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ΘΕΜΑ: «Ένταξη στο σύστηµα Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων 

της βαµβακοκαλλιέργειας»       
 

Κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο στην καλλιέργεια του βαµβακιού σηµειώθηκαν 
εκτεταµένες ζηµιές από το πράσινο σκουλήκι του βαµβακιού, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαντουδίου 
όπου το µικροκλίµα (το έντοµο προτιµά τις παραποτάµιες περιοχές, τα αρδευτικά και στραγγιστικά 
αυλάκια, γόνιµα εδάφη που δίνουν ζωηρή βλάστηση, περιοχές µε πλούσια αυτοφυή βλάστηση π.χ. ξάνθιο, 
γλιστρίδα, ντάτουλας, µολόχες, βλήτα κ.λ.π.) θεωρείται ιδανικό. Έτσι άλλωστε εξηγείται γιατί στον κάµπο 
του Μαντουδίου έχουµε συχνότερες και µεγαλύτερες προσβολές από ότι στην Κρύα Βρύση.  

Συνήθως το πράσινο σκουλήκι εµφανίζεται τις χρονιές µε: 

− Ήπιο χειµώνα και χωρίς πολλές βροχές (επιβιώνουν πολλές διαχειµάζουσες κάµπιες) 

− Καλοκαίρι δροσερό και όχι υπερβολικά ξηρό (ταχύτερος πολλαπλασιασµός και ανάπτυξη του 
εντόµου). 

Καθοριστικό επίσης για την εξέλιξη της προσβολής είναι:  

− Γειτνίαση των καλλιεργειών του βαµβακιού µε άλλες καλλιέργειες (η πρώτη γενεά του εντόµου 
αναπτύσσεται σε άλλους ξενιστές που ανθίζουν νωρίτερα από το βαµβάκι)  

− Άκαιροι και άσκοποι ψεκασµοί στο βαµβάκι και σε άλλες καλλιέργειες οδηγούν σε χαµηλούς 
πληθυσµούς των φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού µε αποτέλεσµα την έξαρση της 
προσβολής. 

Το έντοµο έχει τέσσερις (4) γενεές. Στην καλλιέργεια του βαµβακιού προλαβαίνουν συνήθως να 
αναπτυχθούν οι τρεις πρώτες από τις οποίες η κυρίως ζηµιογόνα είναι η δεύτερη, γιατί η µεν πρώτη 
κατά κανόνα αναπτύσσεται σε άλλους ξενιστές και η τρίτη εξελίσσεται σε περίοδο µε µη ευνοϊκές 
καιρικές και καλλιεργητικές συνθήκες για το έντοµο. 

Η δεύτερη  γενεά του εντόµου αναπτύσσεται συνήθως το 3ο 10ήµερο του Ιουλίου έως το 2ο 10ηµερο 
του Αυγούστου και είναι η πιο καταστροφική διότι:  

− ∆ηµιουργεί µεγάλους πληθυσµούς γιατί εκτός από αυτές που υπάρχουν στο βαµβάκι έρχονται 
και άλλα πράσινα σκουλήκια από άλλες καλλιέργειες. 

Προς 

1. Βαµβακοκαλλιεργητές του Νοµού µας. 

2. ΕΑΣ και ̟αραρτήµατα αυτής 

3. Αγροτικούς Συνεταιρισµούς των ∆ήµων 
Κηρέως, Ελυµνίων, Ιστιαίας & Ανθηδώνας 

4. ∆ήµους Κηρέως, Ελυµνίων, Ιστιαίας και 
Ανθηδώνας 

 

ΚΟΙΝ. :       α. Γραφείο κου Νοµάρχη 

β. Γραφείο Αντινοµάρχη κου Αν. Αγδινιώτη 

γ. Γραφείο Τύ̟ου Νοµαρχίας 

δ. Τµήµατα & Γραφεία Αγρ. Ανά̟τυξης 
     Έδρες τους 

 

 

 



− Όταν ζηµιωθούν τα παραγωγικά όργανα του φυτού και ιδιαίτερα τον Αύγουστο δεν υπάρχει ο 
απαιτούµενος χρόνος για να αντικατασταθούν από νέα 

− Αναπτύσσεται σε µια εποχή ευνοϊκή για το έντοµο από απόψεως Μετεωρολογικών συνθηκών 
και τροφής. Ανασταλτικός παράγοντας είναι οι υψηλές θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 40 ºC. 

Λόγω των προαναφερθέντων, της µεγάλης γονιµότητας και της αδηφαγίας του εντόµου το 
αντιλαµβανόµεθα πολύ αργά µε αποτέλεσµα η ζηµιά που έχει υποστεί η καλλιέργεια να είναι µεγάλη.  

Χρειάζεται λοιπόν συστηµατική παρακολούθηση, για το λόγο αυτό το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων προτίθεται να εντάξει την βαµβακοκαλλιέργεια στο σύστηµα Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων, όπου θα γίνεται συστηµατική και έγκαιρη παρακολούθηση τόσο µε την 
τοποθέτηση φεροµονικών παγίδων όσο και επιτοπίων επιθεωρήσεων των αγροτεµαχίων για τη 
διαπίστωση των επιπέδων προσβολής των νεαρών προνύµφων στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης.  

Στην συνέχεια θα εκδίδονται ∆ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το ΠΚΠΦ & ΠΕ ώστε 
να πραγµατοποιηθούν έγκαιρα και στοχευµένα χρονικά οι επεµβάσεις αντιµετώπισης (αποφεύγοντας 
τους περιττούς ψεκασµούς  που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής), που σε συνδυασµό µε 
καλλιεργητικά µέτρα, τη χρησιµοποίηση εντοµοκτόνων µε ήπια δράση στους φυσικούς εχθρούς και 
αντιµετώπιση στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των προνυµφών να βοηθηθεί η δράση των φυσικών εχθρών 
και η διατήρηση του πληθυσµού του εντόµου σε χαµηλά επίπεδα. 

Ύστερα από τα παραπάνω θεωρούµε πολύτιµη τη συνεργασία σας µε την Υπηρεσία µας ώστε µε 
την  ενεργή  και εθελούσια συµµετοχή σας, το πρόγραµµα να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.  

 

 
 
 
 

Ο 
∆/ντης Αγροτικής Ανά̟τυξης 

α.α. 
 
 

Αν. Ρά̟της 


