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2ον ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Το παρόν ∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (∆.Γ.Π.) αποτελεί συνέχεια του 1ου ∆.Γ.Π. και
καταρτίστηκε από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία µε
το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας και απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς, µε σκοπό την
ενηµέρωσή τους, για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία της βαµβακοκαλλιέργειας.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ─ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
1. Την εποχή αυτή οι βαµβακοκαλλιέργειες, βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της άνθισης και
του σχηµατισµού νέων καρυδιών καθώς και της ωρίµανσης καρυδιών σε πρώιµες
καλλιέργειες.
2. Οι συλλήψεις ακµαίων στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων από τις 18/7 µέχρι σήµερα
παρουσιάζουν προοδευτική αύξηση για το πράσινο και απότοµη αύξηση για το ρόδινο
σκουλήκι. Η αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων είναι πολύ µεγαλύτερη για το πράσινο
σκουλήκι και εµφανίζεται σε όλες τις περιοχές βαµβακοκαλλιέργειας της Π.Ε. Βοιωτίας.
3. Γενικά, οι µέχρι τώρα επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες που έχουν διενεργηθεί από
τους γεωπόνους της Υπηρεσίας στις περιοχές που εµφανίζουν µία αυξανόµενη δραστηριότητα
ακµαίων του πράσινου σκουληκιού, έδειξαν σποραδικές και κατά τόπους προσβολές, κυρίως
ανθέων, µε ταυτόχρονη παρουσία νεαρών προνυµφών έως 3ου σταδίου ανάπτυξης και µήκος
έως ένα (1) εκατοστό περίπου.
4. Οι αντίστοιχοι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν για το ρόδινο
σκουλήκι, κυρίως σε περιοχές µε αυξηµένες συλλήψεις ακµαίων, δεν έδειξαν προσβολές στα
άνθη (ροζέτες), ούτε την παρουσία προνυµφών.
5. Γενικά, τα επίπεδα προσβολής που διαπιστώθηκαν και για τα δύο έντοµα, ήταν µέχρι τώρα
µικρότερα από τα προταθέντα όρια επέµβασης.
6. ∆εν υπήρξαν αναφορές για προσβολές από τετρανύχους.
7. Γενικώς, η µέχρι τώρα εξέλιξη των βαµβακοφύτων, βοηθούντων και των καιρικών συνθηκών,
θεωρείται ικανοποιητική.
8. Ο βαµβακοκαλλιέργειες όλων των περιοχών βρίσκονται συνεχώς υπό στενή
παρακολούθηση, για την έγκαιρη διαπίστωση πιθανής έξαρσης εντοµολογικής
προσβολής, σε επίπεδα ανώτερα από τα όρια επέµβασης.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ─ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Συστήνεται στους παραγωγούς να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασµάτων,
καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον
αριθµό των αρδεύσεων. Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη
βλάστηση (ύψος φυτών, µεγάλα µεσογονάτια διαστήµατα, συνεχείς εκπτύξεις νέων βλαστών και
χτενιών) και ταυτόχρονα µειώνουν ανάλογα το ρυθµό άνθισης και καρπόδεσης. Η διαµόρφωση
ανώριµων φυτικών ιστών λόγω βλαστοµανίας, καθώς και η καθυστέρηση του σχηµατισµού και της
εξέλιξης των καρποφόρων οργάνων, δηµιουργούν συνθήκες που ευνοούν την προσέλκυση
εντοµολογικών εχθρών και κυρίως του πράσινου σκουληκιού, αλλά και την ευπάθεια σε ασθένειες.
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Για τους παραπάνω λόγους, και για όσες βαµβακοφυτείες παρουσιάζουν συµπτώµατα
βλαστοµανίας, συστήνεται η εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης µε εγκεκριµένα σκευάσµατα που
περιέχουν τη δραστική ουσία mepiquat chloride σε δύο εφαρµογές: η πρώτη τέλος Ιουλίου–αρχές
Αυγούστου και η δεύτερη 15 ηµέρες µετά, µε τις ενδεικνυόµενες κατά περίπτωση δοσολογίες και τη
συνέχιση των αρδεύσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Αυτή την εποχή και σε αυτή την φάση της καλλιέργειας, οι ψεκασµοί εναντίον του
πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, συνιστάται να γίνονται µόνο εφόσον µετά από τακτικές
επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες, διαπιστώνεται υπέρβαση των προτεινόµενων ορίων
επέµβασης. Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγονται οι αλόγιστοι ψεκασµοί είναι:
1. Αυτή την περίοδο, οι πληθυσµοί των εχθρών είναι σε επίπεδα, που τα ωφέλιµα έντοµα
(αρπακτικά και παρασιτοειδή) έχουν τη δυνατότητα να καταπολεµήσουν και συνεπώς η
δράση των ωφελίµων δεν πρέπει να καταργηθεί από τη χρήση εντοµοκτόνων και κυρίως
αυτών της κατηγορίας των ευρέως φάσµατος, όπως πυρεθροειδή και οργανοφωσφορούχα. Η
εφαρµογή τέτοιων εντοµοκτόνων προκαλεί την εξολόθρευση των ωφέλιµων εντόµων, µε
αποτέλεσµα την πληθυσµιακή έκρηξη άλλων εχθρών της καλλιέργειας, όπως αφίδων, θριπών
και τετρανύχων, αλλά και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.
2. Τα βαµβακόφυτα, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης είναι οριακά ακόµη σε θέση να
αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια των καρποφόρων οργάνων. Συνεπώς, χρήση
πυρεθροειδών και οργανοφωσφορούχων εντοµοκτόνων αυτή την εποχή, αυξάνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης ανθεκτικότητας κυρίως του πράσινου σκουληκιού και ταυτόχρονα αυξάνει
σηµαντικά το κόστος καλλιέργειας.
Υπενθυµίζεται, ότι οι συλλήψεις ακµαίων (πεταλούδων) στις φεροµονικές παγίδες, δεν
αποτελούν κριτήριο για την εφαρµογή επέµβασης µε εντοµοκτόνα. Οι φεροµονικές παγίδες είναι
απλώς µέσα που βοηθούν στον προσδιορισµό των περιόδων δραστηριότητας των ακµαίων του
πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού και βοηθούν στον προσδιορισµό του χρόνου για την διενέργεια
ενός ελέγχου ωοτοκίας ή ενός ελέγχου προσβολής. Όµως, σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν
εργαλείο εκτίµησης του κινδύνου προσβολής, αλλά και του ύψους της προσβολής. Ο µοναδικός
τρόπος πρόγνωσης και εκτίµησης του κινδύνου από τους εντοµολογικούς εχθρούς και ιδιαίτερα
από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, είναι οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες.
Για τους παραπάνω λόγους και προκειµένου οι βαµβακοκαλλιεργητές να έχουν σαφή
εικόνα του κινδύνου προσβολής των καλλιεργειών τους από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι,
συστήνεται ως απαραίτητο, να επισκοπούν τις καλλιέργειές τους δύο (2) φορές την εβδοµάδα και
συγκεκριµένα:
Για το πράσινο σκουλήκι:
Συνιστάται στους βαµβακοκαλλιεργητές να ελέγχουν τις βαµβακοφυτείες κάθε 3 µέρες και να
επεµβαίνουν µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, µόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από 4
µικρές προνύµφες (µήκους µέχρι 1 εκατοστό) σε 100 φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση
διαγωνίως) ή εναλλακτικά πάνω από µία (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά ενάµισι (1,5) µέτρου επί
της γραµµής. Από τα εγκεκριµένα σκευάσµατα συνιστάται η χρήση σκευασµάτων του
εντοµοπαθογόνου βακίλου, diflubenzuron, spinosad και emamectin. Στην περίπτωση επανάληψης του
ψεκασµού, καλό είναι να χρησιµοποιούνται φυτοπροστατευτικά προιόντα µε διαφορετικό τρόπο
δράσης. Ο ψεκασµός είναι περισσότερο αποτελεσµατικός όταν γίνεται νωρίς, δηλαδή σε νεαρές
προνύµφες µήκους µέχρι ένα (1) εκατοστό. Συνεπώς, ο έγκαιρος ψεκασµός είναι καθοριστικής
σηµασίας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πληθυσµών του πράσινου σκουληκιού και για
την αποφυγή ζηµιών οικονοµικής σηµασίας.
Για το ρόδινο σκουλήκι:
Το όριο επέµβασης όσον αφορά την προσβολή στα άνθη είναι είκοσι (20) προσβεβληµένα άνθη
(ροζέτες) σε δείγµα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σηµεία της
φυτείας.
Το όριο επέµβασης στα νεαρά καρύδια είναι πέντε ως οκτώ (5─8) προνύµφες µέσα σε
καρύδια ηλικίας περίπου δύο ως τριών (2─3) εβδοµάδων, σε τυχαίο δείγµα που λαµβάνεται κατά
τη διαγώνιο της φυτείας. Επισηµαίνεται ότι η διαπίστωση της προσβολής στα καρύδια απαιτεί
απαραίτητα δειγµατοληψία και προσεκτική εξέταση του εσωτερικού των καρυδιών µε µεγεθυντικό
φακό.
Ψεκασµοί εναντίον του ρόδινου σκουληκιού συνιστώνται µόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται
υπέρβαση των ανωτέρω ορίων.
Επίσης, οι επεµβάσεις είναι αποτελεσµατικές µόνο όταν διενεργούνται έγκαιρα, δηλαδή πριν οι
νεαρές προνύµφες του ρόδινου εισχωρήσουν µέσα στο καρύδι. Η θανάτωση των προνυµφών που
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προλαβαίνουν να µπουν στο καρύδι είναι πρακτικά αδύνατη και συνεπώς η καταστροφή του καρυδιού
είναι βέβαιη.
Υπενθυµίζεται ότι:
1. Οι ψεκασµοί καλό είναι να διενεργούνται βραδινές ώρες για την προστασία των µελισσών
και διότι τα ακµαία του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια
κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2. Οι βαµβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και µόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των
επεµβάσεων, σχετικά µε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρµογής
τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισµούς, που
συµβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρµογής των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το
διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την
αποφυγή δηλητηρίασης.
2. Να ειδοποιούνται οι µελισσοκόµοι της περιοχής για την αποµάκρυνση των µελισσoσµηνών
τους.
3. Οι ψεκασµοί να εφαρµόζονται αµέσως µε την δύση του ηλίου.

ΜΕ Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ & α.α.
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Τορούτζια & Νικολαϊδη
383 34 Πεδίο Άρεως-ΒΟΛΟΣ.
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ΣΕ ΜΑΣ.
7. Σύλλογος Επαγγελµατιών Γεωπόνων
Βοιωτίας-Ευβοίας.
Ε∆ΡΑ ΤΟΥΣ.
8. Τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης. Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ.
ΚΟΙΝ : α.
ΥΠ.Α.Α.Τ.
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆/νση Προστ. Φυτ.Παραγωγής
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Συντονιστική Οµάδα Βάµβακος
(Υπόψη κ. Κώστα Παν.)
Συγγρού 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΑΓΡ.ΟΙΚ.&ΚΤΗΝ.
1.Γρ.Αντιπερ/ρχη κ. Βουρδάνου ∆ηµ.
2.Γρ.Γεν.∆/ντη κ.Τσελά Στ.
Υψηλάντου 1, 35200 ΛΑΜΙΑ.
γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ-Γρ.κ Μουλκιώτη Γεωργ. Αντιπεριφερειάρχη- ΣΕ ΜΑΣ.
δ. Γραφείο Τύπου-ΣΕ ΜΑΣ
ε. Σύλλογος Μελλισσοκόµων & Φίλων της Μέλισσας Αλιάρτου Βοιωτίας & Όµορων Νοµών «Το
Κουβέλι».
Πέτρα Βοιωτίας, 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ.
στ. Οµοσπονδία Μελισσοκόµων Συλλόγων Ελλάδος.
Κούµα 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ.
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