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ηότοι
Σν παξόλ δειηίν γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο ηνπ
Ν. Κηιθίο κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή θπηνπξνζηαζία ζηνλ πξαγκαηηθό θαιιηεξγεηηθό
ρξόλν.
Αθνξά ην δηάζηεκα κέρξη ηελ εκθάληζε πξώησλ ρηεληώλ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο κέγηζηεο
απηνάκπλαο ηεο βακβαθνθπηείαο γηα όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
Η ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη ε εθαξκνγή ησλ
θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ ζην ζσζηό ρξόλν, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ
ζηόρνπ.
Γιαπιζηώζεις
Οη βακβαθνθπηείεο βξίζθνληαη ζην πξώην ζηάδην αλάπηπμεο από 3 έσο 9 πξαγκαηηθά θύιια..
Σν ύςνο ησλ θπηώλ είλαη πεξίπνπ 15- 20 cm θαη ε ππθλόηεηα είλαη 16 κε 18 θπηά / m επί ηεο
γξακκήο.
Παξαηεξήζεθαλ αξρηθέο πξνζβνιέο από ζξίπεο ζε ρακειά επίπεδα, κε ζπκπηώκαηα
θαηζάξσκα θαη ζρηζίκαηα ζηα θύιια,. Επίζεο ζηηο πνιύ πξώηκεο θπηείεο όπνπ εκθαλίζηεθαλ
ηα πξώηα ρηέληα, παξαηεξήζεθαλ κηθξέο πξνζβνιέο από ιύγθν. Σέινο εκθαλίζηεθαλ θαη
πνιύ κηθξνί πιεζπζκνί αθίδσλ.
σζηάζεις –καλλιεργηηικές πρακηικές
πληζηάηαη νη βακβαθνπαξαγσγνί λα θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ θαη ησλ
ιηπαζκάησλ. Οη ππεξβνιηθέο αξδεύζεηο θαη αδσηνύρεο ιηπάλζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
νςίκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δεκηνπξγία θπηώλ κε πινύζηα βιάζηεζε πνπ πξνζειθύνπλ
ηνπο επηβιαβείο νξγαληζκνύο.
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Κύξηα θξνληίδα ησλ παξαγσγώλ απηή ηελ επνρή είλαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο αξρηθνύο
πιεζπζκνύο σθέιηκσλ νξγαληζκώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα
ώζηε λα ηελ πξνζηαηέςνπλ αξγόηεξα από ηα βιαβεξά έληνκα. Πξέπεη επνκέλσο λα
απνθεύγνληαη νη ςεθαζκνί απηή ηελ επνρή.
Ο Λύγθνο κεηαλαζηεύεη ζην βακβάθη από άιια θπηά (από θαιιηέξγεηεο θπξίσο Μεδηθήο, ηεύηισλ,
ηνκάηαο θ.ι.π. θαζώο θαη από δηδάληα ζηηο άθξεο ησλ ρσξαθηώλ θαη αγξνύο ζε αγξαλάπαπζε).
Ο πιεζπζκόο ηνπ Λύγθνπ κπνξεί λα εμαπισζεί γξήγνξα όηαλ κεηαλαζηεύεη ζην βακβάθη από:
α)Μεδηθή πνπ ζπγθνκίδεηαη.
β)Ζηδάληα πνπ μεξαίλνληαη.
γ)Εθηάζεηο κε απηνθπή βιάζηεζε πνπ μεξαίλεηαη.
Μέηρα ανηιμεηώπιζης:
α) Κιηκάθσζε ηεο θνπήο ηεο Μεδηθήο πνπ γεηηνλεύεη κε ην βακβάθη, αθήλνληαο άθνπεο ισξίδεο
κεδηθήο ζηα ζύλνξα.
β) Από ηελ 3ε εβδνκάδα Μαΐνπ κέρξη θαη αξρέο Θνπλίνπ ην αξγόηεξν λα γίλεηαη ςεθαζκόο κε
εληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ ησλ δηδαλίσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
βακβαθηνύ, πξηλ ηα δηδάληα μεξαζνύλ. Αθνινύζσο ηα δηδάληα πξέπεη λα θνπνύλ θαη λα
θαηαζηξαθνύλ.
Δε ζπληζηάηαη ρεκηθή θαηαπνιέκεζε θαηά ηνπ ζξίπα δηόηη :
α) ηα θπηά ζπλέξρνληαη γξήγνξα από ηηο πξνζβνιέο
β) νη δεκηέο αληηζηαζκίδνληαη κε ηα νθέιε από ηε δξάζε ηνπ Θξίπα σο αξπαθηηθνύ ηνπ
ηεηξάλπρνπ (ηξώεη ηα απγά ηνπ ηεηξάλπρνπ)
γ) ε εθαξκνγή κε εθιεθηηθώλ εληνκνθηόλσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμάξζεηο ηνπ ηεηξάλπρνπ ή
ιύγθνπ ( θπξίσο ζε πξώηκεο θαιιηέξγεηεο).
Εθαξκνγή ςεθαζκώλ ελδείθλπηαη κόλν όηαλ ε πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα αλά επηβιαβή
νξγαληζκό ππεξβαίλεη ην θαηώθιη ηεο νηθνλνκηθήο δεκηάο. Σα θαηώηαηα όξηα αλά επηβιαβή
νξγαληζκό είλαη:
Αθίδεο: πςεινί πιεζπζκνί (ύπαξμε είθνζη πέληε (25) αηόκσλ θ.κ.ν. αλά θύιιν ζε δείγκα 100
θύιισλ) πνπ παξακέλνπλ γηα 7 ή πεξηζζόηεξεο κέξεο.
Θξίπεο: 1-2 άηνκα ζε κόληκα θύιια, ζε δείγκα 20-40 θπηώλ.
Λύγθνο: ηνπιάρηζηνλ 5 ελήιηθα άηνκα αλά 100 θπηά.
Σεηξάλπρνο: ύπαξμε πςειώλ πιεζπζκώλ πνπ πξνθαινύλ θπιιόπησζε.
Δθαρμογή υεκαζμών με Φσηοπροζηαηεσηικά Προχόνηα.
Σα βακβαθόθπηα είλαη αθόκα πξνζηαηεπκέλα από ηα εληνκνθηόλα εδάθνπο ή κε απηά ηεο
επηθάιπςεο ηνπ ζπόξνπ, γη΄απηό θαη δελ απαηηνύληαη επηπιένλ εθαξκνγέο. Αληίζεηα ε ρξήζε
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ηελ επνρή απηή ζα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζηα σθέιηκα
έληνκα πνπ ηελ πεξίνδν απηή εγθαζίζηαληαη θαη αλαπηύζζνληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο.
Εάλ θάπνηνη ερζξνί έρνπλ ππεξβεί ηα όξηα νηθνλνκηθήο δεκηάο, πξνηείλνληαη ςεθαζκνί είηε κε
βηνινγηθά ζθεπάζκαηα, είηε κε εθιεθηηθά εληνκνθηόλα πνπ ζα έρνπλ ηηο κηθξόηεξεο ζπλέπεηεο
ζηα σθέιηκα έληνκα.
Πξηλ ηνλ ςεθαζκό ζπληζηάηαη ην πξνζεθηηθό δηάβαζκα ησλ νδεγηώλ ηεο εηηθέηαο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη επηβάιιεηαη ε πηζηή εθαξκνγή ηνπο.
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