ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΘ 2ησ ΓΕΝΙΑ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΤΛΘΚΙΟΤ (ΣΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ)
Η Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σερρϊν,
απευκφνει ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ του νομοφ μασ τθν παρακάτω ανακοίνωςη:
Φίλοι βαμβακοπαραγωγοί,
Φκάνουμε ςτθ δεφτερθ γενιά του πράςινου ςκουλθκιοφ, που κα εμφανιςτεί τισ τελευταίεσ
μζρεσ του Ιουλίου και κα διαρκζςει μζχρι τα μζςα Αυγοφςτου, περίπου.
ΠΡΙΝ ΑΠ΄ ΟΛΑ ΤΣΗΝΟΤΜΕ ΨΤΧΡΑΙΜΙΑ και ΟΧΙ ΒΙΑΤΝΗ.

Επί χρόνια, ςασ διδάςκουμε, ότι αυτή η γενιά είναι ο ουςιαςτικόσ εχθρόσ του βαμβακιοφ
ςτην περιοχή μασ. Και ότι το πϊσ κα πάνε τα πράγματα ςε αυτι τθν επικίνδυνθ γενιά, αν κα τθν
αντιμετωπίςουμε με επιτυχία ι όχι, δεν εξαρτάται μόνο από το τι κα κάνουμε τον Αφγουςτο, αλλά
από το τι κάναμε από το φφτρωμα ωσ τον Αφγουςτο. Κυρίωσ, από το αν κατανοιςαμε τθν τεράςτια
ςθμαςία των ωφελίμων εντόμων ςτθν αντιμετϊπιςι τθσ και, επομζνωσ, αν αποφφγαμε από τθν αρχι
τθσ χρονιάσ τουσ άςκοπουσ ψεκαςμοφσ, ϊςτε να «γεμίςουμε» τα χωράφια μασ με ωφζλιμα ζντομα.
Στθν κατεφκυνςθ αυτι, βάηουμε, κάκε χρόνο, ωσ ςτόχο να φκάςουμε ςτον Αφγουςτο χωρίσ
ψεκαςμοφσ με εντομοκτόνα. Και πράγματι, με τθ κετικι ςασ ανταπόκριςθ, ςε αυτό το πρϊτο ςτάδιο τθσ αποφυγισ των άςκοπων ψεκαςμϊν μζχρι τα τζλθ Ιουλίου, τα πιγαμε καλά και φζτοσ. Η μεγάλθ
πλειοψθφία των παραγωγϊν απζφυγε τουσ άςκοπουσ ψεκαςμοφσ για δευτερεφοντεσ εχκροφσ
(Θρίπα, Ψείρα, Λφγκο, Ιαςςίδεσ, ακίνδυνθ πρϊτθ γενιά του ςκουλθκιοφ) και ζφκαςε μζχρι εδϊ χωρίσ
εντομοκτόνα, διαςϊηοντασ, ζτςι, τα ωφζλιμα ζντομα. Τϊρα, όμωσ, αυτά τα ωφζλιμα ζντομα, που
διαςϊςαμε πρζπει να τα αξιοποιιςουμε, πρζπει να δουλζψουν για μασ.
Δεν πρζπει να κάνουμε το λάθοσ, που κάνουμε ςυνικωσ ςϋ αυτιν τθν «τελικι ευκεία», να
βιαςτοφμε να ψεκάςουμε. Μθν επαναπαναυόμαςτε με κάποια νζα φάρμακα που ζδωςαν καλά
αποτελζςματα τα προθγοφμενα χρόνια. Χρθςιμοποιικθκαν ιδθ ζξι χρόνια και, όπωσ όλα τα
φάρμακα, τα ςυνθκίηει το ςκουλικι και μειϊνεται πολφ θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Σα ωφζλιμα
ζντομα είναι το καλφτερο και δωρεάν «φυςικό εντομοκτόνο», που δεν το ςυνθκίηει το ςκουλικι
(όπωσ ςυνθκίηει και αχρθςτεφει τα χθμικά εντομοκτόνα) και είναι το ιςχυρότερο «όπλο» μασ ςτθν
αντιμετϊπιςθ τθσ γενιάσ του Αυγοφςτου.
Τϊρα, ςτο κρίςιμο δεφτερο ςτάδιο τθσ αντιμετϊπιςθσ του ςκουλθκιοφ τον Αφγουςτο, πρζπει
να λειτουργιςουμε ςωςτά:
Α) Ρρϊτα – πρϊτα φροντίηουμε να ζχουμε ιςορροπθμζνα (ψθμζνα) τα βαμβάκια μασ (με
ςωςτό πότιςμα και ςωςτι λίπανςθ, αν χρειάηεται και με τθν χριςθ των κατάλλθλων αναςχετικϊν ΡΙΞ κ.λ.π.), ϊςτε να μθν είναι πολφ τρυφερά και, επομζνωσ, ελκυςτικά για τισ πεταλοφδεσ του
ςκουλθκιοφ.
Β) Ρρζπει να ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει ότι η γενιά αυτή διαρκεί 20 μζρεσ και πρζπει να
προςαρμόςουμε ανάλογα τθν ςυμπεριφορά μασ, ϊςτε να περάςουμε με επιτυχία αυτό το δφςκολο
διάςτθμα. Μθ λειτουργιςουμε ςαν να πρόκειται να διαρκζςει αυτι θ γενιά 3-4 μζρεσ.
Γ) Ρρζπει να ξανακυμθκοφμε τι γίνεται μζςα ςτα χωράφια μασ κάθε Αφγουςτο: Γίνεται ζνασ
πολφ ςθμαντικόσ ανταγωνιςμόσ, ζνα είδοσ «μάχησ».
Στθ «μάχθ» αυτι, από τη μια μεριά είναι οι πεταλοφδεσ του ςκουλθκιοφ που γεννοφν τα αυγά
τουσ, απϋ τα οποία βγαίνουν τα ςκουλικια. Και, δυςτυχϊσ, θ κάκε πεταλοφδα γεννά ζναν πολφ
μεγάλο αρικμό αυγϊν (πάνω από 1000). Από την άλλη μεριά είναι τα ωφζλιμα ζντομα, που «τρϊνε»
αυτά τα αυγά τθσ πεταλοφδασ και τα μικρά ςκουλικια μόλισ βγαίνουν από τα αυγά (πριν
μεγαλϊςουν). Κάποια ωφζλιμα παραςιτοφν (τρϊνε) και μεγαλφτερα ςκουλικια, ενϊ οι κάμπιεσ του
πράςινου ςκουλθκιοφ καννιβαλίηουν, τρϊγονται δθλαδι και μεταξφ τουσ (οι μεγαλφτερεσ τρϊνε τισ
μικρότερεσ).
Θα παρακολουκοφμε, λοιπόν, ςυχνά τα χωράφια μασ και όςο τα ωφζλιμα ζντομα
καταφζρνουν να ελζγχουν τθν προςβολι (προλαβαίνουν, δθλαδι, τθ «γζννα» των πεταλοφδων), δεν
ζχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να περιμζνουμε και να κερδίηουμε μζρεσ (από τισ 20 δφςκολεσ
μζρεσ που ζχουμε να περάςουμε με το ςκουλικι). Σο καλφτερο «φυςικό εντομοκτόνο», δουλεφει για
μασ. Με χθμικά εντομοκτόνα κα ψεκάςουμε μόνον όταν φανεί ότι τα ωφζλιμα ζντομα δεν μποροφν
να «τα βγάλουν πζρα», δεν μποροφν να ελζγξουν τθν προςβολι και το ςκουλικι πάει να περιςςζψει.

Ρότε ςυμβαίνει αυτό, πϊσ κα το καταλάβουμε; Πταν κα βρίςκουμε, κατά μζςο όρο, ςτο χωράφι μασ,
περιςςότερα από πζντε ςκουλικια ςτα 100 φυτά, ι, πιο απλά, περιςςότερα από ζνα ςκουλήκια ςε
κάθε μζτρο βαμβακοφυτείασ. Τότε κα ψεκάςουμε. Να αδιαφοριςουμε για όςα λζνε διάφοροι, για
ζναρξθ ψεκαςμϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατάςταςθσ ςτο χωράφι.
Αν βιαςτοφμε να ψεκάςουμε, ουςιαςτικά ςκοτϊνουμε «τουσ φφλακεσ του χωραφιοφ» και
κακαρίηουμε , «ετοιμάηουμε» τα χωράφια μασ για τισ πεταλοφδεσ – να γεννιςουν τα χίλια αυγά τουσ,
χωρίσ κανζνα ανταγωνιςμό μζςα ςτο χωράφι (να γίνουν και τα χίλια αυγά ςκουλικια). Ζτςι, αντί να
προλάβουμε την προςβολή, την «φουντϊνουμε».
Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ βιαςφνθσ δεν φαίνονται τόςο ζντονα ςτισ ιςυχεσ χρονιζσ (ςαν τισ
τελευταίεσ), που οι πεταλοφδεσ δεν είναι πολλζσ - το πολφ να χρειαςτεί ζνασ δεφτεροσ ψεκαςμόσ, που
δεν κα χρειαηόταν κανονικά. Οι ςυνζπειεσ, όμωσ, τθσ βιαςφνθσ κα είναι δραματικζσ ςε χρονιά με
μεγάλθ προςβολι (επιδημία), όπωσ ςυνζβθ ςτθν τελευταία επιδθμία, του 2012. Αν βιαςτοφμε ςε μια
τζτοια χρονιά, κα χρειαςτοφν πολλοί ψεκαςμοί και κα ζχουμε και μεγάλεσ ηθμιζσ. Γι αυτι τθ χρονιά,
τθσ επιδθμίασ, ανθςυχοφμε και προςπακοφμε να ςασ εκπαιδεφςουμε, για να ςασ προφυλάξουμε από
μεγάλθ ηθμιά. Και από πριν, κανείσ δεν ξζρει αν θα είναι ή όχι επιδημική η γενιά του Αυγοφςτου.
Ανακεφαλαιϊνοντασ, για την επιτυχή αντιμετϊπιςη τησ γενιάσ του Αυγοφςτου:
Πταν εμφανιςτοφν τα πρϊτα ςκουλικια δεν πανικοβαλλόμαςτε ςτθ κζα τουσ, παραμζνουμε
ψφχραιμοι και παρακολουκοφμε ςυχνά τα χωράφια μασ. Αξιοποιοφμε τθ δράςθ των ωφελίμων
εντόμων και ΔΕΝ ΒΙΑΗΟΜΑΣΕ ΝΑ ΨΕΚΑΟΤΜΕ.
Σε ψεκαςμό προχωροφμε μόνο όταν το χωράφι μασ φτάςει (αν φκάςει) να ζχει, κατά μζςο όρο,
περιςςότερα από ζνα ςκουλήκια ςε κάθε μζτρο βαμβακοφυτείασ.
Στθν περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίοσ και γίνει ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ, δεν πρζπει να επαναπαυκοφμε θ παρακολοφκθςθ των φυτειϊν πρζπει να ςυνεχίηεται μζχρι τθν λιξθ τθσ γενιάσ (μζςα Αυγοφςτου, περίπου).
Γιατί με τον ψεκαςμό αυτόν, τα ωφζλιμα ζντομα κα εξοντωκοφν και οι πεταλοφδεσ κα γεννοφν χωρίσ
ανταγωνιςμό τα αυγά τουσ. Είναι, ςυνεπϊσ, πολφ πικανό να υπάρξει νζα ζξαρςθ τθσ προςβολισ και να
χρειαςτεί επανάλθψθ του ψεκαςμοφ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ προκλικθκαν μεγάλεσ ηθμιζσ, από κακυςτζρθςθ
ι παράλειψθ αυτοφ, του δεφτερου ψεκαςμοφ. Αν γίνει δεφτεροσ ψεκαςμόσ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί
εντομοκτόνο διαφορετικισ κατθγορίασ δράςθσ, για τθν αποφυγι εκιςμοφ (ςυνθκίςματοσ).
Αν χρειαςτεί να γίνουν ψεκαςμοί, οι παραγωγοί πρζπει να χρθςιμοποιιςουν εγκεκριμζνα για τθν
βαμβακοκαλλιζργεια φυτοφάρμακα, να λάβουν όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλειά τουσ
και να ειδοποιιςουν ςχετικά τουσ μελιςςοκόμουσ, για τθν απομάκρυνςθ των κυψελϊν τουσ.
Η Διεφκυνςι μασ ζχει εγκαταςτιςει και φζτοσ (όπωσ και τα προθγοφμενα 25, περίπου, χρόνια), δίκτυο
φερομονικϊν παγίδων. Από τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ του δικτφου, αλλά κυρίωσ από τισ επιτόπιεσ
παρατθριςεισ τθσ ομάδασ των γεωπόνων μασ που παρακολουκεί τθν βαμβακοκαλλιζργεια, κα διαπιςτϊνουμε
πϊσ διαμορφϊνεται, μζρα με τθ μζρα, θ κατάςταςθ. Καλοφμε τουσ παραγωγοφσ να βρίςκονται ςε ςυνεχι
επικοινωνία μαηί μασ, να ενθμερϊνονται για τθν εξζλιξθ τθσ προςβολισ και να ακολουθοφν με εμπιςτοςφνη
τισ υποδείξεισ μασ. Να εφαρμόςουν όλοι, αυτά που, επί χρόνια, εφαρμόηουν χιλιάδεσ παραγωγοί ςτο νομό
μασ. Οι οποίοι, όντασ καλά εκπαιδευμζνοι, λειτουργοφν με τον ςωςτό τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω.
Γλυτϊνουν τα περιττά ζξοδα αχρείαςτων και επιηιμιων ψεκαςμϊν και, ςυγχρόνωσ, ανεβάηουν τισ αποδόςεισ
των χωραφιϊν τουσ, αφοφ τα φυτά βρίςκονται, όλο το καλοκαίρι, ςε καλι φυτουγιεινι κατάςταςθ.
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