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3o ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία µε το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου
ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για τις
απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι
1. H έγκαιρη ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον
πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
2. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαµβακοχώραφου ώστε να εφαρµόζονται οι καλλιεργητικές
πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα.

2. ∆ιαπιστώσεις
2.1 Βρίσκεται σε εξέλιξη η 2η γενιά του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο βαµβάκι.
2.2 Οι συλλήψεις ακµαίων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο παγίδων αυτή την εποχή είναι κατά
τόπους υψηλές. Εντούτοις οι επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες που
πραγµατοποιήθηκαν σε καρύδια βαµβακιού έδειξαν χαµηλούς πληθυσµούς προνυµφών σε
χτένια, άνθη και καρύδια.
2.3 Οι συλλήψεις ακµαίων ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο παγίδων είναι υψηλές στην ευρύτερη
περιοχή της Σούρπης Αλµυρού και ιδιαίτερα αυξηµένες στην τοποθεσία «Κονταρόλακκα» του
∆ήµου Αλµυρού.
2.4 Οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας µε την καρπόδεση στα
βαµβακόφυτα να κρίνεται ικανοποιητική.
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3. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Πράσινο σκουλήκι: Επεµβαίνουµε µόνο όταν διαπιστωθούν 4 ζωντανές νεαρές προνύµφες
ανά 100 φυτά κατά µέσο όρο ή 1 ζωντανή νεαρή προνύµφη στα φυτά ενάµιση µέτρου επί της
γραµµής κατά µέσο όρο.
3.2 Ρόδινο σκουλήκι: Επεµβαίνουµε µόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών
ηλικίας 2 εβδοµάδων προνύµφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% ανά 100 καρύδια.
3.3 Αποφύλλωση: Η αποφύλλωση είναι µια σηµαντική επέµβαση προκειµένου να επιταχυνθεί η
ωρίµανση και το άνοιγµα των καρυδιών και να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες κατά τη
διάρκεια της συγκοµιδής. Επίσης, µε την αποφύλλωση επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα
σύσπορου βαµβακιού απαλλαγµένου από ξένες ύλες.
Τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να ψεκάζονται όταν έχουν ανοίξει τουλάχιστον το 50% των
καρυδιών. Μια πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βάµβακος και πολλές φορές
µπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα, όπως µισοάνοιγµα των καρυδιών
και καραµελοποίησή τους. Επίσης, για να είναι αποτελεσµατικά τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να
επικρατούν καλές ατµοσφαιρικές θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας (> 15-18ο C) για 4-5 ηµέρες
µετά την εφαρµογή του αποφυλλωτικού και να επικρατεί ηλιοφάνεια.

4. Εφαρµογή ψεκασµών µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Κάθε βαµβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος και πρέπει να
παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων
ταυτόχρονα µε την κατάσταση του αγρού του, µε σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των
αποφάσεων επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης σύµφωνα
µε τις συνθήκες της καλλιέργειάς του. ∆ηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και
τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισµούς, που θεωρεί ότι θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις
ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νοµοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των
παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την
συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και
συγκοµιδής καθώς και για τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχηµικά
πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ετικέτα και µε αποκλειστική ευθύνη
του καλλιεργητή.
Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το
περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

5. Προστασία µελισσών και ενηµέρωση κοινού
Να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρµογή των ψεκασµών να γίνεται την ώρα που δεν
πετούν οι µέλισσες, κατά τις απογευµατινές ώρες, κυρίως µετά τη δύση του ηλίου.
Οι βαµβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους µελισσοκόµους, ώστε να αποµακρύνουν
τα µελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασµού και γενικότερα να λαµβάνουν όλα τα
µέτρα ενηµέρωσης το κοινού πριν την εφαρµογή του ψεκασµού σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. (Α∆Α: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το
Νόµο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’). Για το σκοπό της προστασίας των µελισσών θα πρέπει
απαραιτήτως οι µελισσοκόµοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το
τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.
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6. Έλεγχοι ορθής χρήσης εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών ουσιών
Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών,
επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.
H Υπηρεσία µας είναι επιφορτισµένη µε συνεχείς δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις
βαµβακοφυτείες για τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε περίπτωση που βρεθούν µη επιτρεπτά υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, θα εφαρµοστεί η
προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία κυρώσεων.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το αρ. 9 παρ.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8):
«όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, εµπορεύεται, κατέχει, διαθέτει
καθοιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, µεταφέρει, χρησιµοποιεί ή
διαφηµίζει µέσα στη χώρα φυτοπρoστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί
άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης του στην αγορά έχει ανακληθεί ή δεν έχει
χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραµατισµού,
τιµωρείται µε πρόστιµο από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30000) ευρώ». Για την
ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10,
παράγραφος 3 του ν.4036 /2012 (Α΄8).
Ταυτόχρονα ενηµερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη µη τήρηση της πολλαπλής
συµµόρφωσης και εφαρµόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές
ενισχύσεις.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στη
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 2421352494 του
Τµήµατος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου για το Βόλο, 2422021281 του
Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας για τον Αλµυρό και 2425022723 του Γραφείου
Αγροτικής Οικονοµίας για το Βελεστίνο καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλέφωνο
2421066525.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
α/α

Απόστολος Πούλακας
Κτηνίατρος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (για ανάρτηση σε κεντρικά σηµεία των βαµβακοπαραγωγικών ∆.∆.)
2. ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (για ανάρτηση σε κεντρικά σηµεία των βαµβακοπαραγωγικών ∆.∆.)
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου
Τορούτζια - Νικολαϊδη, Πεδίο Άρεως-Τ.Κ. 38334, ΒΟΛΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τµήµα: Προστασίας Φυτών
Λ. Συγγρού 150, 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ - Ε∆ΡΑ ΤΟΥ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - Ε∆ΡΑ ΤΟΥ
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