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2ο ΣΑΚΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΒΟΙΑ 

Α. ΣΟΧΟΙ 

  Η Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΠΕ Εφβοιασ ςε ςυνεργαςία με το 

Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου Βόλου, ςτο πλαίςιο του 

Προγράμματοσ «Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ ςτο Βαμβάκι» εκδίδουν το παρόν δελτίο 

για τουσ βαμβακοκαλλιεργθτζσ ΠΕ Εφβοιασ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποτελεςματικισ 

φυτοπροςταςίασ ςτο πραγματικό καλλιεργθτικό χρόνο ανάπτυξθσ των βαμβακοφφτων. 

Αφορά τθ χρονικι περίοδο από τθν εμφάνιςθ των πρϊτων χτενιϊν μζχρι τθν ζναρξθ τθσ 

ανκοφορίασ και τθ δθμιουργία μζγιςτθσ αυτοάμυνασ τθσ βαμβακοφυτείασ για όλθ τθ 

καλλιεργθτικι περίοδο          

      Η τακτικι    παρακολοφκθςθ τθσ καλλιζργειασ από τουσ παραγωγοφσ και θ εφαρμογι των 

καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν  ςτο ςωςτό χρόνο ,κα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ του παραπάνω 

ςτόχου                                                                 

Β. ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ 

Τθν εποχι αυτι τα βαμβακόφυτα βρίςκονται ςτο ςτάδιο  εμφάνιςθσ των πρϊτων 

χτενιϊν. Γενικά οι βαμβακοφυτείεσ είναι όψιμεσ  λόγω των ςυχνϊν βροχοπτϊςεων και των 

ςχετικά χαμθλϊν κερμοκραςιϊν που επικράτθςαν  τον τελευταίο μινα . 

Οι προςβολζσ των βαμβακόφυτων  από αφίδεσ, κρίπεσ και τετρανφχουσ ζχουν 

υποχωριςει, χωρίσ να ζχουν προκαλζςει ηθμιζσ. 

 Στο δίκτυο φερομονικϊν παγίδων που ζχει εγκαταςτιςει θ Υπθρεςία μασ, οι ςυλλιψεισ 

των ακμαίων του πράςινου ςκουλθκιοφ κυμαίνονται ςε υψθλά επίπεδα. Επίςθσ κατά τισ 

επιτόπιεσ δειγματολθψίεσ μασ ςε βλαςτικά όργανα  διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ προνυμφϊν 

(ςκουλθκιϊν) του πράςινου που κατά τοποκεςίεσ και κζςεισ αγγίηουν τα κατϊτερα όρια 

επζμβαςθσ. Αντίκετα οι ςυλλιψεισ των ακμαίων του ρόδινου ςκουλθκιοφ κυμαίνονται ςε 

χαμθλά επίπεδα. 
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ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΗΛΕΩΣ 

 

ΠΡΟ 



α. Άμεςθ εφαρμογι ρυκμιςτϊν ανάπτυξθσ ςτισ ςυνιςτϊμενεσ δόςεισ όπου  αυτό 

απαιτείται, ανάλογα με το φψοσ των φυτϊν. Κατεργαςία του εδάφουσ με καλλιεργθτι για 

καταςτροφι των ηιηανίων και αεριςμό του εδάφουσ για ανάπτυξθ ιςχυροφ ριηικοφ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνδυαςμό με χθμικι καταπολζμθςθ με εγκεκριμζνα εκλεκτικά ηιηανιοκτόνα 

(πολυετι ηιηάνια) ι χειρονακτικι καταςτροφι ςτθν ηϊνθ ςποράσ. 

β. Ιςόρροπθ λίπανςθ και άρδευςθ για αποφυγι υπερβολικισ τρυφερισ βλάςτθςθσ, που 

είναι ςε βάροσ των καρποφόρων οργάνων και κακιςτοφν τα φυτά ευπακι ςτουσ επιβλαβείσ 

οργανιςμοφσ. 

γ. Οι παραγωγοί να είναι ςε ετοιμότθτα και να επικεωροφν κάκε 2-3 θμζρεσ τισ 

βαμβακοφυτείεσ. Στο βλαςτικό ςτάδιο που βρίςκονται οι βαμβακοφυτείεσ, το κατϊτερο όριο 

επζμβαςθσ  είναι 6-8 ηωντανζσ  προνφμφεσ  ςτα 100 φυτά διαςχίηοντασ τθ φυτεία 

διαγωνίωσ. 

Οι προςβολζσ που προκαλεί το πράςινο ςκουλικι ςτο ςτάδιο που βρίςκονται οι 

βαμβακοφυτείεσ, δεν κεωροφνται καταςτροφικζσ λόγω τθσ ικανότθτασ του φυτοφ να 

αναπλθρϊνει τα καταςτραμμζνα όργανα. 

Εφόςον αποφαςιςκεί χθμικι επζμβαςθ από τον παραγωγό, τότε αυτι πρζπει να γίνεται 

με εντομοκτόνα που είναι φιλικά προσ τα ωφζλιμα (Bacillus thuringiensis, Diflubenzuron, 

Spinosad, Emamectin benzoate)  τα οποία είναι ςφμμαχοι ςτθν καταςτολι των πλθκυςμϊν 

των επιβλαβϊν εντόμων και είναι χριςιμα ςτισ επόμενεσ και πιο επικίνδυνεσ γενεζσ . 

Οι χθμικζσ επεμβάςεισ για να είναι αποτελεςματικζσ πρζπει να γίνονται όταν οι 

προνφμφεσ ζχουν μικοσ 1 εκατοςτό και μετά τθ δφςθ του θλίου ποφ οι προνφμφεσ ζχουν 

μεγαλφτερθ κινθτικότθτα αλλά και για τθ προςταςία των μελιςςοςμθνϊν. 

   Επιπλζον οι βαμβακοπαραγωγοί τθσ παραλιακισ ηϊνθσ τθσ Ιςτιαίασ να προβαίνουν  ςε 

δειγματολθψίεσ για τον Λφγκο, προκειμζνου να διαπιςτωκοφν οι πυκνότθτεσ των 

πλθκυςμϊν και να αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα όρια τθσ οικονομικισ ηθμιάσ(5 άτομα 

λφγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά) 

Σε κάκε περίπτωςθ οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειςτικά και μόνοι υπεφκυνοι για 

τθν τελικι απόφαςθ επιλογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κάκε φορά φυτοπροςτατευτικισ 

επζμβαςθσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειασ των, των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που 

κα επιλζξουν και του τρόπου και του χρόνου χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και για τουσ 

λοιποφσ χειριςμοφσ που ςυμβάλουν ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ 

καλλιζργειασ. Για οποιοδιποτε πρόβλθμα τθσ καλλιζργειασ οι βαμβακοπαραγωγοί μποροφν 

να απευκφνονται ςτο Τμιμα Ποιοτικοφ και Φυτουγεϊονομικοφ Ελζγχου ςτο τθλζφωνο 

2221353920 ΚΩΝ.ΤΖΕΛΑΣ κακϊσ και ςτο Περιφερειακό Κζντρο Προςταςίασ Φυτϊν και 

Ποιοτικοφ Ελζγχου Βόλου ςτο τθλζφωνο 2421066525.  
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