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ΔΠΗΚΑΗΡΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ
Φίινη βακβαθνπαξαγσγνί,
Η βακβαθνθαιιηέξγεηα, παξά ην δύζθνιν θαηξό, θαηά ηε ζπνξά θαη ηα θπηξώκαηα, έρεη θαιή εηθόλα
ζήκεξα. Οη αλεβαζκέλεο ζεξκνθξαζίεο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ, επηηάρπλαλ ηελ αλάπηπμε ησλ βακβαθνθπηεηώλ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ αξρηθή ηνπο νςίκεζε. Ήδε κεξηθέο βακβαθνθπηείεο κπήθαλ ζηε θάζε ηεο
αλαπαξαγσγήο (έβγαιαλ ρηέληα) θαη αλακέλνπκε, ζηηο επόκελεο κέξεο, λα κπεη ζ΄ απηή ηε θάζε, ζεκαληηθό
θνκκάηη ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ζην λνκό καο. Σ’ απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, θξίλακε απαξαίηεην λα
επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο γηα λα ζπκεζνύκε θάπνηα ζεκαληηθά πξάγκαηα. Οη παξεκβάζεηο ζαο ζην
επόκελν δηάζηεκα, ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ βακβαθηνύ θαη επνκέλσο ηελ ηειηθή έθβαζε
ησλ πξνζπαζεηώλ ζαο.
Έηζη:
Γηα ηε θπηνπξνζηαζία: Απνθεύγνπκε ηνπο άζθνπνπο ςεθαζκνύο κε εληνκνθηόλα, κέλνληαο
αηαιάληεπηνη ζην βαζηθό ζηόρν πνπ αλαιύζακε θαη ζηηο νκηιίεο καο: λα θηάζνπκε δει. ζηε 2ε γεληά ηνπ
πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ (ηέιε Ηνπιίνπ), ρσξίο ςεθαζκνύο. Έηζη ζα δηαζώζνπκε ηα σθέιηκα έληνκα, ηα
νπνία ζα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηθίλδπλεο γεληάο ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ, ηνλ
Αύγνπζην. Είκαζηε ζηνλ θξίζηκν κήλα Ινύλην, ζηνλ νπνίν, όπσο έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο, γίλεηαη ε
κεηαθίλεζε ησλ σθειίκσλ εληόκσλ από ηα ζηηεξά θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα βακβαθνρώξαθα, όπνπ
γελλνύλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη. Γη απηό πξέπεη λα απνθύγνπκε, κε θάζε ηξόπν, ηα εληνκνθηόλα.
Οη ιίγεο πξνζβνιέο ζξίπα θαη αθίδσλ πνπ εθδειώζεθαλ ζπνξαδηθά έρνπλ ππνρσξήζεη θαη δελ
πξέπεη λα είλαη αηηίεο αλεζπρίαο, δελ πξέπεη λα καο απαζρνινύλ, πξέπεη λα ηηο αγλνήζνπκε.
Γηα ηε ιίπαλζε: Υνξεγνύκε επαξθή πνζόηεηα ιηπάζκαηνο θαηά ηε 2ε εθαξκνγή, ζην
ηειεπηαίν ζθαιηζηήξη. Έρνπκε εμεγήζεη πνιιέο θνξέο όηη ε κείσζε ηεο ιίπαλζεο είλαη αληηνηθνλνκία. Δελ
κπνξνύκε λα πεηύρνπκε θαιέο απνδόζεηο, όηαλ ηα θπηά δελ έρνπλ ηξνθή.
Πξέπεη, καδί κε ηελ πνζόηεηα πνπ ξίμακε θαηά ηε ζπνξά, λα ζπκπιεξώζνπκε 40-60 θηιά, πεξίπνπ,
από ηα ζπλήζε βαζηθά ιηπάζκαηα (20-10-10, 18-8-8, θ.α. παξόκνηα). Ληπάζκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ην
Άδσην, Φώζθνξν, Κάιην, ζηελ αλαινγία 2-1-1. Απνθεύγνπκε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ έρνπκε εμεγήζεη πνιιέο
θνξέο, ηελ ζθέηε αδσηνύρν ιίπαλζε.
Γηα ηα πνηίζκαηα: Πνηίδνπκε ηηο επόκελεο εκέξεο, όπνπ δελ έρεη βξέμεη, όζα βακβάθηα
εκθαλίζνπλ ζεκάδηα όηη δεηάλε λεξό. Δελ αθήλνπκε ζ΄ απηή ηε θάζε ην βακβάθη λα ζηελνρσξεζεί από
δίςα. Η γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ βακβαθηνύ ζην επόκελν δεθαπελζήκεξν, είλαη πνιύ ζεκαληηθό δήηεκα γηα
ηελ παξαπέξα εμέιημή ηνπ.
Γηα ηελ αλάζρεζε ηεο ππεξβνιηθήο αλάπηπμεο: Από ηα ηέιε Ινπλίνπ, πεξίπνπ, ζε όζα ρσξάθηα ην
βακβάθη δείμεη όηη αλαπηύζζεηαη πην γξήγνξα από ην επηζπκεηό, είηε ιόγσ βξνρώλ θαη δξνζεξνύ θαηξνύ, είηε
επεηδή είλαη ληνικαιίθηα θαη ηξαβάλε πγξαζία θαη ε θπηεία έρεη μεθύγεη ηα 40 εθ. ύςνο, ρσξίο θακία
θαζπζηέξεζε ςεθάδνπκε κε κία κηθξή δόζε 30-50 θ.εθ. ΠΗΞ (θαη ηα παξόκνηα). Σηε ζπλέρεηα, αλάινγα
κε ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνύ θαη κε ηελ εκθάληζε ηεο θπηείαο:
Ή μαλαςεθάδνπκε κεηά από έλα δεθαήκεξν, εθόζνλ ην βακβάθη δελ έρεη ηζνξξνπήζεη,
Ή πνηίδνπκε, εθόζνλ δνύκε όηη ην βακβάθη ζηελνρσξηέηαη γηα λεξό,
Ή, ηέινο, πεξηκέλνπκε, αλ ην βακβάθη αλαπηύζζεηαη ηζνξξνπεκέλα.
Γηα ηα ραιαδνρηππεκέλα βακβάθηα, δηαλείκακε θπιιάδηα κε ηηο αλαγθαίεο, γηα ηελ πεξίζηαζε,
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο.
Για ηη θςηοπποζηαζία και ηην ανάζσεζη ηηρ ανάπηςξηρ, η ςπηπεζία μαρ διανέμει κάθε σπόνο
αναλςηικόηεπα θςλλάδια οδηγιών.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη βακβαθνπαξαγσγνί κπνξνύλ απεπζύλνληαη ζηνπο γεσπόλνπο ηεο
ππεξεζίαο καο, ζηα ηειέθσλα: 23213 - 55258, 55126, 55260, 55209, 55211, 55213
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