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 KOIN : 1.ΤΠΑΑΣ          

Δ/ΝΗ ΠΡΟΣ. ΦΤΣ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ      
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ                       
ΛΕΩΦ. ΤΓΓΡΟΤ 150 –               
ΣΚ 17679 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   

2.ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ           

ΦΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΦΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ  
ΘΕΡΜΗ ΣΚ 57001 ΘΕ/ΝΙΚΗ  ΘΕΡΜΗ ΣΚ 57001 ΘΕ/ΝΙΚΗ 
       

 
3ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΠΔ) ΚΙΛΚΙ 

 
1. ηόσοι 

 
1.1 Σν παξόλ Δειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο 

βακβαθνπαξαγσγνύο κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό 
θαιιηεξγεηηθό ρξόλν. 

1.2 Αθνξά ζην δηάζηεκα ηεο αλζνθνξίαο  θαη ηεο θαξπόδεζεο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 
κέγηζηεο  απηνάκπλαο ηεο  βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ ππόινηπε θαιιηεξγεηηθή 
πεξίνδν. 

1.3 Η ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη ε εθαξκνγή ησλ 
θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ  ζην ζσζηό ρξόλν, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 
παξαπάλσ ζηόρνπ.  
 

2. Γιαπιζηώζειρ 
 

2.1 Οη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην θαξπόδεζεο (40-60%) θαη ην ύςνο ησλ θπηώλ 
είλαη πεξίπνπ ζηα 70 – 100 cm αλάινγα κε ην ζηάδην πξσηκόηεηαο. 
Η ΔΑΟΚ Κηιθίο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εκθάληζεο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ κε ηνλ 
έιεγρν παγίδσλ ζηηο πεξηνρέο Μ.ηέξλαο, Άζπξνπ, Ν.Καβάιαο θαη Αγ.Πέηξνπ, ελώ ηνπ 
ξόδηλνπ ζηηο πεξηνρέο Μ.ηέξλαο, Σνύκπαο- Επξσπνύ, Πνιύπεηξνπ θαη Αγ.Πέηξνπ.  
Από ηελ ηειεπηαία δεηγκαηνιεςία δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε πξνζβνιώλ από πξάζηλν 
ζθνπιήθη πάλσ από ην όξην επέκβαζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Άζπξνπ, ηεο Μ.ηέξλαο θαη 
ηεο Ν.Καβάιαο, ελώ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ νη πξνζβνιέο ήηαλ θάησ από ην 



όξην επέκβαζεο. 
2.2 Η πηήζε ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζπλερίδεηαη κε κηθξνύο πιεζπζκνύο, ελώ από ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο δε βξέζεθαλ πξνζβνιέο από ξόδηλν ζθνπιήθη ζε λεαξά θαξύδηα. 
2.3 Δηαπηζηώζεθαλ κηθξνί πιεζπζκνί από αιεπξώδεηο πνπ όκσο  δε δεκηνπξγνύλ 

πξνβιήκαηα. Αληίζεηα είλαη πςεινί νη πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληόκσλ, ηδηαίηεξα ζε 
αγξνύο πνπ δελ έγηλαλ επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα. 
 

3. ςζηάζειρ –καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ 
 

3.1. πληζηάηαη νη βακβαθνπαξαγσγνί λα ειέγρνπλ δηαξθώο (ηνπιάρηζηνλ θάζε 2-3 εκέξεο) 
θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο βακβαθνθαιιηέξγεηέο ηνπο, γηα ηελ ύπαξμε πξνλπκθώλ 
πξάζηλνπ θαη ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Σν όξην επέκβαζεο γηα ην πξάζηλν ζθνπιήθη είλαη 
ηέζζεπιρ (4) ππονύμθερ 1ος και 2ος ζηαδίος μέσπι (1) ένα εκαηοζηό ζηα 100 
βαμβακόθςηα καηά μέζο όπο, ελώ γηα ην ξόδηλν, όξην επέκβαζεο ζην ζηάδην ηεο 
θαξπνθνξίαο είλαη ε εύξεζε πένηε έυρ οκηώ (5-8) ππονςμθών κ.μ.ο. ζηο εζυηεπικό 
100 νεαπών καπςδιών ηλικίαρ δύο (2) εβδομάδυν ζε δείγκα πνπ ιήθζεθε θαηά ηε 
δηαγώλην ηνπ αγξνύ.  
Ο ζσζηόο ρξόλνο επέκβαζεο παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηώπηζε ηόζν ηνπ πξάζηλνπ όζν θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 
απαηηείηαη ζε όςηκεο θαιιηέξγεηεο κε πδαξείο θπηηθνύο ηζηνύο πνπ είλαη πεξηζζόηεξνη 
επάισηνη ζε πξνζβνιέο από πξάζηλν ζθνπιήθη. 
Να ζημειφθεί όηι ο δειγμαηοληπηικός έλεγτος για ηο ρόδινο ζκοσλήκι γίνεηαι ζε νεαρά 
καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδφν (καρύδια πράζινα, ελαζηικά ζηην πίεζη, ζπογγώδη, ότι 
νεροσλά και ότι ζκληρά). Η λήυη ηφν καρσδιών δεν θα πρέπει να γίνεηαι από υηλά και 
τσμώδη θσηά ποσ βρίζκονηαι ζηις άκρες ηοσ τφραθιού. 

3.2. πληζηάηαη νη βακβαθνπαξαγσγνί λα θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ 
θαη λεξνύ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία θπηώλ κε ππεξβνιηθή βιάζηεζε θαη ε 
νςίκηζε ησλ θπηηθώλ ηζηώλ θαη θπξίσο λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία αλώξηκσλ θαη 
πδαξώλ θπηηθώλ ηζηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε επηβιαβώλ εληόκσλ. Επίζεο 
ζπληζηάηαη, όπνπ απαηηείηαη, ε εθαπμογή πςθμιζηών ανάπηςξηρ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ θαη ζηελ πξσίκηζε ησλ θπηηθώλ 
νξγάλσλ. 
 

4. Δθαπμογή τεκαζμών με Φςηοπποζηαηεςηικά Πποφόνηα. 
 

4.1. Οη βακβαθνπαξαγσγνί πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ςεθαζκνύο κόλν θαηόπηλ δηελέξγεηαο 
δεηγκαηνιεςίαο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο θαη δηαπίζησζεο ύπαξμεο ζθνπιεθηώλ πάλσ από 
ην όξην επέκβαζεο. Εάλ απαηηείηαη ε εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ απηή 
ηελ πεξίνδν, ζπληζηάηαη λα επηιέγνπλ εληνκνθηόλα θηιηθά πξνο ηα σθέιηκα θαη ην 
πεξηβάιινλ.  
 

ε  πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί επαλάιεςε ηεο επέκβαζεο, ιόγσ ζπλερηδόκελεο 
παξνπζίαο πςειώλ πιεζπζκώλ  πξνλπκθώλ ησλ δύν εληόκσλ θαηά ηε 
δεηγκαηνιεςία, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εληνκνθηόλα κε δηαθνξεηηθή δξάζε 
θαηά ησλ εληόκσλ, ώζηε λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηνπ εζηζκνύ ησλ εληόκσλ θαη 
ηεο αύμεζεο  ηεο αλζεθηηθόηεηά ηνπο. 

 

Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 
γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην παζνγόλν  θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληνηε ζύκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο. Πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηνλ 
ςεθαζηή αιιά θαη λα επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο ρξόλνο εθαξκνγήο, δειαδή θαηά ηηο 
απνγεπκαηηλέο ώξεο ώζηε λα κελ πεηνύλ νη κέιηζζεο θαη λα κελ ππάξρεη άλεκνο. 

4.2 Πξηλ ηνλ ςεθαζκό ζπληζηάηαη ην πξνζεθηηθό δηάβαζκα ησλ νδεγηώλ ηεο εηηθέηαο ησλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη επηβάιιεηαη ε πηζηή εθαξκνγή ηνπο. 



4.3 Οη παξαγσγνί κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/BAMBAKI/Georgikes_Proeidop/bamb
aki_georgikes_proid2014/fitoprostasia_bambaki_2014.pdf θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο 
νδεγίεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ζηε βακβαθνθαιιηέξγεηα. Επίζεο όζνη 
παξαγσγνί ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξώλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηηο γεσξγηθέο 
πξνεηδνπνηήζεηο πνπ εθδίδεη ε ΔΑΟΚ Κηιθίο κπνξνύλ  λα ζηείινπλ ην email ηνπο ζην 
taopolyka@gmail.com. 
 

 
 
 
                                 Μ. Δ. Π.      

Ο Αναπληπυηήρ Πποφζηάμενορ              

ηηρ Γ/νζηρ 

          

                 ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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