ηψξα δελ ήηαλ 
ζεκαληηθέο, κε εμαίξεζε ηελ ηνπνζεζία ‘Μειηφο’ ηνπ Γ.Γ.Μεηνρίνπ . Ωζηφζν, δελ δηαπηζηψζεθε πξνζβνιή 
αλζέσλ (ξνδέηεο), νχηε δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία πξνλπκθψλ ζε θαξπνθφξα φξγαλα. 

5.  Αληίζεηα παξαηεξήζεθαλ  πςεινί πιεζπζκνί ηεηξαλχρσλ θαηά ηνπνζεζία θαη ζέζε πνπ αγγίδνπλ ηα 
θαηψηαηα  φξηα. 

6.  Σε νξηζκέλεο βακβαθνθπηείεο παξαηεξείηαη  ππεξβνιηθή βιάζηεζε. Η θαηάζηαζε απηή είλαη αξλεηηθή γηα ηελ 
πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο, δηφηη νδεγεί ζε νςηκφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη απμάλεηαη θαηά πνιχ ε πηζαλφηεηα 
πξνζβνιήο ηεο παξαγσγήο απφ εληνκνινγηθνχο ερζξνχο θαη θπξίσο απφ ηα ζθνπιήθηα πξάζηλν θαη ξφδηλν. 

 ΤΤ  ΣΣ ΑΑ  ΔΔ ΙΙ   

Α. Πξάζηλν ζθνπιήθη. 
Σχκθσλα κε ηηο πην πάλσ δηαπηζηψζεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο βακβαθνθαιιηεξγεηέο λα ειέγρνπλ ηηο 
βακβαθνθπηείεο θάζε 3 κέξεο θαη λα επεκβαίλνπλ κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, κφλν φηαλ 
δηαπηζηψλνπλ πάλσ από 4 κηθξέο πξνλύκθεο (κήθνπο κέρξη 1 εθαηνζηό) ζε 100 θπηά (δηαζρίδνληαο όιε 
ηελ έθηαζε δηαγσλίσο) ή ελαιιαθηηθά πάλσ από κία (1) λεαξή πξνλύκθε ζηα θπηά ελάκηζη (1,5) κέηξνπ 
επί ηεο γξακκήο. 

Ο ςεθαζκφο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο φηαλ γίλεηαη λσξίο, δειαδή ζε λεαξέο πξνλχκθεο 
κήθνπο κέρξη έλα (1) εθαηνζηφ. Σπλεπψο, ν έγθαηξνο ςεθαζκφο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ  ΕΤΒΟΙΑ 

 ΣΜΗ ΜΑ :  Π ΟΙΟΣ.  & ΦΤΣΟΫΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕ ΓΧ ΟΤ  
ΣΑΧ.Δ /ΝΗ:  Λ.  Χαϊ νά 93 -  341 00 Χα λκί δα                         
TELE FAX :  22210 36095  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:    Κ.  Σζ ελάς  
ΣΗΛ 22213 53920  
e_mai l :  t ze las .k@e via .ps te.gov.gr  

Χαλκίδα  03 Αυγοφστου 2015 
 
Αρ. Πρωτ.: 104101/10211 

ΩΣ Π.Δ.  
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απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ θαη γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ 
νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. 

Σηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ ςεθαζκνχ, θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά 
πξντφληα δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δξάζεο. Υπελζπκίδεηαη φηη νη ζπιιήςεηο ησλ πεηαινχδσλ ζηηο θεξνκνληθέο 
παγίδεο δελ απνηεινχλ θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή επέκβαζεο. Οη θεξνκνληθέο παγίδεο βνεζνχλ ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αθκαίσλ, θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ γηα ηε δηελέξγεηα 
ειέγρνπ σνηνθίαο ή ειέγρνπ πξνζβνιήο. 

Οη ςεθαζκνί θαιφ είλαη λα δηελεξγνχληαη βξαδηλέο ψξεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειηζζψλ θαη δηφηη ηα 
αθκαία ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Β. Ρόδηλν ζθνπιήθη. 
Τελ επνρή απηή ηα βακβαθφθπηα θέξνπλ άλζε θαη θαξχδηα δηαθφξσλ ειηθηψλ Οη πξνλχκθεο ηνπ 

ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ πξνζβάιινπλ ηφζν ηα άλζε, φζν θαη ηα θαξχδηα. Η δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο ζηα άλζε 
είλαη εχθνιε, δηφηη ηα πξνζβεβιεκέλα άλζε δελ αλνίγνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ξνδέηεο. 
Αληηζέησο, νη πξνζβνιέο ζηα θαξχδηα ζπαλίσο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ καθξνζθνπηθά (κε ην κάηη), δηφηη ε νπή 
εηζφδνπ ηεο πξνλχκθεο είλαη κηθξνζθνπηθή θαη γξήγνξα επνπιψλεηαη. 
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο πξνλπκθψλ ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ, ζπληζηάηαη απαξαηηήησο λα 
δηελεξγνχληαη ζε θάζε βακβαθνθπηεία πξνζεθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη αλζέσλ θαη θαξπδηψλ θάζε 3 κέξεο. 
Τν φξην επέκβαζεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζβνιή ζηα άλζε είλαη είθνζη (20) πξνζβεβιεκέλα άλζε (ξνδέηεο) ζε 
δείγκα 100 αλζέσλ από ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία ηεο θπηείαο. 
Τν φξην επέκβαζεο ζηα λεαξά θαξχδηα είλαη πέληε σο νθηώ (5─8) πξνλύκθεο κέζα ζε θαξύδηα ειηθίαο 
πεξίπνπ δύν σο ηξηώλ (2─3) εβδνκάδσλ, ζε ηπραίν δείγκα πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε δηαγώλην ηεο 
θπηείαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο ζηα θαξύδηα απαηηεί απαξαίηεηα 
δεηγκαηνιεςία θαη πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ θαξπδηώλ κε κεγεζπληηθό θαθό. 
Ψεθαζκνί ελαληίνλ ηνπ ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ ζπληζηψληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε 
ησλ αλσηέξσ νξίσλ. 
Δπίζεο, νη ςεθαζκνί είλαη απνηειεζκαηηθνί κφλν φηαλ δηελεξγνχληαη έγθαηξα, δειαδή πξηλ νη λεαξέο πξνλχκθεο 
ηνπ ξφδηλνπ εηζρσξήζνπλ κέζα ζην θαξχδη. Η ζαλάησζε ησλ πξνλπκθψλ πνπ πξνιαβαίλνπλ λα κπνπλ ζην 
θαξχδη είλαη πξαθηηθά αδχλαηε θαη ζπλεπψο ε θαηαζηξνθή ηνπ θαξπδηνχ είλαη βέβαηε. 

Γ. Σεηξάλπρνη. 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηεηξαλχρσλ  απαηηείηαη ,ε θαιιηέξγεηα λα αξδεχεηαη θαλνληθά ,δηφηη πιένλ ησλ 

άιισλ , θπηά ζηξεζαξηζκέλα απφ έιιεηςε λεξνχ επλννχλ ηηο εμάξζεηο ηνπ ηεηξαλχρνπ.. 
Όηαλ νη πιεζπζκνί μεπεξάζνπλ ην θαηψηεξν φξην ( ζε δεηγκαηνιεςία εκθαλίδεηαη ηεηξάλπρνο θ.κ.ν.ζην 30-

50% ησλ θχιισλ ηνπ δείγκαηνο)  θξίλεηαη αλαγθαία ε επέκβαζε κε δξαζηηθέο νπζίεο κε εθιεθηηθή δξάζε. 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν ςεθαζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή δηαβξνρή ησλ θπηψλ, 
δηφηη ηα αθάξεα ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ θαη πξνζηαηεχνληαη επαξθψο. 
Δπίζεο, απαηηείηαη  λα γίλεηαη ελαιιαγή αθαξενθηφλσλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο. Δγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο 
νπζίεο γηα ηελ Π.Δ.Δπβνίαο είλαη etoxazole  θαη hexythiazox.  
Γ. Ρπζκηζηέο αλάπηπμε. 

Σπζηήλεηαη ε άκεζε εθαξκνγή ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ 
ηε δξαζηηθή νπζία mepiquat chloride, ζε δχν (2) εθαξκνγέο θαη ζε δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ.   

ΔΔ ΠΠ ΙΙ  ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΝΝ  ΔΔ ΙΙ   
1. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

θαη λα εηδνπνηνύληαη έγθαηξα νη κειηζζνθόκνη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θπςειώλ ηνπο. 
2. Αδηθαηνιφγεηνη ή άζηνρνη ςεθαζκνί, θαηαζηξέθνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ σθέιηκσλ εληόκσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ έμαξζε επηβιαβψλ εληφκσλ θαη αθάξεσλ. Δπίζεο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο 
αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ερζξψλ ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο. 

3. Σε θάζε πεξίπησζε, νη βακβαθνπαξαγσγνί είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηελ ηειηθή απφθαζε 
επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά θπηνπξνζηαηεπηηθήο επέκβαζεο, ζηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηάο 
ησλ, ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 
ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη γηα ηνπο ινηπνχο ρεηξηζκνχο πνπ ζπκβάινπλ ζηηο πνζνηηθέο θαη 
πνηνηηθέο απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

4. αο ππελζπκίδνπκε ζε θάζε πεξίπησζε εθαξκνγήο λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ηεο 
εηηθέηαο πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα, ηε ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν 
θπηνηνμηθόηεηαο, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θ.α. Οη 
θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εηηθέηα, δηόηη ζύκθσλα κε ηα 



άξζξα 9 παξ. 3 θαη 10 παξ. 3 ηνπ λ. 4036/2012 (ΦΔΚ 8Α΄) “..... όποιος τρηζιμοποιεί μη εγκεκριμένα 
θσηοπροζηαηεσηικά προϊόνηα σπόκειηαι ζε διοικηηικές και ποινικές κσρώζεις”. 

5. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηεο θαιιηέξγεηαο, νη βακβαθνπαξαγσγνί κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα 
Πνηνηηθνχ θαη Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζην ηειέθσλν 2221353920 θαζψο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν 
Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 
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Α .  Π Α Ν Ο Τ  Η   

  ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνθςίασ 

Τοροφτηια & 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 ΕΑΣ Μαντουδίου 
7. Καταςτιματα Γεωργικϊν Φαρμάκων  

Διμων Ιςτιαίασ_Αιδθψοφ & Μαντουδίου-Λίμνθσ-Αγίασ Άννασ 
8. Τμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ Ιςτιαίασ- Ιςτιαία. 
9. Τοπικά Μζςα Ενθμζρωςθσ ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου 
ΚΟΙΝ. : α. Αντιπεριφερειάρχθ κ. Φ. Σπανό 
             β. Γενικι Δ/νςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικ/μίασ & Κτθν/κισ -Γραφείο 

Γενικοφ Δ/ντθ  -   Υψθλάντθ 1- 351 00 Λαμία 
              γ. Γραφείο Τφπου ΠΕ Εφβοιασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ 

 


