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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ Π.Δ ΓΡΑΜΑ 

ΣΟΥΟ 

H ελεκέξσζή ησλ βακβαθνπαξαγσγώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό 

θαιιηεξγεηηθό ρξόλν. 

ΒΛΑΣΙΚΑ ΣΑΓΙΑ 

Οη βακβαθνθπηείεο ζηελ πεξηνρή καο βξίζθνληαη ζην βιαζηηθό ζηάδην ύςνπο πεξίπνπ  100-120 cm θαη 

έρνπλ  (2-4) θαξύδηα 10 εκεξώλ θαη (4-5) ρηέληα ελώ ζε νςηκόηεξεο  βακβαθνθπηείεο ηα θπηά έρνπλ ύςνο (80-

100 cm) 1-2  θαξύδηα 10 εκεξώλ θαη (4-5) ρηέληα. 

.ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ  

Δηαπηζηώλεηαη αύμεζε ησλ  ζπιιήςεσλ ηηο ηειεπηαίεο 3 εκέξεο (πεξί ηα 7 άηνκα θαηά κέζν όξν) 

πεηαινύδσλ  πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο πνπ εγθαηέζηεζε ε Τπεξεζία καο. 

Οη πξνλύκθεο απηή ηελ πεξίνδν  είλαη κήθνπο 1 εθ.(1
νπ

 ζηαδίνπ) θαη ηηο βξίζθνπκε ζηελ θνξπθή 

ζε ρηέληα -  ξνδ θιεηζηά άλζε θαη κηθξά θαξύδηα. 

   Εκθαλίδνληαη ρακεινί έσο κέηξηνη πιεζπζκνί  πξνλπκθώλ ζε θύιια –ρηέληα -  ξνδ θιεηζηά άλζε θαη 

κηθξά θαξύδηα ζε κεξηθνύο  αγξνύο νξηζκέλσλ πεξηνρώλ (Φσηνιίβνο (Σζαιίθηα-Ακπειάθηα) -ηηαγξνί) . 

Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ (βξνρέο-πγξαζία) δελ επλννύλ ηελ εμέιημε ηνπ 

εληόκνπ. Καηαγξάθνληαη ζεκαληηθνί πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληόκσλ.  

Δηαπηζηώλεηαη ζεκαληηθόο αξηζκόο άζθνπσλ ςεθαζκώλ  

ΤΣΑΔΙ 

Να ειέγρνληαη αλά δπν εκέξεο νη βακβαθνθπηείεο.  

Να ειέγρνληαη  ζρνιαζηηθά αγξνί νςηκηζκέλνη , ή κε πινύζηα θαη ηξπθεξή  βιάζηεζε.  

ε θάζε αγξό ειέγρνληαη πξνζεθηηθά 100 θπηά (5 ζπλερόκελα θπηά, ζε 20 ζέζεηο).  

Δάλ βξεζνύλ 1 κηθξή πξνλύκθε/κέηξν, ηόηε πξνρσξνύκε ζε ςεθαζκό. (Ευαρμογές να γίνοσν μόνο 

ευόσον έτοσμε  πληθσσμούς προνσμυών συηλούς (σύμυφνα με την 3640/ 41533/ 3- 4- 2012  Απόυαση 

τοσ Γ.Γ. Υπ.Α.Α. & Τρ., απόσπασμα της οποίας σας στέλνοσμε σσνημμένα). 

  

Δπηζεκαίλεηαη όηη άζθνπε θαη αιόγηζηε ρξήζε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ απνηειεί αδίθεκα θαζώο 

παξαβηάδεη: A)ην αξζ.1 ηεο Οδ. 128/2009 & αξζ.45 παξ.3 ηνπ Ν.4036/2012,  

        Β) ηελ 3640/ 41533/ 3- 4- 2012  Απόυαση του Γ.Γ. Υπ.Α.Α. & Τρ. 
        Γ) ηνλ ΚΑΝ. 73/2009, ΚΑΝ.1122/2009 &ΚΤΑ 262385/2010 πεξί Δληαίαο Δλίζρπζεο 

Καιιηεξγεηώλ θαη Πνιιαπιήο πκκόξθσζεο  

        θαη εθαξκόδνληαη θπξώζεηο κε ηελ δηαπίζησζή ηεο. 

Δπίζεο πξνθαιεί επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, απμάλεη ηελ πίεζε εκθάληζεο αλζεθηηθόηεηαο 

ζηα εληνκνθηόλα θαη ζην θόζηνο παξαγσγήο. 
         ΜΔ Δ.Π. 

       H ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/Α     
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Καηάιιεια εληνκνθηόλα:  

Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα κε δξαζηηθή νπζία chlorpyrifos,  chlorpyrifos- methyl, cypermethrin , 

Z- cypermethrin , deltamethrin , B-cyfluthrin ,   cyfluthrin , L- cyhalothrin , diflubenzuron,   es-fenvalerate ,  

t-fluvalinate ,emamectin benzoate, chlorantranilliprole. 

Σα ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθέο νπζίεο bacillus thuringiensis (ζε δηάθνξα εκπνξηθά ζθεπάζκαηα) θαη 

spinosad είλαη θαηάιιεια θαη γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο.  

 Να γίλεηαη πξνζεθηηθά  ε ρξήζε ππξεζξηλώλ, θαζώο ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο αλαθνξέο  εκθάληζεο 

αλζεθηηθόηεηαο. 

Απόσπασμα της 3640/ 41533/ 3- 4- 2012  Απόυασης τοσ Γ.Γ. Υπ.Α.Α. & Τρ 

 Πξάζηλν ζθνπιήθη (Heliothis 

armigera) 

 

ηάδην αλζνθνξίαο – 

θαξπνθνξίαο,  

1ε γελεά, δηάξθεηαο κέρξη 

πεξίπνπ ηέινο Ινπιίνπ. 

Έμη έσο νθηώ (6-8) λεαξέο 

πξνλύκθεο (1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ, κήθνπο 

κέρξη έλα (1) εθαηνζηό) θ.κ.ν., αλά 100 

θπηά ή κία (1) λεαξή πξνλύκθε θ.κ.ν. 

ζηα θπηά γξακκήο κήθνπο ελόο (1) 

κέηξνπ. 

ηάδην θαξπνθνξίαο,  

2ε γελεά, πεξίπνπ από αξρέο 

Απγνύζηνπ. 

Σέζζεξηο (4) λεαξέο 

πξνλύκθεο (1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ, κήθνπο 

κέρξη (1) εθαηνζηό) θ.κ.ν., αλά 100 

θπηά ή κία (1) λεαξή πξνλύκθε θ.κ.ν. 

ζηα θπηά γξακκήο κήθνπο ελάκηζε (1,5) 

κέηξνπ. 

                                                                                                                                                               


