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1. ΣΟΧΟΙ
Στόχοσ του Δελτίου είναι θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των παραγωγϊν για τθν εξζλιξθ τθσ
βαμβακοκαλλιζργειασ και τθν αποτελεςματικι φυτοπροςταςία των βαμβακοφυτειϊν τουσ.
2. ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ
Μετά το πρϊτο 5ιμερο του Αυγοφςτου, εμφανίςκθκε, επιτζλουσ, θ εικόνα ενόσ κανονικοφ
καλοκαιριοφ. Επεκράτθςαν, μζχρι και ςιμερα, υψθλζσ κερμοκραςίεσ, χωρίσ βροχοπτϊςεισ.
Οι βαμβακοπαραγωγοί ζχοντασ γλυτϊςει ποτίςματα ωσ τισ αρχζσ Αυγοφςτου, ζκαναν με εντατικό
ρυκμό τισ αρδεφςεισ που ιταν αναγκαίεσ αυτό το διάςτθμα. Τα ποτίςματα ςυνεχίςκθκαν, ςτα εξωχϊραφα,
μζχρι τισ πρϊτεσ μζρεσ του Σεπτεμβρίου.
Οι παραπάνω καιρικζσ ςυνκικεσ ιταν ευνοϊκζσ για τθ βαμβακοκαλλιζργεια - βοθκϊντασ ςτθν
πρωίμθςθ και τθν πλοφςια καρποφορία των φυτϊν. Σε ςυνδυαςμό με τθν επαρκι άρδευςθ, ζχουν οδθγιςει ςε
μία πολφ καλι εικόνα των βαμβακοφυτειϊν.
3. ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΒΟΛΕ
Οι πρϊτεσ προνφμφεσ τθσ επικίνδυνθσ 2θσ γενιάσ του πράςινου ςκουλθκιοφ ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ
περί τθν 30θ Ιουλίου. Κάναμε μια μεγάλθ εξόρμθςθ ενθμζρωςθσ, μοιράηοντασ ςε όλα τα βαμβακοπαραγωγικά
χωριά το ςχετικό φυλλάδιο οδθγιϊν μασ και πραγματοποιϊντασ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, προκειμζνου οι
παραγωγοί να διατθριςουν τθν ψυχραιμία τουσ και να αξιοποιιςουν τα ωφζλιμα ζντομα που είχαν διαςϊςει
με τθν αποφυγι των ψεκαςμϊν.
Δυςτυχϊσ, όμωσ, λίγοι παραγωγοί διατιρθςαν τθν απαραίτθτθ ψυχραιμία. Φζτοσ ιταν πολφ πιεςτικι θ
δράςθ των «αντίρροπων δυνάμεων» και μζςα ςτο κλίμα «μεταδοτικοφ πανικοφ» που διαμορφϊκθκε (όπωσ
κάκε χρόνο), πολλοί παραγωγοί (το 60-70% περίπου), παραςφρκθκαν ςε βιαςτικοφσ ψεκαςμοφσ από τισ 21-22
Ιουλίου, χωρίσ να ζχουν εμφανιςκεί προνφμφεσ του Αυγοφςτου - ςτο «νεκρό διάςτθμα» μεταξφ των δφο
γενεϊν.
Τελικά, η εμφάνιςη αυτήσ τησ γενιάσ ήταν από τισ πιο υποτονικζσ που είχαμε διαχρονικά ςτθν περιοχι
μασ, με πολφ μικροφσ πλθκυςμοφσ, που μετά βίασ ζγιναν αντιλθπτοί.

Μία μειοψθφικι κατθγορία των βαμβακοπαραγωγϊν, που παρζμειναν ςχετικά ψφχραιμοι, ψζκαςε τισ
τελευταίεσ μζρεσ του Ιουλίου – πρϊτεσ μζρεσ του Αυγοφςτου. Κάποιοι κακυςτζρθςαν αυτόν τον ψεκαςμό μζχρι
και τισ 6-8 Αυγοφςτου. Σε όλεσ, ςχεδόν, τισ περιπτϊςεισ δεν χρειάηονταν χθμικζσ επεμβάςεισ, αφοφ θ προςβολι
ιταν πολφ πιο κάτω από το όριο επζμβαςθσ. Αλλά ιταν τζτοιο το κλίμα που διαμορφϊκθκε, που χρειάςτθκε
πολφ κουράγιο για να κακυςτεριςουν, ζςτω, αυτόν τον αχρείαςτο ψεκαςμό για 10 – 15 μζρεσ και να τον
κάνουν αφοφ είχε εμφανιςκεί θ προςβολι.
Υπιρξε και ζνα μικρό ποςοςτό (5-10%, περίπου), καλά εκπαιδευμζνων παραγωγϊν που δεν
προχϊρθςαν ςε χθμικι καταπολζμθςθ και πζραςαν τθ γενιά αψζκαςτοι, όπωσ ιταν και το ςωςτό. Το
φυςιολογικό για τθ χρονιά, ζφκαςε να μοιάηει με άκλο.
Επειδι αυτόσ ο πολφ βιαςτικόσ ψεκαςμόσ (20-22 Ιουλίου) ακολουκικθκε από ζναν Αφγουςτο με
εντελϊσ υποτονικι προςβολι, ανθςυχοφμε μθ καταλιξουν οι παραγωγοί ςε λακεμζνα ςυμπεράςματα. Μθ
κεωρθκεί ότι ιταν ςωςτοί οι προλθπτικοί ψεκαςμοί, αφοφ ςτο τζλοσ όλα εξελίχκθκαν καλά. Για το λόγο αυτό
ςυνεχίηουμε τισ ςυναντιςεισ μαηί τουσ, προκειμζνου να τουσ εξθγιςουμε ότι αυτόσ ο βιαςτικόσ ψεκαςμόσ ιταν
ζνα αδιαμφιςβιτθτο λάκοσ, που τουσ ζβαλε ςε μεγάλο κίνδυνο. Ζνα λάκοσ που δεν πρζπει να επαναλθφκεί ςε
επόμενθ χρονιά. Ππωσ λζγαμε και ςτισ οδθγίεσ μασ, θ βιαςφνθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ γενιάσ του Αυγοφςτου
δεν ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τισ ιςυχεσ χρονιζσ – πολφ περιςςότερο ςτον φετινό Αφγουςτο, με τθν ανφπαρκτθ
προςβολι.
Εκείνο που μασ ανθςυχεί, τουσ λζμε, είναι οι ςυνζπειεσ που κα ζχει αυτι θ βιαςτικι ζναρξθ των
ψεκαςμϊν ςε χρονιά μεγάλθσ προςβολισ. Τονίηουμε πωσ ςτθ χρονιά τθσ επιδθμίασ, οι ςυνζπειεσ τθσ πρόωρθσ
εξολόκρευςθσ των ωφελίμων κα είναι πολφ ςοβαρζσ, κα είναι δραματικζσ. Θα χρειαςτοφν και πολλοί ψεκαςμοί
και, ςτο τζλοσ, κα ζχουμε και μεγάλεσ ηθμιζσ. Θα επαναλθφκοφν, τουσ κυμίηουμε, τα αντίςτοιχα ολζκρια
αποτελζςματα ςτθν τελευταία επιδθμία, του 2012, για όςουσ παραγωγοφσ δεν ζδραςαν με τον ενδεδειγμζνο
τρόπο. Ξζρουμε ότι ςε μια ανάλογθ χρονιά «κα χυκεί, πάλι, πολφ αίμα», αν ενεργιςουμε με αντίςτοιχα
λακεμζνο και βιαςτικό τρόπο. Γι’ αυτό επιμζνουμε ςτθν εκπαίδευςι τουσ, για να προλάβουμε και να
αποφφγουμε τζτοιεσ μεγάλεσ ηθμιζσ.
Ρλθροφοροφμενοι και οι ίδιοι τισ ςοβαρζσ ηθμιζσ ςε άλλεσ περιοχζσ (βόρειο Ζβρο), από το πράςινο
ςκουλικι, αναρωτιοφνται γιατί εκεί οι παραγωγοί δεν καλφφκθκαν από τισ «15κιμερεσ αςπίδεσ προςταςίασ»
και δεν λειτοφργθςαν ςωτιρια τα «αποτελεςματικά» εντομοκτόνα. Ρροβλθματίηονται και ςυμφωνοφν ςτο
τζλοσ ότι ο πολφ δυνατόσ μθχανιςμόσ εκιςμοφ του πράςινου ςκουλθκιοφ απζναντι ςτα εντομοκτόνα είναι
παρϊν και δεν πρζπει και οι ίδιοι να το διαπιςτϊςουν, με επϊδυνο τρόπο, ςε χρονιά επιδθμίασ. Δθλϊνουν
μετανιωμζνοι που δεν μπόρεςαν και φζτοσ να διατθριςουν τθν ψυχραιμία τουσ ςτθν κρίςιμθ «τελικι ευκεία»
και να αξιοποιιςουν τθ δράςθ του καλφτερου «εντομοκτόνου», των ωφελίμων εντόμων. Με δεδομζνο,
μάλιςτα, ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των παραγωγϊν ακολοφκθςε τισ υποδείξεισ μασ και ζφκαςε χωρίσ
ψεκαςμοφσ μζχρι τισ 20 Ιουλίου. Σε μια χρονιά με τόςο χαμθλι προςβολι, που το ςφνολο ςχεδόν τθσ
καλλιζργειασ μποροφςε να βγει χωρίσ χθμικζσ επεμβάςεισ, επαναλιφκθκαν, ςε χειρότερο βακμό, τα γνωςτά
λάκθ. Δθλϊνουν ανιμποροι να παραμείνουν ψφχραιμοι το επίμαχο διάςτθμα και ηθτοφν τθν ακόμα εντονότερθ
παρουςία μασ εκείνθ τθν περίοδο.
Ιαςςίδεσ
Ππωσ αναφζραμε και ςτα προθγοφμενα δελτία μασ αποτζλεςαν το ιδιαίτερο εντομολογικό πρόβλθμα
τθσ φετινισ χρονιάσ. Ταλαιπϊρθςαν αρκετζσ φυτείεσ ωσ τα μζςα Αυγοφςτου. Θ χθμικι τουσ καταπολζμθςθ,
ςτο ςφνολο ςχεδόν των περιπτϊςεων, αποδείχκθκε ατελζςφορθ, ενϊ οδιγθςε ςε ιδιαίτερθ ζξαρςθ του
τετρανφχου.
Οι παραγωγοί παρατιρθςαν τθν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία των λειόφυλλων ποικιλιϊν ςε αυτόν τον εχκρό
και, αντίςτοιχα, τθ μειωμζνθ προςβολι ςτισ ποικιλίεσ με τραχφ φφλλωμα. Το γεγονόσ αναμζνεται να τουσ
επθρεάςει ςτθν επιλογι των ποικιλιϊν που κα επιλζξουν να καλλιεργιςουν τισ επόμενεσ χρονιζσ.
Τετράνυχοσ
Ππωσ προαναφζρκθκε, παρουςίαςε αξιόλογθ ζξαρςθ ςτισ φυτείεσ που ζγιναν άςκοποι ψεκαςμοί για
τθν αντιμετϊπιςθ, ιδίωσ, των ιαςςίδων.

Με ζνα καλοκαίρι βροχερό ωσ τισ αρχζσ Αυγοφςτου και, επομζνωσ, αποτρεπτικό για τθν παρουςία του,
εμφάνιςε απρόςμενθ ζξαρςθ μζςα ςτον Αφγουςτο, εξ αιτίασ τθσ διατάραξθσ τθσ βιολογικισ ιςορροπίασ. Το
πρόβλθμα ζλθξε προσ τα τζλθ Αυγοφςτου, όταν το μεγάλωμα τθσ νφχτασ και οι πρωινζσ δροςιζσ οδιγθςαν ςτθν
κάμψθ τθσ δράςθσ του.

Άλλοι εχκροί :
Δεν υπιρξε αξιόλογθ παρουςία άλλων εχκρϊν τθσ καλλιζργειασ.

4. ΤΣΑΕΙ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Στισ 29 Αυγοφςτου εκδϊςαμε το φυλλάδιο με οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρίτθσ γενιάσ,
που δεν είναι επικίνδυνθ και το μοιράςαμε ςτα ΜΜΕ, τουσ Διμουσ, φορείσ και τουσ παραγωγοφσ (το
επιςυνάπτουμε).
Ραρόμοια, ςτισ 7 Σεπτεμβρίου, εκδϊςαμε το φυλλάδιο με οδθγίεσ για τθν αποφφλλωςθ. Θα
διανεμθκεί με ανάλογο τρόπο.

Επιςυνάπτονται:
1. Φυλλάδιο με οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 3θσ γενιάσ του πράςινου ςκουλθκιοφ ςτο βαμβάκι.
2.
»
για τθν αποφφλλωςθ του βαμβακιοφ.
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