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2ο ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

1. Στόχοι
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας και το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας,
ενηµερώνουν τους βαµβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Φθιώτιδας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής
φυτοπροστασίας στο στάδιο ανάπτυξης των βαµβακοφύτων από την εµφάνιση των πρώτων χτενιών έως και την
έναρξη της ανθοφορίας.

2. ∆ιαπιστώσεις
2.1 Έχει γίνει εγκατάσταση φεροµονικών παγίδων σύλληψης ακµαίων (πεταλούδων) του πράσινου σκουληκιού,
για την παρακολούθηση των πτήσεων του εντόµου σε 31 τοποθεσίες, σε 24 Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Σταδιακά το δίκτυο των παγίδων θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές µε σκοπό
την κάλυψη όλων των περιοχών στις οποίες καλλιεργείται βαµβάκι στην Π.Ε. Φθιώτιδας.
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∆.Κ. – Τ.Κ.
ΑΥΛΑΚΙ
ΛΑΜΙΑ
ΛΥΓΑΡΙΑ
ΑΝΘΗΛΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-Ν.ΚΡΙΚΕΛΟ
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΕΣ
ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ
ΑΜΟΥΡΙ
ΣΤΥΡΦΑΚΑ
ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ
ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι
ΠΕΛΑΣΓΙΑ
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ
ΠΟΥΡΝΑΡΙ
ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑ
ΒΑΡ∆ΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ∆Α
Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΕΚΚΑΡΑ
ΒΕΛΕΣΣΙΩΤΕΣ
ΓΑΒΡΑΚΙΑ
Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ
ΕΛΑΤΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 1
ΜΑΚΡΙΕΣ ΜΕΡΑΣΙΕΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ-ΣΟΥΛΑΚΙ
ΦΟΥΚΑΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΟΤΣΟΜΠΙΛΙΕΣ
ΥΝΙΑ
ΛΟΥΡΙ∆ΕΣ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΛΑΡΙ
ΜΠΑΚΣΑΪ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ
ΚΛΕΙΤΣΑ
ΣΟΥ∆ΕΣ
ΚΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΥΚΙΕΣ
ΑΜΠΕΛΙΑ
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ
∆ΕΚΑΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
ΣΤΡΙΒΑ∆ΙΑ
Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΗΓΑ∆Ι
ΕΝΕΝΗΝΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 2
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ

ΙΤΙΑ

ΚΟΥΦΟΓΙΑ

ΤΖΑΜΙ
ΒΑΛΤΟΣ
ΡΕΖΙΜΙΑ
Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ

2.2 Την εποχή αυτή τα βαµβακόφυτα στις πρώιµες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο της προάνθησης έως
και τα πρώτα άνθη και στις όψιµες στο στάδιο των πρώτων χτενιών (3-6 χτένια).
2.3 Ο πληθυσµός των αφίδων µειώθηκε, πιθανώς χάρη στα ωφέληµα έντοµα που υπήρχαν.
2.4 Μέχρι τώρα, οι συλλήψεις ακµαίων στις περισσότερες περιοχές κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, µε
εξαίρεση τις περιοχές Ανθήλη, Φραντζή, Μοσχοχώρι, Καλύβια Λαµίας, Βελεσσιώτες, Εκκάρα, Πουρνάρι
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και Βαρδαλή, όπου κατά τις τελευταίες µετρήσεις είχαµε ιδιαίτερα αυξηµένες συλλήψεις ακµαίων
πράσινου σκουληκιού σε ορισµένες περιοχές .
2.5 Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν σε περιοχές του Νοµού, έδειξαν µικρούς
έως µηδενικούς πληθυσµούς προνυµφών (σκουληκιών) σε χτένια και σε άνθη.
.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Στο στάδιο αυτό των πρώτων χτενιών και µέχρι των πρώτων λουλουδιών, προτείνεται στους
βαµβακοπαραγωγούς όπως:
3.1 Συνιστάται γενική δόση άρδευσης 35 κ.µ. νερό /στρέµµα. Ιδιαίτερα, σε γόνιµα εδάφη µε ύψος φυτών άνω
των 35εκατοστών, η συνιστώµενη δόση άρδευσης είναι περίπου 25 κ.µ. νερού/στρέµµα, προκειµένου τα
φυτά να µην είναι ελκυστικά για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισµών, κυρίως του πράσινου σκουληκιού
και για να επιτευχθεί η επιθυµητή πρωιµότητα των βαµβακοκαλλιεργειών.
3.2 Να µην γίνεται ενσωµάτωση αζωτούχων λιπασµάτων σε κάθε πότισµα, διότι έτσι προκαλείτε υπερβολική
βλαστική ανάπτυξη των φυτών, οψίµηση και προσέκλυση των επιβλαβών εντόµων.
3.3 Συστήνεται εφαρµογή ρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών (mepiquat chloride 5SL), µε δόση 25-70 κυβικά
εκατοστά/στρέµµα, αναλόγως της γονιµότητας των εδαφών και του ύψους των φυτών.
3.4 Να παρακολουθούν κάθε 3-4 µέρες την βαµβακοκαλλιέργειά τους, προκειµένου να διαπιστώνουν τις
πυκνότητες των πληθυσµών και τις ζηµιές των εντόµων, ώστε να επεµβαίνουν όταν φτάσουν οι
πληθυσµοί στα όρια επέµβασης, όπως παρακάτω:
3.4.1 Λύγκος: Κατώτερο όριο επέµβασης είναι τα 5 άτοµα κατά µέσο όρο (κ.µ.ο.) ανά 100 φυτά.
3.4.2 Τετράνυχος: Κατώτερο όριο επέµβασης είναι όταν στη δειγµατοληψία εµφανίζεται τετράνυχος στο
30-50% κ.µ.ο. των φύλλων του δείγµατος.
3.4.3 Αφίδες (Μελίγκρες): Κατώτερο όριο επέµβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόµων κ.µ.ο. ανά
φύλλο σε δείγµα 100 φύλλων.
3.4.4 Πράσινο σκουλήκι: Κατώτερο όριο επέµβασης είναι οι 6-8 νεαρές προνύµφες κ.µ.ο.ανά 100 φυτά
ή εναλλακτικά µία (1) νεαρή προνύµφη κ.µ.ο. στα φυτά ενός µέτρου επί της γραµµής. Οι προνύµφες
πρέπει να είναι 1ου και 2ου σταδίου και µήκους µέχρι 1εκατοστό).

4. Μέτρα αντιµετώπισης-Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα(Φ.Π)
4.1 Λύγκος:
 Σε περίπτωση που η βαµβακοκαλλιέργεια γειτονεύει µε καλλιέργεια µηδικής, να γίνεται κλιµάκωση
της κοπής της µηδικής, αφήνοντας άκοπες λωρίδες µηδικής στα σύνορα.
 Ψεκασµός µε εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου των ζιζανίων που γειτνιάζουν µε την καλλιέργεια
του βαµβακιού, πριν τα ζιζάνια ξεραθούν. Ακολούθως, τα ζιζάνια θα πρέπει να κοπούν και να
καταστραφούν.
 Όταν οι πληθυσµοί ξεπεράσουν το κατώτερο όριο και είναι αναγκαία η επέµβαση, τότε συνιστάται η
χρήση πιο εκλεκτικών εντοµοκτόνων και να αποφεύγεται η χρήση εντοµοκτόνων ευρέως φάσµατος,
για την προστασία των ωφέλιµων εντόµων.
4.2 Τετράνυχος:
 Η καλλιέργεια να αρδεύεται κανονικά, διότι εκτός των άλλων, έχει αποδειχθεί ότι φυτά
στρεσαρισµένα από έλλειψη νερού, ευνοούν την ανάπτυξη µεγάλων πληθυσµών τετράνυχου.
 Όταν οι πληθυσµοί ξεπεράσουν το κατώτερο όριο και είναι αναγκαία η επέµβαση, να
χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα δραστικές ουσίες µε εκλεκτική δράση (εξειδικευµένη δράση
µόνο στα ακάρεα, όπως ρυθµιστές ανάπτυξης των τετρανύχων, καθώς και σκευάσµατα µε ωοκτόνες,
προνυµφοκτόνες και νυµφοκτόνες ιδιότητες).
Εγκεκριµένα σκευάσµατα µε την παραπάνω δράση είναι τα: etoxazole, hexythiazox και propargite(µε
έγκριση 120 ηµερών µόνο για Α.Σ. Λιανοκλαδίου).
4.3 Αφίδες:
 Να αποφεύγεται η υπερβολική λίπανση και άρδευση, διότι δηµιουργούν υδαρείς ιστούς (τρυφερούς),
οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε προσβολές από έντοµα και ειδικότερα τις µελίγκρες.
 Όταν κρίνεται αναγκαία η επέµβαση ξεκινάµε µε:
α) τα πιο εκλεκτικά εντοµοκτόνα κατά των αφίδων και αποφεύγουµε τη χρήση εντοµοκτόνων ευρέως
φάσµατος, µη εκλεκτικά, για την προστασία των φυσικών εχθρών των αφίδων.
β) τα ευρέως φάσµατος εντοµοκτόνα χρησιµοποιούνται µόνο όταν έχουµε εξάρσεις πληθυσµών
αφίδων και προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

3
4.4 Πράσινο σκουλήκι:
Ως ορθή πρακτική θεωρείται, να αφήσουµε τη θανάτωση του πράσινου σκουληκιού στη βιολογική
δραστηριότητα των φυσικών εχθρών του (ωφέλιµα έντοµα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις
προνύµφες του.
 Τακτική και επισταµένη παρακολούθηση των προνυµφών µέχρι την πτώση των
πετάλων/λουλουδιών (καρπόδεση), για την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και προνυµφών του
πράσινου της 1ης γενιάς του εντόµου µέχρι 30/7.
 Συστήνεται στους παραγωγούς και ιδιαίτερα στις περιοχές µε αυξηµένο αριθµό συλλήψεων ακµαίων
(πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού, να είναι διαρκώς σε επιφυλακή, να παρακολουθούν
επισταµένως κάθε 3-4 ηµέρες την καλλιέργεια τους για τυχόν προσβολές από προνύµφες και να
προβαίνουν σε ψεκασµό µόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία προνυµφών σε ποσοστό πάνω από 6-8
ζωντανές προνύµφες (σκουλήκια µήκους µέχρι 1 εκατοστό) ανά 100 φυτά, επιλεγµένα τυχαία
από όλη την έκταση της φυτείας.
 Για την προστασία των φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού, προτείνεται η χρήση
εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών, τα οποία µε τον τρόπο και το φάσµα δράσης τους, κατά την
εφαρµογή στην βαµβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιµα έντοµα αυτής, όπως
εγκεκριµένα σκευάσµατα του Bacillus thuringiensis, spinosad, diflubenzuron, emamectin benzoate
και chlorantraniliprole (µε έγκριση κυκλοφορίας120ηµερών από 2-7-2013 έως 1-11-2013) και όσα
εγκριθούν µελλοντικά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1) ∆εν συνιστώνται επεµβάσεις µε φυτοπροστατευτικά στις βαµβακοφυτείες, χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των
εντοµολογικών εχθρών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων επέµβασης. ∆ιότι άστοχοι και άκαιροι
ψεκασµοί, αποβαίνουν σε βάρος της εξέλιξης της καλλιέργειας, της παραγωγικότητας και οικονοµικότητας
αυτής, του περιβάλλοντος και τελικώς της ανθρώπινης υγείας.
2) Οι όποιες µη σηµαντικές ζηµιές στα όργανα (χτένια, άνθη) στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας,
προλαβαίνουν να αντισταθµιστούν σταδιακά µε τη δηµιουργία νέων οργάνων.
3) Οι ψεκασµοί για να είναι αποτελεσµατικοί, θα πρέπει να λούζονται πολύ καλά µε το ψεκαστικό υγρό όλα τα
µέρη του βαµβακόφυτου και κυρίως όλα τα καρποφόρα όργανα (χτένια, άνθη).
4) Όπου χρειαστεί να γίνουν χηµικές επεµβάσεις, αυτές να γίνονται µετά την δύση του ηλίου και κατά τις
νυκτερινές ώρες, διότι οι πεταλούδες του πράσινου σκουληκιού δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα, αλλά
και για την προστασία των µελισσών.
5) Οι βαµβακοπαραγωγοί να ενηµερώνουν για κάθε επικείµενο ψεκασµό τους µελισσοκόµους και να
αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6) 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.
7) Για οποιοδήποτε πρόβληµα της καλλιέργειας, οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Ποιοτικού &Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της Υπηρεσίας µας στα τηλ.2231-3-53172, 2231-3- 53174, καθώς και
στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών& Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 2421066525.
8) Επίσης, οι συνάδελφοι Γεωπόνοι των Καταστηµάτων Γεωργικών Φαρµάκων κ.α., που πιθανόν εντοπίσουν
σηµαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθµό συλληφθέντων ατόµων σε φεροµονικές παγίδες, παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Υπηρεσία µας, έτσι ώστε σε συνεργασία µαζί τους, να εκδοθεί
προειδοποίηση για την προστασία των βαµβακοκαλλιεργειών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 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.
 Σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4036/2012(ΦΕΚ 8Α) όποιος χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
 Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του ΥΠ.Α.Α.&
Τροφίµων (http://www.minagric.gr) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.
ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ: 1. Περιφ/κό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας
Τµήµα προστασίας φυτών
Τορούτζια – Νικολαϊδη
383 34 Πεδίο Άρεως – ΒΟΛΟΣ (αποστολή µε email)
2. ∆ήµοι : Λαµιέων, Στυλίδας, Μακρακώµης,
∆οµοκού, Λοκρών,
Μώλου – Αγ. Κων/νου,
Αµφίκλειας – Ελάτειας.
(µε την παράκληση να τοιχοκολληθεί στα ∆ηµοτικά καταστήµατα)

Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
3. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας
Τµήµα Φυτικής και Ζωϊκής παραγωγής κ. Γ. Βουρλάκη
(αποστολή µε email)
ΣΕ ΕΜΑΣ
Γραφεία Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Φθιώτιδας
(αποστολή µε email)
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
5. Ε.Α.Σ.: Λαµίας, Αµφίκλειας, Αταλάντης, Στυλίδας
(µε την παράκληση να αποσταλεί στις Α.Σ.Ο.)
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
6. Καταστήµατα Εµπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Π.Ε Φθιώτιδας (αποστολή µε email) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

4.

7. Πρόεδρο Παµφθιωτικού Συλλόγου Αγροτών κ. ∆ηµογιάννη ∆ηµ.

ΚΟΙΝ.: Α) Υπουργείο Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίµων
Γεν. ∆/νση Φυτικής Παραγωγής
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τµήµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Οµάδα Συντονισµού Βάµβακος
Λ. Συγγρού 150 – 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Β)
1. Αντιπεριφερειάρχη κ. ∆ηµ. Βουρδάνο
2. Γενικό ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας
& Κτηνιατρικής κ. Στ. Τσελά (αποστολή µε email)
3. ∆/ντη Αγροτικής Οικονοµίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Κούτρα (αποστολή µε email)
4. ∆/ντη Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιωτιδας κ. ∆ηµ. Ρίζο (αποστολή µε email)
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

