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1ο  ∆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 Φθιώτιδας, σε συνεργασία µε 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 των βαµβακοκαλλιεργειών. 
 
2. ∆ιαπιστώσεις 
    2.1 Στις περισσότερες περιοχές η σπορά πραγµατοποιήθηκε από αρχές µέχρι τέλη Απριλίου. Οι καιρικές 
συνθήκες όµως που επικράτησαν από τα µέσα Μαΐου   (χαµηλές θερµοκρασίες για την εποχή κυρίως το βράδυ  και 
υψηλά ποσοστά υγρασίας ) καθυστέρησαν την ανάπτυξη των βαµβακοφύτων. Επίσης οι έντονες βροχοπτώσεις  το 
Μάιο και µέχρι τα µέσα Ιουνίου είχαν σαν αποτέλεσµα να πληµµυρίσουν αρκετές βαµβακοκαλλιέργειες µε 
αποτέλεσµα την καθυστέρηση της ανάπτυξης των βαµβακοφύτων και   την εµφάνιση κενών µεταξύ των φυτών στις 
γραµµές. 
    2.2 Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο του σχηµατισµού  χτενιών και 
σποραδικά έναρξης σχηµατισµού ανθέων. 
    2.3  Παρατηρήθηκαν µικροί πληθυσµοί εχθρών που προσβάλουν τα νεαρά φυτά βαµβακιού όπως τετράνυχος, 
αφίδες και θρίπες. 
    2.4 Οι συλλήψεις ακµαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων, που έχει εγκατασταθεί 
από την Υπηρεσία µας, είναι υψηλές σε ορισµένες περιοχές όπως: Ανθήλη (τοποθ. Αλεξού), Μοσχοχώρι(τοποθ. 
Αγ. Κυριακή), Κάτω Καλύβια Λαµίας (τοποθ. Σουλάκι), Αµφίκλεια (τοποθ. Πόλογος), ∆ρυµαία (τοποθ. ∆έντρα), 
Κοµποτάδες (τοποθ. Αγ. Βασίλειος), Μεξιάτες (τοποθ. Άνυδρα) και Αµούρι (τοποθ. Κουφόγια). 
Οι επιτόπιες παρατηρήσεις  και δειγµατοληψίες  που διενεργήθηκαν από γεωπόνους τη Υπηρεσίας µας σε 
περιοχές του Νοµού ,έδειξαν  πληθυσµούς προνυµφών πράσινου σκουληκιού  στο κατώτερο όριο επέµβασης. 
Πολλοί βαµβακοπαραγωγοί εντοπίζοντας την παρουσία προνυµφών πράσινου σκουληκιού στα χωράφια τους 
πραγµατοποίησαν ήδη έναν ψεκασµό µε ισχυρά εντοµοκτόνα, πρακτική που µπορεί να οδηγήσει στη µείωση του 
πληθυσµού των ωφελίµων εντόµων που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισµούς (κυρίως πράσινο και ρόδινο 
σκουλήκι) στα επόµενα στάδια της καλλιέργειας.   
 
 
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 35 εκατοστών, 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 1 εκατοστό). 

 
4. Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα(Φ.Π.) 
4.1  ∆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. 

4.2 Για το 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. 

� Οι όποιες µη σηµαντικές ζηµιές στα όργανα (χτένια, άνθη) στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
της καλλιέργειας, προλαβαίνουν να αντισταθµιστούν σταδιακά µε τη δηµιουργία νέων 
οργάνων. 

� Τακτική και επισταµένη παρακολούθηση των προνυµφών µέχρι την πτώση των 
πετάλων/λουλουδιών (καρπόδεση), για την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και 
προνυµφών του πράσινου σκουληκιού 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 και όσα εγκριθούν µελλοντικά. 

4.3     Οι βαµβακοπαραγωγοί να ενηµερώνουν για κάθε επικείµενο ψεκασµό τους µελισσοκόµους και να 
αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
4.4     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. 
4.5     Για οποιοδήποτε πρόβληµα της καλλιέργειας,  οι  βαµβακοπαραγωγοί  µπορούν  να απευθύνονται στο 
Τµήµα Ποιοτικού &Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της Υπηρεσίας  µας στα  τηλ.22313-53172, 22313- 53170, 22313-
23174 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών& Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 
2421066525. 

 
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.  

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  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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