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ΘΕΜΑ «Καταπολέμηση τετράνυχου στο βαμβάκι »                                  
 
 Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  μετά από αιτήματα των Ενώσεων, 
καταστημάτων και παραγωγών θέλει να επισημάνει ένα σοβαρό θέμα προς το 
ΥΠ.Α.Α.Τ., το οποίο έχει επιπτώσεις τόσο στη βαμβακοπαραγωγή της περιοχής μας 
όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα θα θέλαμε να επισημάνουμε την ενδεχόμενη απειλητική εμφάνιση 
μεγάλων πληθυσμών τετρανύχου το καλοκαίρι στις βαμβακοφυτείες της περιοχής 
μας, ένα ζήτημα που σχεδόν κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε με την άνοδο της 
θερμοκρασίας. 
Το πρόβλημα για την φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθόσον δεν υπάρχουν 
πλέον αποτελεσματικά εξειδικευμένα ακμαιοκτόνα ακαρεοκτόνα για την αντιμετώπισή 
του διότι καμία από τις διαθέσιμες δραστικές ουσίες δεν εμφανίζει δράση έναντι των 
ακμαίων του τετρανύχου.   
 
Οι μόνες δραστικές ουσίες που υπάρχουν σήμερα εγκεκριμένες για την καταπολέμηση 
του τετρανύχου στο βαμβάκι μετά από την απαγόρευση πολλών αποτελεσματικών 
ακαρεοκτόνων τα τελευταία χρόνια είναι τα clofentezine, hexythiazox και etoxazole 
που ανήκουν όλα στην κατηγορία των ρυθμιστών ανάπτυξης και  αντιμετωπίζουν 
μόνο τα αυγά και τις μικρές προνύμφες  και όχι τα ακμαία. Επιπλέον στις ετικέτες των 
εγκεκριμένων σήμερα σκευασμάτων που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες 
υπάρχει σύσταση για χρήση τους είτε μόνο σε μίγμα με ακμαιοκτόνο είτε να μην 
χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ενηλίκων και να γίνεται χρήση 
αποκλειστικά ακμαιοκτόνου. 
 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση που λόγω καιρικών συνθηκών έχουμε 
έξαρση του πληθυσμού πάνω από τα ανεκτά όρια επέμβασης, στην ουσία  
ταυτόχρονη παρουσία όλων των σταδίων του τετρανύχου στο χωράφι, η 



καταπολέμηση να είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς εξειδικευμένο ακμαιοκτόνο 
ακαρεοκτόνο.  
 
Το propargite ήταν το τελευταίο ακμαιοκτόνο που είχε απομείνει και αποσύρθηκε από 
την αγορά πέρισυ αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην προστασία του βαμβακιού 
έναντι των Τετράνυχων καθώς εξασφάλιζε έλεγχο των πληθυσμών πριν προκαλέσουν 
μη αναστρέψιμη ζημιά στα φυτά του βαμβακιού. 
 
Στην περιοχή μας στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης τα εγκεκριμένα 
ωοκτόνα προνυμφοκτόνα σκευάσματα εφαρμόζονται στα πρώτα στάδια του 
βαμβακιού αλλά στην περίπτωση που θα συμβεί απρόβλεπτη έξαρση του πληθυσμού 
των τετρανύχων με την άνοδο της θερμοκρασίας του καλοκαιριού θα πρέπει να γίνει 
εφαρμογή εξειδικευμένου ακμαιοκτόνου όπως το propargite ώστε να μην προκληθεί 
μη αναστρέψιμη ζημιά στα φυτά του βαμβακιού με αποτέλεσμα ποσοτική και 
ποιοτική μείωση παραγωγής.   
 
Πληροφορηθήκαμε οτι πρόσφατα η Ιταλία έδωσε κατ’ εξαίρεση άδεια 120 ημερών 
στο propargite 
 
Με βάση τα παραπάνω θέλουμε να επισημάνουμε το σοβαρό έλλειμμα που υπάρχει 
αυτή τη στιγμή στο οπλοστάσιο της χημικής καταπολέμησης των τετρανύχων στο 
βαμβάκι και την αναγκαιότητα να δοθούν λύσεις καθώς μόνο με τη χρήση των 
ωοκτόνων-προνυμφοκτόνων χωρίς εξειδικευμένο ακμαιοκτόνο όπως το propargite 
δεν εξασφαλίζεται η προστασία των βαμβακοφύτων σε περίπτωση έξαρσης των 
πληθυσμών με αποτέλεσμα να είναι σε κίνδυνο το εισόδημα των παραγωγών και η 
ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα ενός από τα εθνικά μας προϊόντα όπως το 
βαμβάκι. 
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