
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6ο 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 συνεχιζόµενη 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 ωρίµανσης και του ανοίγµατος των 
καρυδιών της τάξης του 10 έως 35%. 

2.  Οι συλλήψεις των πεταλούδων του Πράσινου σκουληκιού στις φεροµονικές παγίδες 
είναι χαµηλές έως πολύ χαµηλές. 

3. Οι συλλήψεις των πεταλούδων του Ρόδινου σκουληκιού είναι µηδενικές σε όλες τις 
περιοχές µε εξαίρεση την περιοχή των Ωρεών.  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Να συνεχισθεί η παρακολούθηση των παγίδων και οι δειγµατοληψίες τουλάχιστον ως 
το τέλος Σεπτεµβρίου όπως αυτό αναφέρεται και στο προηγούµενο τακτικό δελτίο. 

2. ∆ε συνίστανται επεµβάσεις φυτοπροστασίας. Συνιστώνται στις περιπτώσεις έξαρσης 
κυρίως του Ρόδινου και ενδεχοµένως του πράσινου σκουληκιού, στις όψιµες φυτείες. 

3. Συνιστάται αποφύλλωση µε τα εγκεκριµένα φυτορρυθµιστικά σκευάσµατα 
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ετικέτας κατά την εφαρµογή και µε 
σχολαστικότητα, όταν το ποσοστό ανοιγµένων καρυδιών είναι πάνω από 50% περίπου. 
Η περίοδος αυτή θεωρείται κατάλληλος για εφαρµογή, είναι αποτελεσµατική και 
βοηθά στην πρωίµιση της ωρίµανσης, στη διευκόλυνση της συγκοµιδής, στην 
καθαρότητα του προϊόντος, στον περιορισµό των ζηµιών από υγρασία (χρωµατισµός 
ινών). Τα χρησιµοποιούµενα αποφυλλωτικά δεν πρέπει να νεκρώνουν τα φύλλα αλλά να 
προκαλούν φυσιολογική πτώση. Φύλλα που νεκρώνονται γρήγορα παραµένουν στο 
φυτό ξεραίνονται και τρίβονται κατά τη συγκοµιδή, µειώνοντας έτσι την ποιότητα του 
προϊόντος.   

4. Η µηχανική συγκοµιδή του σύσπορου βαµβακιού να πραγµατοποιείται όταν αυτό δεν 
είναι υγρό. Όχι συγκοµιδή, αµέσως µετά τη βροχή ή την νύχτα ή νωρίς το πρωί µε 
δροσιά. 

5. Μετά τη συγκοµιδή να πραγµατοποιηθεί στελεχοκοπή και ψιλοθρυµµατισµός των 
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υπολειµµάτων των βαµβακοφύτων και οπωσδήποτε ενσωµάτωση µε  βαθύ όργωµα. Το 
βαθύ φθινοπωρινό όργωµα πέραν της ενσωµάτωσης των υπολειµµάτων (για καλύτερη 
αποσύνθεση µερικές µονάδες αζώτου είναι επιθυµητές) βοηθά και στις µείωση των 
διαχειµαζόντων µορφών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού αφού τις εκθέτει 
αφενός σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και αφετέρου σε φυσικούς εχθρούς.  

6. 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 
(Βόλος, τηλ.24210-66525).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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α.α. 

 
 

Α. Σταυρο̟ούλου 
 


