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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 Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία µε το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν ∆ελτίο 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων µε βάση τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από το δίκτυο 
παρακολούθησης (φεροµονικές παγίδες), που έχει εγκατασταθεί στο Νοµό µας και τις επιτόπιες 
παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες που πραγµατοποιούνται σε βαµβακοφυτείες. 

Απευθύνεται στους βαµβακοπαραγωγούς, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για την 
αποτελεσµατική φυτοπροστασία της βαµβακοκαλλιέργειάς τους. 

 
2. ∆ιαπιστώσεις 
    2.1  Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας και 
της καρπόδεσης  του 50-60% περίπου των ανθέων των βαµβακοφύτων. 
    2.1  Οι συλλήψεις των ακµαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων, 
που έχει εγκατασταθεί από την Υπηρεσία µας, ήταν ιδιαίτερα υψηλές σε ορισµένες περιοχές όπως: 
Ανθήλη (τοποθ. Αξελού), Κάτω Καλύβια (τοποθ. Σουλάκι), Αυλάκι (τοποθ. Μπισµπιρούλα), Αµούρι 
(τοποθ. Κουφόγια), Κοµποτάδες (τοποθ. Άγιος Βασίλειος), Αµφίκλεια (τοποθ. Πόλογος), Παλαιοχώρι 
(τοποθ. Άγιος Βασίλειος), ∆ρυµαία (τοποθ. ∆έντρα) και Έξαρχος (τοποθ. Τροχάλι, ∆έντρος και 
Τριβολιάς). 
Ενώ οι συλλήψεις των ακµαίων του ρόδινου  σκουληκιού κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα µε 
εξαίρεση τις περιοχές Αµούρι (τοποθ. Κουφόγια), Αµφίκλεια (τοποθ. Πόλογος) και ιδιαίτερα υψηλές 
στην περιοχή Έξαρχος (τοποθ. Τροχάλι και ∆έντρος). 
    2.2 Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της 
υπηρεσίας µας σε περιοχές του Νοµού, έδειξαν πληθυσµούς προνυµφών πράσινου σκουληκιού σε 
χτένια, άνθη και καρύδια πάνω από το κατώτερο όριο επέµβασης, δηλ. 4 ζωντανές προνύµφες 
(σκουλήκια) σε 100 φυτά επιλεγµένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας. 
    2.3 Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν στις περιοχές µε αυξηµένες 
συλλήψεις ακµαίων του ρόδινου σκουληκιού, δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη (ροζέτες) και στα 
καρύδια.  
 
3. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές 
    3.1  Πράσινο σκουλήκι – Ρόδινο σκουλήκι: 

� Συστήνεται  στους   παραγωγούς  να   ελέγχουν  µε   προσοχή  τις  βαµβακοκαλλιέργειές  τους  
 

 

   



      τακτικά  κάθε  2-3 ηµέρες  για  την  ύπαρξη προνυµφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και  
      µόνο εάν διαπιστωθεί:      

• η παρουσία ζωντανών προνυµφών πράσινου σκουληκιού πάνω από 4 
προνύµφες στα 100 τυχαία φυτά ή µία νεαρή προνύµφη στα φυτά γραµµής 
µήκους  ενάµιση (1,5) µέτρου, 

• η παρουσία 5-8 ζωντανών προνυµφών ρόδινου σκουληκιού στο εσωτερικό 100 
νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο(2) εβδοµάδων, σε δείγµα που λήφθηκε κατά την 
διαγώνιο του αγρού ή προσβολή 20% στα άνθη, εµφάνιση µορφής «ροζέτας»,  

            τότε µόνο να προβαίνουν σε ψεκασµό µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. 
      Η εξέταση των  καρυδιών για  την  παρουσία  προνυµφών  του ρόδινου σκουληκιού θα πρέπει     
      να είναι προσεκτική, διότι είναι δύσκολη η διάκριση της προσβολής, καθώς και της προνύµφης 
      στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. 
� Συστήνεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στις όψιµες καλλιέργειες(επανασπορές), 

όπου η παρουσία τρυφερών βλαστικών οργάνων (χτένια, άνθη και νεαρά καρύδια), 
ευνοεί την εµφάνιση του πράσινου σκουληκιού. 

� Συστήνεται στους παραγωγούς των οποίων οι βαµβακοκαλλιέργειες βρίσκονται σε 
παραποτάµιες περιοχές, να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα και να επιθεωρούν την 
καλλιέργεια τους (χτένια, άνθη, καρύδια) σχολαστικά κάθε 2-3 µέρες, διότι το 
µικροκλίµα των περιοχών αυτών ευνοεί την ανάπτυξη του πράσινου σκουληκιού. 

    3.2   Συστήνεται  εφαρµογή  ρυθµιστών  ανάπτυξης των  φυτών (mepiquat chloride 5SL) αναλόγως  
            της γονιµότητας των εδαφών και του ύψους των φυτών. 
 
4. Εφαρµογή ψεκασµών µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Φ.Π.) 
1)∆εν απαιτείται χηµική επέµβαση ακόµη και στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές, αλλά 
δεν βρίσκονται ζωντανές προνύµφες (σκουλήκια) σε αριθµό πάνω από το προαναφερθέντα όρια 
επέµβασης, για λόγους οικονοµικούς αλλά και προστασίας των ωφέλιµων εντόµων και του 
περιβάλλοντος. 
2)Αν χρειαστεί να γίνουν επεµβάσεις µε Φ.Π., να χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένα για την 
καλλιέργεια του βαµβακιού Φ.Π., τα οποία αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του 
ΥΠ.Α.Α. & Τροφίµων(http://www.minagric.gr). 
3)Όπου χρειαστεί να γίνουν χηµικές επεµβάσεις, αυτές να γίνονται µετά την δύση του ηλίου και κατά 
τις νυκτερινές ώρες, διότι οι πεταλούδες του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού 
δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα, αλλά και για την προστασία των µελισσών. 
4)Οι βαµβακοπαραγωγοί να ενηµερώνουν για κάθε επικείµενο ψεκασµό τους µελισσοκόµους. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
α)  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. 
β)  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- 53170, 2231-3-53174 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού 
Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 2421066525. 
γ)  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την αναλογία χρήσης, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα 
µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή 
δηλητηρίασης. 
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Μ.Ε.Α. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  α.α 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΓΚΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 



 
 
 
                                                                                                                                              

  
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)  

                 (αποστολή µε email )-Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ   
             3.  ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας 

            Τµήµα Φυτικής και Ζωϊκής παραγωγής κ.Αλεξίου ∆.  
                 (αποστολή µε email )-ΟΙΚΟΘΕΝ 

             4.  Γραφεία Αγροτικής Οικονοµίας  Π.Ε. Φθιώτιδας  
                       (αποστολή µε email )-Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ                                                        

      5.   Α.Σ: Λαµίας, Στυλίδας, Αµφίκλειας, Αταλάντης  
           (αποστολή µε email )- Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ    

      6.   Αγροτικό Συν/σµό Ελάτειας - ΕΛΑΤΕΙΑ   
                αποστολή µε email )-Ε∆ΡΑ ΤΟΥ          

      7.   Καταστήµατα Εµπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων                           
                  Π.Ε Φθιώτιδας (αποστολή µε email ) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 
            8.   Πρόεδρο Παµφθιωτικού Συλλόγου Αγροτών 
                   κ. Συλλαίο Γιάννη – Ανάβρα – Λοκρίδας 
             9.  Τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης 
                  (αποστολή µε email ) – Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 
  
ΚΟΙΝ.: Α)  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  

     Γεν. ∆/νση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 
                  ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
                  Τµήµα Προστασίας Φυτών 
                  Λ. Συγγρού  150 – 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
                      (αποστολή µε email ) 
            Β) 
               1.   Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
                     κ. Ευθ. Καραΐσκο  (αποστολή µε email ) 
             2.   Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας 
                     & Κτηνιατρικής κ. Κ. Αποστολόπουλο (αποστολή µε email ) 
               3.   Γενικό ∆/ντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας 
                     &  Κτηνιατρικής  κ.  Στ. Τσελά (αποστολή µε email )  
               4.   ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   

    κ.  Κ. Κούτρα (αποστολή µε email ) 
    5.   ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  

    Π.Ε.  Φθιωτιδας  κ. ∆ηµ. Ρίζο (αποστολή µε email ) 
                                    Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ   
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