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3o ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

 
1. Στόχοι 
1.1 Το παρόν ∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους 
βαµβακοπαραγωγούς µε στόχο την αποτελεσµατική φυτοπροστασία. 
 
1.2 Αφορά το διάστηµα ανθοφορίας και εµφάνισης των καρυδιών και τη διατήρηση 
της µέγιστης  αυτοάµυνας της  βαµβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.  
 
1.3 Η τακτική παρακολούθηση των καλλιεργειών από τους παραγωγούς και η 
συλλογή δεδοµένων από τους µεµονωµένους αγρούς είναι απαραίτητη και αναγκαία 
προϋπόθεση για τον έγκαιρο εντοπισµό των εχθρών και την εκτίµηση των 
πληθυσµών τους. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα από κάθε αγρό ο παραγωγός 
θα εφαρµόσει τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές στο σωστό χρόνο, για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου.  
Ο παραγωγός θα πρέπει να παρακολουθεί συστηµατικά 2 φορές την εβδοµάδα την 
καλλιέργεια του. 
 
 
2. ∆ιαπιστώσεις 
2.1 Οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο ανθοφορίας και καρπόδεσης (40%  
       καρυδιών) και ύψος 80 εκ.-1-1,3 µέτρα  
 
2.2 Η πτήση ακµαίων του Πράσινου σκουληκιού εντοπίστηκε σε όλες τις περιοχές της 

Χαλκιδικής. Από τον έλεγχο 100 φυτών στο χωράφι παρατηρήθηκεν µικρός 
αριθµός  ζωντανών προνυµφών σε αγρούς στη Γαλάτιστα. 



2.3 Ενήλικα Ρόδινου σκουληκιού εντοπίστηκαν σε παγίδες στην Ν. Φώκαια ενώ ο 
αριθµός των ζωντανών προνυµφών σε κάψες είναι µηδενικός. Στην περιοχή της 
Γαλάτιστας οι πληθυσµοί του ρόδινου σκουληκιού είναι ελάχιστοι. 

 
2.4 Εντοπίστηκαν αρκετά ωφέλιµα πασχαλίτσες, χρύσωπες, αράχνες κ.α. 
 
2.5 ∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικοί πληθυσµοί του λύγκου στη περιοχή της Ν.Φώκαιας 
και  σηµαντικές προσβολές 
  
2.6 ∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικοί πληθυσµοί από τζιτζικάκια στη περιοχή της 
Γαλάτιστας και συµπτώµατα στο φύλλωµα 
 
2.7 ∆εν διαπιστώθηκαν προσβολές από άλλα έντοµα αφίδες, τετράνυχους κ.α. 
 
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές 
 
3.1 Ορθολογική χρήση άρδευσης για να αποφευχθεί η υπερβολική βλάστηση και η οψίµιση 
των οργάνων που προσελκύουν την εγκατάσταση επιβλαβών οργανισµών. 
 
4. Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 
 
4.1 Από τις µέχρι τώρα συλλήψεις και δειγµατοληπτικούς ελέγχους δεν 
παρατηρούνται εξάρσεις στους πληθυσµούς του Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού, 
παρά µόνο σε µεµονωµένους αγρούς. Για το λόγο αυτό συνιστάται ΝΑ ΜΗΝ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ. 
 
4.2 Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν ανά 3 - 4 ηµέρες τον αγρό για την 
ύπαρξη προνυµφών πράσινου σκουληκιού στο φυτό (συνήθως χτένια, άνθη και 
κάψες) και να προβούν σε επεµβάσεις µόνο εάν βρουν περισσότερα από 4  
σκουλήκια σε 100 φυτά.   
 
4.3 Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν ανά 3 - 4 ηµέρες τον αγρό για την 
ύπαρξη προνυµφών ρόδινου σκουληκιού µέσα σε κάψες και να προβούν σε 
επεµβάσεις µόνο εάν βρουν περισσότερα από 5-8  σκουλήκια σε 100 φυτά.   
 
4.4 Συνιστάται στους παραγωγούς της περιοχής της Ν.Φώκαιας να ελέγχουν ανά 3 - 
4 ηµέρες τον αγρό για την ύπαρξη ενήλικων ατόµων λύγκου και να προβούν σε 
επεµβάσεις µόνο εάν βρουν περισσότερα από 5 άτοµα σε 100 φυτά.  
 
4.5 Συνιστάται στους παραγωγούς της περιοχής της Γαλάτιστας να ελέγχουν ανά 3 - 
4 ηµέρες τον αγρό για την ύπαρξη ενήλικων ατόµων από τζιτζικάκια και να προβούν 
σε επεµβάσεις µόνο εάν βρουν περισσότερα από 3-4 άτοµα ανά φύλλο σε δείγµα 50 
ώριµων φύλλων.  
 
4.4 Σε περίπτωση που γίνει ψεκασµός µε βάση τα ευρήµατα του δειγµατοληπτικού 
έλεγχου, θα πρέπει να συνεχίζεται ο έλεγχος στο χωράφι και εάν τα ευρήµατα 
συνεχίζονται, τότε και µόνον τότε  να επαναληφθεί ο ψεκασµός στο διάστηµα που 
αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσµατος. 
 



4.5 Όπου τα φυτά έχουν ψηλώσει υπερβολικά συνιστάται ψεκασµός µε ρυθµιστή 
ανάπτυξης των φυτών µε τη δραστική ουσία mepiquat chloride, για να επιτευχθεί η 
επιθυµητή πρωιµότητα. 
 
 
Προσοχή! Σε περίπτωση που παρατηρούνται λιγότερες από 4 προνύµφες Πράσινου 

ή 5 προνύµφες Ρόδινου σε 100 φυτά, να µην πραγµατοποιούνται ψεκασµοί 
 
 
5. Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 
Συστήνονται ψεκασµοί µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα που είναι λιγότερο επιζήµια για τα 
ωφέλιµα έντοµα, βιολογικά ή χηµικά. Σηµαντικό είναι να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να 
χρησιµοποιούνται εντοµοκτόνα διαφορετική δράσης σε επαναληπτικές επεµβάσεις 
για την διαχείριση της ανθεκτικότητας. 
Πριν τον ψεκασµό ενηµερωθείτε και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται 
στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού σκευάσµατος για την χρήση και εφαρµογή του. 
 
 
Για την καταπολέµηση των ακµαίων αλλά και για την προστασία των µελισσών οι 

ψεκασµοί θα πρέπει να διενεργηθούν τη νύχτα. 
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