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4ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. 

 
ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησία και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη 
Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες 
ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας. 

 

ΔΔΙΙΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ 

1. Την εποχή αυτή οι πρώιμες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της συγκομιδής και οι 
όψιμες στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης και του ανοίγματος των καρυδιών. Οι ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες που επικράτησαν τους τελευταίους δύο μήνες βοήθησαν στο άνοιγμα των καρυδιών. Εξαίρεση 
αποτέλεσαν οι βροχοπτώσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου που εμπόδισαν την απρόσκοπτη  συγκομιδή και 
προκάλεσαν την υποβάθμιση του σύσπορου  βαμβακιού. 

ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ--ΚΚΑΑΛΛ//ΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ 

 Αποφύλλωση: Η αποφύλλωση συστήνεται να πραγματοποιείται όταν είναι ανοικτό το 60% των 
καρυδιών, με εγκεκριμένα φυτορυθμιστικά σκευάσματα. Για την επιτυχή αποφύλλωση πρέπει να 
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος. Μη επιτυχής αποφύλλωση έχει ως 
αποτέλεσμα την ξήρανση των φύλλων χωρίς να πέσουν από το φυτό, οπότε αυτά κατόπιν τρίβονται και 
κολλάνε στο  σύσπορο βαμβάκι. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας απαιτούνται θερμοκρασίες 
ημέρας και νύχτας μεγαλύτερες των 150-180C για 4-5 ημέρες μετά την εφαρμογή, ηλιοφάνεια και 
χαμηλή εδαφική υγρασία. Στις όψιμες βαμβακοφυτείες μπορεί να γίνει εφαρμογή 
φυτορρυθμιστικών─ορμονικών σκευασμάτων για πρωιμότητα της παραγωγής, όταν το ποσοστό 
ανοίγματος των καρυδιών είναι 25-40%. 

 Συγκομιδή : Η συγκομιδή γίνεται όταν τα φύλλα των βαμβακόφυτων έχουν πέσει και το σύνολο των 
ώριμων καρυδιών έχει ανοίξει. Συστήνεται η αποφυγή της συγκομιδής μετά από βροχή και όσο το 
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βαμβάκι είναι υγρό, καθώς και τις νυχτερινές ή τις πρωινές ώρες που υπάρχει ακόμα υγρασία στο 
χωράφι. 

 Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις. Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος ως νύμφη. Από τις 
νύμφες θα προκύψουν οι νέες πεταλούδες την επόμενη άνοιξη για να συνεχιστεί ο κύκλος του 
εντόμου. Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου εξαρτάται σε μεγάλο  ποσοστό από των αριθμό των 
νυμφών που θα διαχειμάσουν. Για τη μείωση του αριθμού των νυμφών προβαίνουμε σε 
καλλιεργητικές επεμβάσεις με σκοπό την καταστροφή όσο το δυνατό μεγαλύτερου πληθυσμού αυτών. 
Για το σκοπό αυτό συστήνεται μετά το τέλος της συγκομιδής η διενέργεια άμεσα της στελεχοκοπής των 
βαμβακοφύτων και εν συνεχεία η ενσωμάτωση των θρυμματισμένων στελεχών στο έδαφος με 
όργωμα, ανεξάρτητα από τη καλλιέργεια που πρόκειται να ακολουθήσει. 

  

ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ 
Τονίζεται ότι κατά την εφαρμογή των ψεκασμών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα συνιστώμενα μέτρα 

ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών 
τους. Οι ψεκασμοί για να είναι αποτελεσματικοί θα πρέπει να λούζονται πολύ καλά με το ψεκαστικό υγρό 
όλα τα μέρη του  βαμβακόφυτου. 

Οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα για τη καλλιέργεια φυτοπραστατευτικά  
προϊόντα και να διαβάζουν πάντα τις οδηγίες της ετικέτας. Η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να γίνεται πάντα 
από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Επίσης, τα ψεκαστικά να διαθέτουν πιστοποιητικό επιθεώρησης Ν.4036/2012 (φεκ Α8) 

Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασμοί καταστρέφουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων, με 
αποτέλεσμα την έξαρση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας των εχθρών στις δραστικές ουσίες. 

Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική 
απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της 
καλλιέργειάς των, φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου 
χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές 
αποδόσεις της καλλιέργειας.  

Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλέφωνο 22213-53920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24210-66525.  

 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Π.Κ.Π.Φ. & ΠΕ Μαγνησίας 
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2. Βαμβακοκαλλιεργητές της ΠΕ Εύβοιας. 
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Δήμου Μαντουδίου_Λίμνης-Αγ. Άννας 

5. Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας  

Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 

6. Παραρτήματα ΕΑΣ 

α. Μαντουδίου 

β. Ιστιαίας  

7. Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων  

Δήμων Ιστιαίας_Αιδηψού & Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 

8. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας- Ιστιαία. 

9. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου 
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              γ. Γραφείο Τύπου ΠΕ Εύβοιας 

 

 

 

 

Ο  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  

 

 

 

 

Α .  Π Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  


