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Η βακβαθνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή καο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαξπδηώλ ,νη
πξώηκεο θπηείεο είλαη ζην 60%-80% ηνπ αλνίγκαηνο ελώ ζηηο όςηκεο πεξίπνπ ζην 10%-20%.
Σε απηό ην ζηάδην είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή απνθπιισηηθώλ γηαηη κε ηελ απνθύιισζε ε
ζπγθνκηδή πξσηκίδεη ,γίλεηαη επθνιόηεξα ,κε ιηγόηεξεο απώιεηεο θαη παξάγεηαη θαιύηεξεο
πνηόηεηαο βακβάθη.
Η εθαξκνγή απνθπιισηηθνύ πξέπεη λα γίλεη όηαλ ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ θαξπδηώλ είλαη
αλνηρηά θαη ηα θαξύδηα ηεο θνξπθήο είλαη ώξηκα. Μή ώξηκα θαξύδηα κε ηελ εθαξκνγή
απνθπιισηηθνύ δελ ζα αλνίμνπλ ζσζηά θαη δελ ζα ζπγθνκηζζνύλ.
Γηα λα πεηύρεη ε απνθύιισζε πξέπεη νη ζεξκνθξαζίεο γηα ιίγεο εκέξεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16νC
θαη κε ειηνθάλεηα, ρακειή εδαθηθή πγξαζία , θαη ηα θύιια λα είλαη πγηή .
Σηηο όςηκεο θπηείεο πξέπεη λα γίλεη εθαξκνγή κε σξηκαληηθό (ethephon) γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ
αλνίγκαηνο , ηελ πξσίκεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο απνθύιισζεο όηαλ έρνπκε
πνζνζηό αλνίγκαηνο 25%-40%.
Οη ζπιιήςεηο ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο πξάζηλνπ είλαη πνιύ ρακειέο θαη ε ηξίηε γεληά έρεη
ηειεηώζεη ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνπο παξαγσγνύο.. Οη ζπιιήςεηο ηνπ ξόδηλνπ
ήηαλ ζε όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν πνιύ ρακειέο έσο κεδεληθέο.
Οη βακβαθνθαιιηεξγεηέο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνπο γεσπόλνπο ηεο Δλζεο Αγξνηηθήο
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