ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ
Φίλοι βαμβακοκαλλιεργθτζσ
Για δεκαετίεσ τονίηουμε τθν τεράςτια ςθμαςία των ωφελίμων εντόμων ςτθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ και ςε μεγάλο
βακμό ζχει ςυνειδθτοποιθκεί θ ςθμαςία αυτι από τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ του νομοφ μασ. Εκπαιδεφτθκαν οι παραγωγοί μασ να
μθν πανικοβάλλονται ςτθ κζα τθσ πρϊτθσ προςβολισ, αλλά να παρακολουκοφν τθν εξζλιξι τθσ, να ζχουν επίγνωςθ του
ανταγωνιςμοφ μεταξφ επιβλαβϊν και ωφελίμων εντόμων που υπάρχει μζςα ςτο χωράφι τουσ και να προχωροφν ςε χθμικι
καταπολζμθςθ μόνο όταν θ προςβολι ζχει υπερβεί το οικονομικό επίπεδο (όταν, δθλαδι, θ ηθμιά είναι μεγαλφτερθ από το κόςτοσ
και τισ ςυνζπειεσ του ψεκαςμοφ). Ζμακαν να προςτατεφουν τα ωφζλιμα ζντομα αποφεφγοντασ τουσ βιαςτικοφσ και άςκοπουσ
ψεκαςμοφσ, που προκαλοφν, τισ περιςςότερεσ φορζσ, ζξαρςθ αντί για φφεςθ των προςβολϊν.
το ςθμείωμα αυτό, κα περιγράψουμε (υπενκυμίςουμε), με λίγα λόγια, πϊσ πρζπει να ενεργεί ο ενθμερωμζνοσ
βαμβακοπαραγωγόσ ςχετικά με τθν φυτοπροςταςία του βαμβακιοφ, ϊςτε να διατθριςουμε μια τόςο ςθμαντικι κατάκτθςθ
που ςυμπιζηει το κόςτοσ (με τθν κατάργθςθ ι τθ δραςτικι μείωςθ των ψεκαςμϊν) και ςυγχρόνωσ ανεβάηει και τθν παραγωγι
(αφοφ οι φυτείεσ είναι υγιείσ όλο το καλοκαίρι, χωρίσ επιβάρυνςθ από μεγάλουσ πλθκυςμοφσ εχκρϊν). Βαςικόσ ςτόχοσ είναι να
φκάςουμε ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου χωρίσ ψεκαςμοφσ με εντομοκτόνα, με διαςωςμζνα, δθλαδι, τα ωφζλιμα ζντομα.
Ζ τ ς ι:
1) Ξεκινϊντασ από τθ ςπορά, ο παραγωγόσ πρζπει, να χρθςιμοποιεί ςπόρο επενδυμζνο με εντομοκτόνο, για να
εξαςφαλίςει προςταςία από το ςιδθροςκϊλθκα αλλά και το κρίπα (νταμάρι), ςτθν πρϊτθ περίοδο ανάπτυξθσ των βαμβακοφφτων.
Αποφεφγει, ζτςι, τον ψεκαςμό για το νταμάρι που γίνονταν παλιά μζςα ςτον μινα Ιοφνιο και είχε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα
ωφζλιμα ζντομα. Aν, παρά τθ χρθςιμοποίθςθ επενδυμζνου ςπόρου, εκδθλωκεί (πράγμα πολφ ςπάνιο), ςοβαρι προςβολι κρίπα
που πρζπει να αντιμετωπιςκεί με ψεκαςμό, ο ψεκαςμόσ αυτόσ πρζπει να γίνει μζχρι τα τζλθ Μαΐου, πριν αρχίςει θ μετακίνθςθ και
εγκατάςταςθ των ωφελίμων εντόμων.
2) Στθ ςυνζχεια πρζπει να αποφφγει τουσ ψεκαςμοφσ τον κρίςιμο μινα Ιοφνιο, κατά τον οποίο γίνεται θ μετακίνθςθ, θ
εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ των ωφελίμων εντόμων. Στισ αρχζσ αυτοφ του μινα, τα ωφζλιμα ζντομα (παςχαλίτςεσ κ.α.),
εγκαταλείπουν τα ςιταροχϊραφα που ξεραίνονται (και ςτα οποία είχαν περάςει το χειμϊνα και τθν άνοιξθ) και εγκακίςτανται ςτισ
βαμβακοφυτείεσ. Ο μινασ αυτόσ ςυμπίπτει και με τθν περίοδο τθσ ζντονθσ αναπαραγωγισ τουσ.
Είναι εφικτό, είναι εφκολο να αποφφγει ο βαμβακοπαραγωγόσ τουσ ψεκαςμοφσ τον μινα Ιοφνιο; ΝΑΙ.
Ασ δοφμε ποια είναι τα προβλιματα που είναι πικανόν να εμφανιςτοφν αυτόν το μινα και να προβλθματίςουν τον
παραγωγό για ψεκαςμοφσ:
α) Ο Θρίπασ: αναφερκικαμε παραπάνω ςτο ςωςτό τρόπο αντιμετϊπιςισ του.
β) Οι αφίδεσ (ψείρεσ). Τον Ιοφνιο, ςχεδόν κάκε χρόνο, εμφανίηεται ςε κάποιεσ φυτείεσ μικρι ι πιο ζντονθ προςβολι
ψείρασ. Εδϊ χρειάηεται προςοχι. Ρρζπει να αποφφγουμε τον ψεκαςμό και να εμπιςτευκοφμε τθν ‘κεραπεία’ τθσ προςβολισ ςτα
ωφζλιμα ζντομα. Τα τελευταία, ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ, κακαρίηουν το χωράφι από τθν ψείρα, ενϊ αντίκετα ο ψεκαςμόσ
με εντομοκτόνα, λόγω τθσ τρομερισ ηθμιάσ ςτα ωφζλιμα ζντομα, οδθγεί τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε ζξαρςθ τθσ προςβολισ.
Ευτυχϊσ, θ μεγάλθ πλειοψθφία των βαμβακοπαραγωγϊν ζχει κατανοιςει τα παραπάνω και δεν κάνει, πλζον, ψεκαςμοφσ για τθν
ψείρα. Σε χθμικό ψεκαςμό πρζπει να προβαίνουμε μόνο ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ πολφ πρϊιμων και πολφ ζντονων προςβολϊν ςε
μικρά ι εξαςκενθμζνα από διάφορεσ αιτίεσ φυτά (ςθψιρριηίεσ κ.λ.π.), που δεν ζχουν προοπτικι ανάκαμψθσ.
γ) O LYGUS (Λφγκοσ). Ρρζπει να είμαςτε πολφ προςεκτικοί και επιφυλακτικοί ςε όςα ακοφγονται τον Ιοφνιο, για ηθμιζσ
απϋ αυτό το ζντομο. Ρολλζσ φορζσ θ πτϊςθ των χτενιϊν που αποδίδεται ςτθ δράςθ αυτοφ του εντόμου, οφείλεται ςε φυςιολογικζσ αντιδράςεισ των φυτϊν ςτισ αυξομειϊςεισ τθσ κερμοκραςίασ ι τθσ εδαφικισ υγραςίασ. Πολφ ςυνθκιςμζνθ είναι, επίςθσ, θ
πτϊςθ των χτενιϊν ςε ηωθρζσ φυτείεσ με ζντονθ τάςθ για βλαςτικι ανάπτυξθ, περίπτωςθ κατά τθν οποία αντί εντομοκτόνων
πρζπει να μασ απαςχολιςει θ ζγκαιρθ και ςωςτι εφαρμογι αναςχετικϊν (ΙΧ κ.α.). Μόνο ςε περιπτϊςεισ, διαπιςτωμζνα ςοβαρϊν
προςβολϊν από LYGUS και ςτακμίηοντασ πάντα τισ επιπτϊςεισ ςτα ωφζλιμα ζντομα, προχωροφμε ςε ψεκαςμοφσ.
Απϋ όςα προαναφζρκθκαν, προκφπτει πωσ είναι, τελικά, εφκολο να αποφφγουμε τοφσ ψεκαςμοφσ κατά τον μινα Ιοφνιο.
Θα δϊςουμε, ζτςι, τθν ευκαιρία ςτα ωφζλιμα ζντομα να εγκαταςτακοφν και να πολλαπλαςιαςκοφν απρόςκοπτα ςτα χωράφια μασ.
Βάηουμε, ζτςι, το βαςικό κεμζλιο για να εξελιχκοφν ευνοϊκά τα πράγματα, αφοφ τα ωφζλιμα ζντομα με τθν δράςθ τουσ, ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν κα επιτρζψουν ςτουσ εχκροφσ του βαμβακιοφ να εμφανίςουν ζξαρςθ και υπάρχουν πολλζσ και
βάςιμεσ πικανότθτεσ να περάςει θ υπόλοιπθ καλλιεργθτικι περίοδοσ χωρίσ ψεκαςμοφσ. Αντίκετα, τυχόν ψεκαςμοί ςε αυτιν τθν
κρίςιμθ περίοδο, εξολοκρεφουν τα ωφζλιμα ζντομα και οδθγοφν ςτον φαφλο κφκλο των επανειλθμμζνων ψεκαςμϊν.
Φυςικά δεν εφθςυχάηουμε επειδι δεν ψεκάςαμε τον μινα Ιοφνιο. Ραρακολουκοφμε ςυνεχϊσ τισ φυτείεσ μασ και ζχουμε
το νου μασ ςε δφο εχκροφσ του βαμβακιοφ, που κα εμφανιςτοφν ςτθ ςυνζχεια τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου: Τον τετράνυχο και
το πράςινο ςκουλικι.
3) Σετράνυχοσ. Η προςβολι του ξεκινά, ςυνικωσ, από τισ άκρεσ των χωραφιϊν, όπου και διαχειμάηει ςτα χορτάρια των
ςυνόρων. Ευνοείται από κερμό και ξερό καιρό και εμφανίηει ζξαρςθ ςτο διάςτθμα από τισ αρχζσ Ιουλίου μζχρι τα μζςα
Αυγοφςτου. Ρροςβάλλει ευκολότερα φυτά εξαςκενθμζνα από διάφορεσ αιτίεσ (νεροκρατιματα, κακι ανάπτυξθ, δίψα κ.λ.π.). Δεν
παρουςιάηει ςυχνά εξάρςεισ, αλλά είναι εχκρόσ που ςε ζντονεσ προςβολζσ προκαλεί πολφ μεγάλεσ ηθμιζσ (πρόωρθ αχριςτευςθ
του φυλλϊματοσ - μζχρι και αποφφλλωςθ). Δεν ελζγχεται ικανοποιθτικά από τα ωφζλιμα ζντομα και, ςυνεπϊσ, δεν μποροφμε να
εμπιςτευκοφμε τθν αντιμετϊπιςι του ςτθ δράςθ τουσ.
Μόλισ διαπιςτϊςουμε ςοβαρι προςβολι τετρανφχου, πρζπει να ψεκάςουμε με ακαρεοκτόνα. Αν θ προςβολι είναι
περιοριςμζνθ ςτισ άκρεσ, ψεκάηουμε μόνο περιφερειακά το χωράφι (φροντίηοντασ να ψεκάηονται και τα χορτάρια των ςυνόρων
που αποτελοφν εςτία μόλυνςθσ), περιορίηοντασ, ζτςι, το κόςτοσ και τισ επιπτϊςεισ του ψεκαςμοφ. Αν θ προςβολι προχωριςει ςτο
εςωτερικό τθσ φυτείασ ι εξ αρχισ εκδθλϊκθκε διάςπαρτα ςτο εςωτερικό τθσ (αναφερόμαςτε πάντα ςε ςοβαρι προςβολι),
κάνουμε γενικό ψεκαςμό. Ευτυχϊσ, τα ακαρεοκτόνα βλάπτουν, αλλά δεν εξολοκρεφουν εντελϊσ τα ωφζλιμα ζντομα.
4) ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΘΚΙ. Είναι ο ςοβαρότεροσ εχκρόσ του βαμβακιοφ. Ρροςβάλλει το βαμβάκι, ουςιαςτικά, ςε δφο γενεζσ.
Η πρϊτθ γενιά εμφανίηεται ςτα τζλθ Ιουνίου μζχρι 15 Ιουλίου, περίπου. Η δεφτερθ γενιά του εμφανίηεται από τα τζλθ Ιουλίου
μζχρι τισ 20 Αυγοφςτου, περίπου και είναι θ επικίνδυνθ, καταςτρεπτικι γενιά. Ο λόγοσ που γίνεται για το πράςινο ςκουλικι
αφορά, ουςιαςτικά, αυτι τθ γενιά. Το Σεπτζμβριο εμφανίηεται και μία τρίτθ γενιά, που δεν αποτελεί αξιόλογο πρόβλθμα.

Η υπθρεςία μασ εγκακιςτά, κάκε χρόνο, φερομονικζσ παγίδεσ με τισ οποίεσ παρακολουκεί τθν εμφάνιςθ και εξζλιξθ του
πράςινου ςκουλθκιοφ. Οι παρατθριςεισ αυτοφ του δικτφου, μασ βοθκοφν ςτον χρονικό προςδιοριςμό τθσ κάκε γενεάσ, ενϊ μασ
επιτρζπουν και κάποια εκτίμθςθ για τον βακμό επικινδυνότθτασ τθσ προςβολισ. Δεν υπάρχει, όμωσ, ευκεία ςυςχζτιςθ ανάμεςα
ςτον αρικμό των ςυλλιψεων και τθν ζνταςθ τθσ προςβολισ ςτο χωράφι.
Ζντονθ, επιδθμικι προςβολι του πράςινου ςκουλθκιοφ εμφανίηεται περιοδικά. Στθν περιοχι μασ παρατθρικθκε τισ
χρονιζσ 1983,1992,2000, 2003,2008, 2010 και 2012. Θ ανθςυχθτικι πφκνωςθ των επιδθμικϊν προςβολϊν τθν τελευταία 10ετία,
πρζπει να προβλθματίςει πολφ ςοβαρά τουσ βαμβακοπαραγωγοφσ μασ και είναι αναγκαίο να ξαναδοφν με πολφ προςοχι τθν
προςταςία των ωφελίμων εντόμων. Δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ αυτοφ του ςθμαντικοφ και
καταςτρεπτικοφ εχκροφ, πζρα από τθν αξιοποίθςθ τθσ δράςθσ των ωφελίμων εντόμων.
Βαςικόσ κανόνασ ςτο πράςινο ςκουλικι πρζπει να είναι θ προςεκτικι και πυκνι παρακολοφκθςθ των φυτειϊν ςτισ
περιόδουσ εμφάνιςθσ του (ιδιαίτερα ςτθ γενιά του Αυγοφςτου) και ψεκαςμόσ μόνο όταν οι πλθκυςμοί του υπερβοφν το
οικονομικό επίπεδο: όταν βρίςκουμε, δθλαδι, περιςςότερα από 5 ςκουλικια ςτα 100 φυτά – ι πιο απλά, όταν βρίςκουμε, κατά
μζςο όρο, περιςςότερα από ζνα ςκουλικια ςε κάκε μζτρο βαμβακοφυτείασ.
Θ πρϊτθ γενιά του δεν κάνει, ςχεδόν ποτζ, ςοβαρζσ ηθμιζσ και ζχοντασ ςτο νου μασ τα ωφζλιμα ζντομα, αποφεφγουμε
(πλθν ελαχίςτων εξαιρζςεων) τθν χθμικι καταπολζμθςθ. Οι όποιεσ, μικρζσ ηθμιζσ, υπάρχει χρόνοσ να αναπλθρωκοφν.
Καταςτρεπτικι είναι θ γενιά του Αυγοφςτου, γιατί και οι πλθκυςμοί του εντόμου είναι μεγάλοι (ςτισ χρονιζσ επιδθμίασ)
και δεν υπάρχει χρόνοσ να αναπλθρωκοφν οι ηθμιζσ. Το πωσ κα εξελιχκοφν, όμωσ, τα πράγματα με το πράςινο ςκουλικι ςτθν
επικίνδυνθ γενιά του Αυγοφςτου, εξαρτάται, ςε μεγάλο βακμό, όπωσ προαναφζραμε, από το πϊσ ςυμπεριφζρκθκε ο παραγωγόσ
από τθν αρχι τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου. Από το αν προςτάτεψε τα ωφζλιμα ζντομα, αποφεφγοντασ μζχρι ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου
τουσ ψεκαςμοφσ με εντομοκτόνα. Τον Αφγουςτο, αν είναι μια ςυνθκιςμζνθ χρονιά με χαμθλοφσ πλθκυςμοφσ του πράςινου
ςκουλθκιοφ, το πικανότερο είναι να περάςει και αυτι θ γενιά χωρίσ ψεκαςμό – είναι αρκετι θ δράςθ των ωφελίμων για να ελζγξει
τθν προςβολι. Αν είναι μια χρονιά με επιδθμία, τότε χρειάηεται αυξθμζνθ προςοχι. Δεν πρζπει να βιαςτοφμε και πρζπει να
ακολουκιςουμε πιςτά τισ οδθγίεσ που κάκε χρόνο εκδίδει θ υπθρεςία μασ.
Ρρζπει, κατϋ αρχιν, οι βαμβακοπαραγωγοί να ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ότι ςτο χωράφι τουσ κάκε Αφγουςτο γίνεται μια
«μάχθ». Από τθ μια μεριά είναι οι πεταλοφδεσ του ςκουλθκιοφ, που θ κάκε μια γεννά, επί μζρεσ, ζναν πολφ μεγάλο αρικμό αυγϊν
(πάνω από 1000), απϋ τα οποία βγαίνουν τα ςκουλικια. Από τθν άλλθ, είναι τα ωφζλιμα ζντομα που «τρϊνε» αυτά τα αυγά και τα
μικρά ςκουλικια μόλισ βγαίνουν από τα αυγά (ζχουν, ακόμα, μζγεκοσ μερικϊν χιλιοςτϊν). Κάποια ωφζλιμα παραςιτοφν και
μεγαλφτερεσ κάμπιεσ, ενϊ οι κάμπιεσ του πράςινου ςκουλθκιοφ καννιβαλίηουν (οι μεγαλφτερεσ, δθλαδι, τρϊνε τισ μικρότερεσ).
Ξζροντασ τα παραπάνω οι παραγωγοί αποκτοφν επίγνωςθ για το πόςο πολφτιμο κεφάλαιο είναι τα ωφζλιμα ζντομα. Δεν πρζπει,
ςυνεπϊσ, να τα χαραμίςουν με βιαςτικοφσ, πρόωρουσ ψεκαςμοφσ, μόλισ δουν τα πρϊτα ςκουλικια. Αν βιαςτοφν να ψεκάςουν, το
μόνο που κα «καταφζρουν» είναι να κακαρίςουν το χωράφι από τουσ φφλακζσ του, ϊςτε οι πεταλοφδεσ να γεννιςουν
ανενόχλθτεσ τα χιλιάδεσ αυγά τουσ και όλα να εξελιχκοφν ανεμπόδιςτα ςε χιλιάδεσ ςκουλικια. Και κα μπουν, ζτςι, ςτο φαφλο
κφκλο των επανειλθμμζνων ψεκαςμϊν. Ρρζπει οι παραγωγοί να αξιοποιιςουν τα ωφζλιμα ζντομα που διαφφλαξαν από τθν αρχι
τθσ χρονιάσ, πρζπει να δουλζψουν γιϋ αυτοφσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ προςβολισ. Ζχουν ζνα φυςικό εντομοκτόνο που δουλεφει
μζρα – νφχτα για λογαριαςμό τουσ, εξολοκρεφοντασ τα αυγά τθσ πεταλοφδασ και τα μικρά ςκουλικια. Πςο τα ωφζλιμα ζντομα
καταφζρνουν να κρατοφν χαμθλά τθν προςβολι (προλαβαίνουν, δθλαδι, τθ «γζννα» των πεταλοφδων), πρζπει να περιμζνουν
κερδίηοντασ μζρεσ. Μπορεί οι πλθκυςμοί του ςκουλθκιοφ να διατθρθκοφν χαμθλά μζχρι το τζλοσ τθσ γενιάσ και να μθ χρειαςτεί
ψεκαςμόσ. Σε χρονιά επιδθμικισ προςβολισ, το πικανότερο είναι να μθ μπορζςουν να ελζγξουν μζχρι τζλουσ τθν προςβολι. Μόλισ
θ προςβολι ξεπεράςει το οικονομικό επίπεδο, βρίςκουμε, δθλαδι, κατά μζςο όρο, περιςςότερα από ζνα ςκουλικια ςε κάκε
μζτρο βαμβακοφυτείασ, τότε μόνο, χωρίσ διςταγμό και κακυςτεριςεισ, προχωροφμε ςε ψεκαςμό με εντομοκτόνα. Είναι, όμωσ,
πολφ ςθμαντικό να κερδίςουμε, με τθν αξιοποίθςθ των ωφελίμων εντόμων, 3,5,10 μζρεσ, ανάλογα το χωράφι και τθν περιοχι, από
τισ 20 δφςκολεσ μζρεσ που ζχουμε να περάςουμε – τόςο διαρκεί θ γενιά. Αν χρειαςτεί και γίνει αυτόσ ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ,
θ παρακολοφκθςθ των φυτειϊν πρζπει να ςυνεχίηεται μζχρι τθν λιξθ τθσ γενιάσ (τα μζςα Αυγοφςτου, περίπου), γιατί με τον
ψεκαςμό τα ωφζλιμα ζντομα κα εξοντωκοφν και οι πεταλοφδεσ κα γεννοφν, πλζον, χωρίσ ανταγωνιςμό τα αυγά τουσ. Είναι,
ςυνεπϊσ, πολφ πικανό να υπάρξει νζα ζξαρςθ τθσ προςβολισ και να χρειαςτεί επανάλθψθ του ψεκαςμοφ (ςυνικωσ γίνεται ςε μια
βδομάδα). Σε πολλζσ περιπτϊςεισ προκλικθκαν μεγάλεσ ηθμιζσ από κακυςτζρθςθ ι παράλειψθ αυτοφ, του δεφτερου ψεκαςμοφ.
υμπεραςματικά: οι παραγωγοί πρζπει να ξζρουν, πωσ οι βιαςτικοί χθμικοί ψεκαςμοί χειροτερεφουν παρά λφνουν το
πρόβλθμα. Δεν υπάρχει ζνα φάρμακο, μία ‘χθμικι βόμβα’ να ψεκάςουν νωρίσ το χωράφι τουσ, να εξολοκρεφςει όλα τα ςκουλικια
και να θςυχάςουν. Γιϋ αυτό πρζπει να μθ βιάηονται και να «ηυγίηουν» πάρα πολφ τθν απόφαςι τουσ να προβοφν ςτον πρϊτο
ψεκαςμό, που κα ςκοτϊςει τα ωφζλιμα. Και να το κάνουν μόνο όταν είναι απόλυτα αναγκαίο.
Στο παραπάνω πλαίςιο, τθσ ςυνεχοφσ μζριμνασ για τα ωφζλιμα ζντομα, πρζπει να αντιμετωπίηονται και οι λιγότερο
ςθμαντικοί εχκροί του βαμβακιοφ, όπωσ οι ιαςςίδεσ (τηιτηικάκι), αλευρϊδθσ κ.λ.π.. Μόνο όταν οι πλθκυςμοί τουσ είναι πολφ
μεγάλοι και οι επιπτϊςεισ ςτθν καλλιζργεια ςθμαντικζσ, πρζπει να παίρνουμε τθν απόφαςθ για ψεκαςμό.
Ανακεφαλαιϊνοντασ όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, ςυνοψίηουμε τισ υποδείξεισ μασ για τθ φυτοπροςταςία του
βαμβακιοφ, ςτο εξισ απλό μινυμα: ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΣΑ ΕΠΙΗΘΜΙΑ ΕΝΣΟΜΑ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΙΔΙΩ ΜΕ
ΣΟ ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΘΚΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΤΜΕ ΝΑ ΦΘΑΟΤΜΕ ΧΩΡΙ ΨΕΚΑΜΟΤ ΜΕ ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΙ ΑΡΧΕ
ΑΤΓΟΤΣΟΤ. Και τον Αφγουςτο να μθ βιαςτοφμε και να εφαρμόςουμε πιςτά τισ οδθγίεσ που κα εκδϊςει θ υπθρεςία μασ.
Μετά τθν κατάργθςθ του Οργανιςμοφ Βάμβακοσ, θ υπθρεςία μασ ςυνεχίηει, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν επιςτθμονικι
υποςτιριξθ τθσ καλλιζργειασ με τθν ίδια νοοτροπία γεωπονικισ δουλειάσ μζςα ςτο χωράφι, δίπλα ςτον παραγωγό. Καλοφμε τουσ
παραγωγοφσ να ςυνεργαςτοφν μαηί μασ, ϊςτε να μθν ακυρωκεί μία ςθμαντικι κατάκτθςθ που ςυντελζςτθκε ςτθν φυτοπροςταςία
του βαμβακιοφ ςτθν περιοχι μασ. Και όλοι καταλαβαίνουμε πόςο ςθμαντικι είναι αυτι θ κατάκτθςθ, πζραν των άλλων
(περιβάλλον, υγεία κ.λ.π.) και από τθν πλευρά του κόςτουσ, ιδιαίτερα μζςα ςτα ςθμερινά ςυμπιεςμζνα περικϊρια κζρδουσ ςτθν
καλλιζργεια του βαμβακιοφ.
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