Σζρρεσ 25 Ιουλίου 2013
ΔΕΛΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ Βϋ ΓΕΝΙΑ ΣΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΟΤΛΗΚΙΟΤ
Η Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Σερρϊν, απευκφνει
ςτουσ βαμβακοπαραγωγοφσ του νομοφ μασ τθν παρακάτω ανακοίνωςθ:
Φίλοι βαμβακοπαραγωγοί,
Στο μεγάλο κφκλο ομιλιϊν που κάναμε τον μινα Μάρτιο, αλλά και ςτισ ςυναντιςεισ μασ από τθν αρχι τθσ
καλλιεργθτικισ περιόδου, εξθγιςαμε και επιςθμάναμε και φζτοσ, ότι το πϊσ κα πάνε τα πράγματα με τα
επιβλαβι ζντομα του βαμβακιοφ και ειδικά με τθν επικίνδυνθ γενιά του πράςινου ςκουλθκιοφ τον Αφγουςτο, κα
εξαρτθκεί, ςε πολφ μεγάλο βακμό, από το τι διδάχτθκαν και εφάρμοςαν οι παραγωγοί από τθν αρχι τθσ
καλλιεργθτικισ περιόδου μζχρι τον Αφγουςτο. Κυρίωσ, από το αν κατανόθςαν τθν τεράςτια ςθμαςία των
ωφελίμων εντόμων, ςτθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ. Τονίηαμε, ςτισ ςυνεχείσ επαφζσ μασ, πόςο ςθμαντικό είναι
να αποφφγουμε τουσ άςκοπουσ ψεκαςμοφσ, που εξολοκρεφουν τα ωφζλιμα ζντομα και βάλαμε ςαν ςτόχο να
φκάςουμε ςτον Αφγουςτο χωρίσ ψεκαςμοφσ με εντομοκτόνα. Σασ λζγαμε ότι ο ςτόχοσ αυτόσ είναι εφκολοσ,
αρκεί να ακολουκιςετε με εμπιςτοςφνθ τισ οδθγίεσ μασ. Και πράγματι, με τθ κετικι ςασ ανταπόκριςθ, φκάςαμε
ςτα τζλθ Ιουλίου, με τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των χωραφιϊν να μθν ζχει δεχτεί κανζνα ψεκαςμό με
εντομοκτόνα.
Η πρϊτθ γενιά του πράςινου ςκουλθκιοφ (του Ιουλίου), δεν εμφάνιςε ςθμαντικοφσ πλθκυςμοφσ και
πζραςε, όπωσ ςασ υποδείξαμε ςτο ςχετικό μασ δελτίο, χωρίσ χθμικι καταπολζμθςθ.
Η δεφτερθ γενιά, κα εμφανιςτεί ςτο βαμβάκι τισ τελευταίεσ μζρεσ του Ιουλίου και αναμζνεται να
διαρκζςει μζχρι τα μζςα Αυγοφςτου, για 20 μζρεσ, περίπου.
Αφοφ πετφχαμε να φκάςουμε ςτα τζλθ Ιουλίου χωρίσ ψεκαςμοφσ και με διαςωςμζνα τα ωφζλιμα
ζντομα, τθν πολλι δουλειά τθν κάναμε. Μθν κάνουμε λάκθ, τϊρα, ςτθν «τελικι ευκεία». Σο πολφτιμο αυτό
κεφάλαιο των ωφελίμων εντόμων, πρζπει τϊρα να δουλζψει για μασ, πρζπει να το ‘αξιοποιιςουμε’, για να
περάςουμε με επιτυχία τισ 20 μζρεσ τθσ γενιάσ του Αυγοφςτου. Γι αυτό, κυρίωσ, προςτατεφςαμε τα ωφζλιμα
ζντομα, τα διαςϊςαμε και τα φζραμε μζχρι δω. Πρζπει να παραμείνουμε ψφχραιμοι και να μθν
πανικοβλθκοφμε ςτθ κζα των πρϊτων ςκουλθκιϊν. Να αδιαφοριςουμε για όςα ακοφγονται για ζναρξθ
ψεκαςμϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατάςταςθσ ςτο χωράφι.

Πωσ κα αξιοποιιςουμε τα ωφζλιμα ζντομα ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ επικίνδυνθσ γενιάσ;
Πρϊτα – πρϊτα, πρζπει να ξζρουμε τι γίνεται μζςα ςτα χωράφια μασ τον Αφγουςτο. Γίνεται ζνασ πολφ
ςθμαντικόσ ανταγωνιςμόσ, γίνεται μζςα ςτισ βαμβακοφυτείεσ ζνα είδοσ «μάχθσ»:
Στθ «μάχθ» αυτι, από τθ μια μεριά είναι οι πεταλοφδεσ του ςκουλθκιοφ, που γεννοφν τα αυγά απϋ τα
οποία βγαίνουν τα ςκουλικια (και, δυςτυχϊσ, θ κάκε πεταλοφδα γεννά ζναν πολφ μεγάλο αρικμό αυγϊν - πάνω
από 1000). Από τθν άλλθ μεριά είναι τα ωφζλιμα ζντομα, που «τρϊνε» αυτά τα αυγά τθσ πεταλοφδασ και τα
μικρά ςκουλικια, μόλισ βγαίνουν από τα αυγά, πριν μεγαλϊςουν (ζχουν μζγεκοσ μζχρι μερικά χιλιοςτά). Κάποια
ωφζλιμα παραςιτοφν και μεγαλφτερα ςκουλικια, ενϊ οι κάμπιεσ του πράςινου ςκουλθκιοφ καννιβαλίηουν,
τρϊγονται, δθλαδι και μεταξφ τουσ (οι μεγαλφτερεσ τρϊνε τισ μικρότερεσ).
Τα ωφζλιμα ζντομα είναι, ςυνεπϊσ, ζνα «φυςικό εντομοκτόνο» που δουλεφει μζρα – νφχτα για
λογαριαςμό μασ, εξολοκρεφοντασ τα αυγά τθσ πεταλοφδασ και τα μικρά ςκουλικια. Είναι φανερι ανοθςία να τα
χαραμίςουμε με βιαςτικοφσ, πρόωρουσ ψεκαςμοφσ, μόλισ δοφμε τα πρϊτα ςκουλικια. Πρζπει να δουλζψουν
για μασ, τρϊγοντασ εκατομμφρια αυγά και ςκουλικια.
Αν βιαςτοφμε να ψεκάςουμε, εκείνο που, ουςιαςτικά, κα «καταφζρουμε» είναι να εξολοκρεφςουμε τα
ωφζλιμα ζντομα, τουσ «φφλακεσ του χωραφιοφ» (που ςκοτϊνονται εφκολα με τον ψεκαςμό). Θα κανατϊςουμε
και ζνα ποςοςτό των ςκουλθκιϊν (γνωςτι θ αντοχι του ςκουλθκιοφ ςτα φάρμακα). Οι πεταλοφδεσ, όμωσ, του
πράςινου ςκουλθκιοφ κα γεννοφν τισ επόμενεσ μζρεσ (για δφο βδομάδεσ, περίπου), ανενόχλθτεσ τα χιλιάδεσ
αυγά τουσ, χωρίσ ανταγωνιςμό, χωρίσ να υπάρχουν τα ωφζλιμα για να τα φάνε. Και τότε, τα ςκουλικια που
επζηθςαν από τον ψεκαςμό και τα καινοφργια που κα γεννθκοφν, κα προκαλζςουν μια ζξαρςθ τθσ προςβολισ
και κα αναγκαςκοφμε να ξαναψεκάςουμε, μπαίνοντασ, ζτςι, ςτον φαφλο κφκλο των επανειλθμμζνων ψεκαςμϊν.
Για να διαπιςτϊςουμε, ακόμα μια φορά, πόςο δφςκολθ είναι θ χθμικι καταπολζμθςθ του ςκουλθκιοφ. Γιατί
δεν υπάρχει μία ‘χθμικι βόμβα’, να τθ ρίξουμε ςτο χωράφι μασ, να εξολοκρεφςει όλα τα ςκουλικια που
υπάρχουν (και τα επόμενα που κα γεννθκοφν) και να θςυχάςουμε. Τζτοια φάρμακα δεν υπάρχουν πουκενά, ςε
ολόκλθρο τον κόςμο. Όςοι παραγωγοί βιάηονται, το βλζπουμε τόςα χρόνια, κάνουν ςτο τζλοσ και πολλά ζξοδα
(πολλοφσ ψεκαςμοφσ) και ζχουν και μεγάλεσ ηθμιζσ.

Όςο τα ωφζλιμα ζντομα καταφζρνουν να κρατοφν χαμθλά τθν προςβολι (προλαβαίνουν, δθλαδι, τθ
«γζννα» των πεταλοφδων), δεν ζχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο, παρά να περιμζνουμε, κερδίηοντασ μζρεσ, από
τισ 20 δφςκολεσ μζρεσ που ζχουμε να περάςουμε με το ςκουλικι.
Δεν πρζπει να αιςκανόμαςτε ότι παρακολουκοφμε άπραγοι τθν προςβολι. Αλλά να ζχουμε τθν
πεποίκθςθ ότι, ωσ γνϊςτεσ και εκπαιδευμζνοι, παρατθροφμε τθν δράςθ του «καλφτερου εντομοκτόνου» (των
ωφελίμων εντόμων), μζςα ςτο χωράφι μασ και παρακολουκοφμε, με επίγνωςθ, τθν εξζλιξθ τθσ προςβολισ. Ότι
ζχουμε εκπαιδευτεί να ανεχόμαςτε μια χαμθλι παρουςία του ςκουλθκιοφ, προκειμζνου να αποτρζψουμε τθν
ζξαρςι του και τισ μεγάλεσ ηθμιζσ.
Οφτε ςτζκει το άλλο «επιχείρθμα» που ακοφγεται πολλζσ φορζσ: «να προλάβουμε τα ςκουλικια όςο
είναι μικρά». Μικρά κα είναι τα πρϊτα ςκουλικια που κα ζχουν, ιδθ, εκκολαφκεί. Τισ επόμενεσ μζρεσ, όμωσ, κα
εκκολαφκοφν νζα ςκουλικια – οι πεταλοφδεσ κα εξακολουκιςουν να γεννοφν για δφο βδομάδεσ – εκείνα πϊσ
κα τα προλάβουμε μικρά; Γιϋ αυτό πρζπει να «ηυγίςουμε» πάρα πολφ τθν απόφαςι μασ να προβοφμε ςτον
πρϊτο ψεκαςμό, που κα εξολοκρεφςει τα ωφζλιμα ζντομα και κα μασ ςτεριςει τθν πολφτιμθ βοικειά τουσ.
1. Σε κανονικζσ χρονιζσ, με ςυνθκιςμζνουσ, χαμθλοφσ πλθκυςμοφσ του ςκουλθκιοφ, τα ωφζλιμα ζντομα
καταφζρνουν να ελζγξουν τθν προςβολι και περνάει και ο Αφγουςτοσ χωρίσ ψεκαςμοφσ.
2. Αν είναι χρονιά με μεγάλθ προςβολι, είναι πολφ πικανόν τα ωφζλιμα ζντομα να μθν μπορζςουν να
ελζγξουν τθν προςβολι, θ οποία κα ξεπεράςει το οικονομικό επίπεδο. Το όριο αυτό, ςτο οποίο ξεπερνιζται το
οικονομικό επίπεδο, το όριο ςτο οποίο φαίνεται ότι τα ωφζλιμα ζντομα δεν μποροφν, πλζον, να ελζγξουν τθν
προςβολι, είναι όταν κα βρίςκουμε, κατά μζςο όρο, ςτο χωράφι μασ, περιςςότερα από πζντε ςκουλικια ςτα
100 φυτά, ι, πιο απλά, περιςςότερα από ζνα ςκουλικι ςε κάκε μζτρο βαμβακοφυτείασ. Τότε, χωρίσ διςταγμό,
προχωροφμε ςε αναγκαςτικό ψεκαςμό με εντομοκτόνα. Αλλά και ςε μια τζτοια χρονιά, είναι πολφ ςθμαντικό να
κερδίςουμε 3,5,7,10 μζρεσ, ανάλογα το χωράφι και τθν περιοχι, από τισ 20 μζρεσ τθσ γενιάσ, αξιοποιϊντασ τθ
δράςθ των ωφελίμων εντόμων.

υμπεραςματικά, για να αντιμετωπίςουμε με επιτυχία τθν γενιά του Αυγοφςτου:
A) Φροντίηουμε να ζχουμε ιςορροπθμζνα (ψθμζνα) τα βαμβάκια μασ (αν χρειάηεται και με τθν χριςθ
των κατάλλθλων αναςχετικϊν), ϊςτε να μθν προςελκφουν υπερβολικά τισ πεταλοφδεσ του ςκουλθκιοφ.
Β) Όταν εμφανιςτοφν τα πρϊτα ςκουλικια παραμζνουμε ψφχραιμοι - είμαςτε, φυςικά, ςε εγριγορςθ
και παρακολουκοφμε ςυχνά τα χωράφια μασ. Αξιοποιοφμε τθ δράςθ των ωφελίμων εντόμων, που όςο
ελζγχουν τθν προςβολι περιμζνουμε. Σε ψεκαςμό κα προχωριςουμε μόνο όταν το χωράφι μασ φτάςει (αν
φκάςει) να ζχει, κατά μζςο όρο, περιςςότερα από ζνα ςκουλικι ςε κάκε μζτρο βαμβακοφυτείασ.
Στθν περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίοσ και γίνει ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ, θ παρακολοφκθςθ των φυτειϊν
πρζπει να ςυνεχίηεται μζχρι τθν λιξθ τθσ γενιάσ (τα μζςα Αυγοφςτου, περίπου). Γιατί με τον ψεκαςμό αυτόν, τα
ωφζλιμα ζντομα κα εξοντωκοφν και οι πεταλοφδεσ κα γεννοφν, όπωσ προείπαμε, χωρίσ ανταγωνιςμό τα αυγά
τουσ. Είναι, ςυνεπϊσ, πολφ πικανό να υπάρξει νζα ζξαρςθ τθσ προςβολισ και να χρειαςτεί (ςε μια βδομάδα
ςυνικωσ), επανάλθψθ του ψεκαςμοφ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ προκλικθκαν μεγάλεσ ηθμιζσ, από κακυςτζρθςθ ι
παράλειψθ αυτοφ, του δεφτερου ψεκαςμοφ. Η επανάλθψθ αυτι είναι περιςςότερο πικανό να χρειαςτεί ςτισ
περιπτϊςεισ που ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ γίνει ςχετικά νωρίσ και πρζπει να γίνεται με εντομοκτόνο διαφορετικισ
κατθγορίασ δράςθσ.
Αν χρειαςτεί και 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.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι βαμβακοπαραγωγοί να απευκφνονται ςτθν υπθρεςία μασ. Φζτοσ ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ γεωπόνων (δζκα τζςςερισ), είναι επιφορτιςμζνοι και με τθν παρακολοφκθςθ τθσ
βαμβακοκαλλιζργειασ και βρίςκονται ςτθ διάκεςι τουσ. Η υπθρεςία μασ ζχει εγκαταςτιςει και φζτοσ(όπωσ και
τα προθγοφμενα 20 χρόνια) δίκτυο φερομονικϊν παγίδων. Από τθν παρακολοφκθςι του, αλλά κυρίωσ, με τισ
επιτόπιεσ παρατθριςεισ των γεωπόνων μασ ςτα χωράφια, κα διαπιςτϊνουμε πϊσ διαμορφϊνεται, μζρα με τθ
μζρα, θ κατάςταςθ. Καλοφμε τουσ παραγωγοφσ να βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία μαηί μασ, ϊςτε να
ενθμερϊνονται για τθν εξζλιξθ τθσ προςβολισ και να ακολουκιςουν με εμπιςτοςφνθ τισ οδθγίεσ μασ.
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