
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3ο ΤΑΚΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ» 
 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας σε συνεργασία µε το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και µε βάση τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από την παρακολούθηση των συλλήψεων του Πράσινου και Ρόδινου σκουληκιού στις 
φεροµονικές παγίδες καθώς και τις επιθεωρήσεις στις βαµβακοφυτείες, σας γνωρίζουµε ότι: 

1. Οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρποφορίας και οποιαδήποτε απώλεια 
καρποφόρων οργάνων και κυρίως καρυδιών αποτελεί ζηµιογόνο γεγονός µη αναστρέψιµο. 

2. Συνεχίζεται η πτήση της δεύτερης γενεάς του πράσινου σκουληκιού όπως αυτή καταγράφεται 
από τις παγίδες του δικτύου παρακολούθησης και κυµαίνεται σε ορισµένες βαµβακοφυτείες σε 
σηµαντικά επίπεδα χωρίς όµως να παρατηρούνται ζωντανά σκουλήκια.  

3. Οι συλλήψεις των ακµαίων του ρόδινου σκουληκιού είναι µηδενικές και δεν διαπιστώθηκαν 
ζηµιές σε φυτικά όργανα στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση τοποθεσία του ∆.∆. Ωρεών, 
όπου παρατηρείται αυξηµένος αριθµός συλλήψεων. 

4. Οι ξηροθερµικές συνθήκες που επικρατούν τελευταία προκάλεσαν σε ορισµένες βαβµακοφυτείες 
έξαρση τετρανύχων.  

5. Παρατηρήθηκαν χαµηλές πυκνότητες  από αλευρώδης, τζιτζικάκια και αφίδες. 
 

ΣΣ ΥΥ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

 
Α. Πράσινο σκουλήκι 
Συνιστάται στους βαµβακοκαλλιεργητές να συνεχίσουν να ελέγχουν τις βαµβακοφυτείες κάθε 3 µέρες 
και όταν διαπιστώνουν 3-4 µικρές ̟ρονύµφες σε  100 φυτά (καλύπτοντας όλη την έκταση διαγωνίως) να 
προβαίνουν σε ψεκασµό µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αν χρειαστεί ανάγκη 
επανάληψης να χρησιµοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαφορετικής δράσης και χηµικής 
οµάδας. Οι ψεκασµοί να διενεργούνται νύχτα γιατί τα ακµαία είναι πιο δραστήρια και για την 
προστασία των µελισσών. 

Β. Ρόδινο σκουλήκι 
Αντίστοιχα για το ρόδινο σκουλήκι να συνεχιστεί η επισταµένη παρακολούθηση των συλλήψεων των 
ακµαίων και όπου παρατηρούνται αυξηµένες συλλήψεις (π.χ. ∆.∆. Ωρεών) ή εναλλακτικά κατά τον 
έλεγχο εσωτερικά 100 καρυδιών διαπιστωθούν 6-8 προνύµφες συνιστάται ψεκασµός τις νυχτερινές ώρες 
12:00 – 03:00 π.µ. µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

Γ. Για την αντιµετώπιση και των άλλων εχθρών (τετράνυχοι, τζιτζικάκια κ.α.), όταν αυτό α̟αιτείται να 
χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα εγκεκριµένες δραστικές ουσίες µε εκλεκτική δράση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο ψεκασµού κατά των τετρανύχων ώστε να διασφαλίζεται η καλή 
διαβροχή των φυτών γιατί οι τετράνυχοι βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και 
προστατεύονται επαρκώς. 
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ΩΣ Π∆ 

 

Προς 



∆. Κατά την εφαρµογή των ψεκασµών θεωρούµε απαραίτητο να τονίσουµε ότι πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα ατοµικής ̟ροστασίας και να ειδοποιούνται οι µελισσοκόµοι για την αποµάκρυνση των κυψελών 
τους. 

Ε. Αδικαιολόγητοι οι άστοχοι ψεκασµοί, καταστρέφουν τους ωφέλιµους πληθυσµούς µε αποτέλεσµα 
την έξαρση των επιβλαβών εντόµων και ακάρεων. 

Στ. Παρακαλούνται οι παραγωγοί που εντο̟ίζουν σηµαντικό ̟ρόβληµα στην καλλιέργειά τους να 
ειδοποιούν τα τµήµατα φυτοπροστασίας της υπηρεσίας µας ή του Περιφερειακού Κέντρου  
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
α.α. 

 
 

Α. Σταυρο̟ούλου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας 
Τορούτζια & Νικολαϊδη  
383 34 Πεδίο Άρεως-Βόλος 

2. Βαµβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας. 

3. ∆ηµοτική Ενότητα Κηρέως  
∆ήµου Μαντουδίου_Λίµνης-Αγ. Άννας 

4. ∆ηµοτική Ενότητα Ελυµνίων  
∆ήµου Μαντουδίου_Λίµνης-Αγ. Άννας 

5. ∆ηµοτική Ενότητα Ιστιαίας  
∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού 

6. Παραρτήµατα ΕΑΣ 
α. Μαντουδίου 
β. Ιστιαίας  

7. Καταστήµατα Γεωργικών Φαρµάκων  
∆ήµων Ιστιαίας_Αιδηψού & Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας 

8. Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας Ιστιαίας 
Ιστιαία 

9. Γραφείο Αγρ. Οικονοµίας Λίµνης-Λίµνη 

10. Το̟ικά Μέσα Ενηµέρωσης 

ΚΟΙΝ. : α. Αντι̟εριφερειάρχη κ. Στ. Κα̟ελέρη  

β. Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικ/µίας &  
                   Κτην/κής -Γραφείο Γενικού ∆/ντη- 
                    Υψηλάντη 1- 351 00 Λαµία 

 γ. Γραφείο Τύ̟ου ΠΕ Εύβοιας 

 

 


