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Θζμα: Κατάςταςη τησ βαμβακοκαλλιζργειασ – εξζλιξη τησ προςβολήσ τησ 2ησ
γενεάσ του πράςινου ςκουληκιοφ.

ΚΑΣΑΣΑΘ ΒΑΜΒΑΚΟΦΤΣΕΙΩΝ
Οι βαμβακοφυτείεσ μασ χαρακτθρίηονται φζτοσ από πρϊιμθ και πλοφςια
καρποφορία. Θ εικόνα τουσ, από τισ καλφτερεσ των τελευταίων ετϊν. Επίςθσ,
κανζνασ εχκρόσ δεν μασ απαςχόλθςε ςοβαρά μζχρι τα τζλθ Ιουλίου και οι
παραγωγοί ακολοφκθςαν με εμπιςτοςφνθ τισ υποδείξεισ μασ, ςτον ςτόχο που
βάλαμε από τθν αρχι τθσ χρονιάσ: να φθάςουμε ςτα τζλη Ιουλίου χωρίσ
ψεκαςμοφσ με εντομοκτόνα. Νωρίσ τον Μάιο, μασ απαςχόλθςαν κάποιεσ
προςβολζσ τετρανφχου που αντιμετωπίςτθκαν με μεμονωμζνουσ ψεκαςμοφσ και
υποχϊρθςαν με τισ βροχζσ ςτισ αρχζσ Ιουνίου. Επίςθσ κάποια, λίγα χωράφια
ταλαιπωροφνταν ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ από Ιαςςίδεσ, αλλά οι παραγωγοί
δεν προχϊρθςαν ςε ψεκαςμοφσ, φειδόμενοι των ωφελίμων εντόμων. Φάνθκε και
τθ φετινι χρονιά θ ελκυςτικότθτα - ευαιςκθςία κάποιων ποικιλιϊν ςτον παραπάνω
εχκρό.
ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΘ 2θσ ΓΕΝΕΑ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΤΛΘΚΙΟΤ
Θ 2θ γενεά του πράςινου ςκουλθκιοφ ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ τισ τελευταίεσ
3-4 μζρεσ του Ιουλίου. Οι πλθκυςμοί τθσ ιταν και παραμζνουν ακόμα χαμθλοί,
ίςωσ από τουσ μικρότερουσ των τελευταίων ετϊν. Εξαιρετικά χαμθλζσ, ςε ςχζςθ με
άλλεσ χρονιζσ τθν περίοδο του Αυγοφςτου, είναι και οι ςυλλιψεισ των
φερομονικϊν παγίδων.
Με δεδομζνο ότι δεν είχαν γίνει ψεκαςμοί με εντομοκτόνα μζχρι τα τζλθ
Ιουλίου και τα χωράφια ιταν γεμάτα με ωφζλιμα ζντομα, υπιρχαν οι
αντικειμενικζσ προχποκζςεισ να μειωκοφν ςτο ελάχιςτο, φζτοσ, οι ψεκαςμοί με
εντομοκτόνα. Και τα πράγματα κα εξελίςςονταν ζτςι, αν δεν υπιρχε θ παράμετροσ

τθσ ςυμπεριφοράσ μερίδασ του δικτφου εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, αν δεν
υπιρχε ςτο πεδίο μια αντίκετθ δράςθ. Οι «αντίρροπεσ» αυτζσ δυνάμεισ,
εμφανίςτθκαν από πολφ νωρίσ με επίμονεσ ςυςτάςεισ για προλθπτικοφσ
ψεκαςμοφσ τθν τελευταία βδομάδα του Ιουλίου, παρουςιάηοντασ με υπερβολικό
τρόπο τισ ιδιότθτεσ τθσ «νζα γενιάσ» εντομοκτόνων (ςκοτϊνουν τα αβγά τθσ
πεταλοφδασ, διαρκεί θ δράςθ τουσ 20 μζρεσ και δε βλάπτουν τα ωφζλιμα ζντομα).
Θ πίεςθ προσ τθν πλευρά των παραγωγϊν ιταν ιδιαιτζρωσ ζντονθ.
Μπροςτά ςϋ αυτιν τθν κατάςταςθ και παρά τθν ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ
καλλιζργειασ από ζναν μεγάλο αρικμό γεωπόνων τθσ Διεφκυνςισ μασ (14
γεωπόνοι, που δεν πιραν άδεια αυτό το κρίςιμο διάςτθμα), εκτιμιςαμε ότι δεν
ιταν αρκετι θ πυκνι παρουςία μασ, για να αποτρζψουμε τισ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ
πίεςθσ και αποφαςίςαμε να προβοφμε και ςε βραδινζσ ενημερϊςεισ – εξορμήςεισ.
Ζτςι, τθν εβδομάδα 29/7 ζωσ 2/8, ςτα μεγάλα χωριά του νομοφ μασ, όλα τα βράδια,
κλιμάκια γεωπόνων μασ, ενθμζρωςαν ςε βραδινζσ ςυγκεντρϊςεισ τουσ
βαμβακοπαραγωγοφσ μασ. Εξθγιςαμε τισ κζςεισ μασ, ςυςτιςαμε ψυχραιμία ςτουσ
παραγωγοφσ και ςυγκρατιςαμε τα πράγματα (με λίγουσ ψεκαςμοφσ), μζχρι το
αββατοκφριακο 3,4/8. Σο αββατοκφριακο, όμωσ, που μασ πζραςε (τα
αββατοκφριακα που είναι κλειςτι θ υπθρεςία ςυμβαίνουν ςυνικωσ αυτά),
εκδθλϊκθκε ακόμα πιο ζντονθ θ προαναφερκείςα πίεςθ ςτουσ
βαμβακοπαραγωγοφσ μασ - χωρίσ να ζχει επιβαρυνκεί θ κατάςταςθ και να
προκφψει ουςιαςτικόσ λόγοσ επζμβαςθσ - με αποτζλεςμα, να τουσ παραςφρουν ςε
άςκοπουσ ψεκαςμοφσ, που ζφκαςαν ςε ποςοςτά μζχρι και 70-80%.
Ζτςι, μία χρονιά με πολφ χαμθλοφσ πλθκυςμοφσ, που κα μποροφςε και ιταν
ςωςτό, να περάςει με πολφ λίγουσ ψεκαςμοφσ και να τθν «εκμεταλλευκοφμε» για
να δθμιουργιςουμε παρακατακικθ ωφελίμων εντόμων και για τθν επόμενθ
χρονιά, δυςτυχϊσ, παρά τθν επίμονθ προςπάκειά μασ, δεν μπόρεςε να εξελιχκεί με
αυτόν τον ωφζλιμο τρόπο και να ολοκλθρωκεί απολφτωσ επιτυχθμζνα, εξ αιτίασ,
κυρίωσ, τθσ παραπάνω αντίρροπθσ δράςθσ. Αυτι είναι μια βαςικι παράμετροσ ςτο
τοπίο τθσ φυτοπροςταςίασ του βαμβακιοφ, που πρζπει να τίκεται ςτθ ςχετικι
ςυηιτθςθ και εμείσ, πάντωσ, δεν
παραλείπουμε να τθν αναφζρουμε ςτουσ
απολογιςμοφσ μασ. Αναφζρουμε, επίςθσ, διαχρονικά ςτα ζγγραφά μασ, ότι μία
τζτοια ςυμπεριφορά υπονομεφει τθν βιωςιμότθτα τθσ καλλιζργειασ και είναι, και
από ςυμφεροντολογικισ πλευράσ, κοντόφκαλμθ, αφοφ διϊχνει παραγωγοφσ από
μια καλλιζργεια με πολλζσ ειςροζσ, όπωσ αυτι του Βαμβακιοφ, προσ τα ιτθρά ι
τον Θλίανκο, καλλιζργειεσ που απαιτοφν πολφ περιοριςμζνα εφόδια.
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