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      Σε ρξνληέο πνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θπηξώκαηνο θαη κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ κόληκσλ θύιισλ ησλ 
βακβαθνθύησλ, επηθξαηνύλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ππάξρεη έληνλνο ν θίλδπλνο εθδήισζεο 
ζεςηξξηδηώλ (λα ζαπίζεη, δειαδή, ε ρίδα ηφλ κηθρώλ βακβαθοθύηφλ), κε ζπλέπεηα ηελ 
θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμή ηνπο ή, ην ρεηξόηεξν, ηελ μήξαλζή ηνπο. Εληνλόηεξεο είλαη νη δεκηέο, όηαλ 
νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζπλδπάδνληαη κε ππεξβνιηθή πγξαζία, από βξνρνπηώζεηο ή πνηίζκαηα. 
Οη παξαγσγνί γηα λα δηαπηζηώζνπλ ην βαζκό πξνζβνιήο, πξέπεη λα μεξηδώλνπλ θπηά από ην ρσξάθη 
ηνπο θαη λα βιέπνπλ  ηελ θαηάζηαζε ησλ ξηδώλ ηνπο.   
 
      Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηφλ ζευηρρηδηώλ, πρέπεη λα γίλοληαη επεηγόληφς οη παραθάηφ δύο 
επεκβάζεης :  

1) Αλ έρνπλ πέζεη βξνρέο, κόιηο θαηαζηεί δπλαηή ε θίλεζε ηνπ ςεθαζηηθνύ κέζα ζην ρσξάθη, λα 
γίλεη, ακέζσο, έλας υεθαζκός κε ζθεσάζκαηα ποσ βοεζούλ ηελ ρηδοβοιία (ΑΤΟΝΙΚ θαη παξόκνηα). 
Σηνλ ςεθαζκό απηό, πνπ ζπζηήλνπκε λα γίλεηαη γξακκηθά γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο, κπνξεί λα πξνζηεζεί 
θαη θάπνην δηαθπιιηθό ιίπαζκα. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό ε επέκβαζε απηή λα γίλεη ην δπλαηόλ 
ζπληνκόηεξα, λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ιίγεο, θξίζηκεο κέξεο πνπ κπνξεί, απηόο ν ςεθαζκόο, λα γίλεη 
λσξίηεξα από ην ζθαιηζηήξη. Πνιιέο θνξέο, δηαθνξά ειάρηζησλ εκεξώλ απνδεηθλύεηαη ζσηήξηα. Ο 
παξαγσγόο δελ πξέπεη λα ράλεη ρξόλν ζε δηζηαγκνύο, π.ρ., όηη ηα θπηά είλαη αθόκα κηθξά θαη είλαη 
δύζθνιν λα απνξξνθήζνπλ ην θάξκαθν. Σηε θάζε απηή, πνπ ηα θπηά βξίζθνληαη αλάκεζα ζην λα 
“ζβήζνπλ” από ηηο ζεςηξξηδίεο ή λα επηβηώζνπλ, ε κηθξή πνζόηεηα ζθεπάζκαηνο πνπ ζα 
απνξξνθήζνπλ, απνδεηθλύεηαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζσηήξηα γηα λα γιπηώζνπλ αληί λα μεξαζνύλ.    

2) Σηε ζπλέρεηα, κόιηο ε εδαθηθή πγξαζία ην επηηξέςεη, πξέπεη λα γίλεη ηο ζθαιηζηήρη, πνπ είλαη 
ε νπζηαζηηθή βνήζεηα  γηα ηηο ζεςηξξηδίεο. Θα „αεξηζηεί‟, έηζη, ην ρσξάθη, ζα δεζηαζεί ην έδαθνο θαη ζα 
πάςεη ε δξάζε ησλ κπθήησλ, πνπ δεκηνπξγνύλ ην πξόβιεκα. 

Προζοτή: Τν βάζνο ζθαιίζκαηνο λα είλαη ηόζν, όζν επηηξέπεη ε εδαθηθή πγξαζία. Όρη πνιύ 
βαζύ, πνπ ζα βγάιεη πγξέο ισξίδεο θαη ζα δεκηώζεη ηελ δνκή ηνπ εδάθνπο. Εθείλν πνπ θπξίσο 
ελδηαθέξεη, είλαη λα ζπάζεη (λα ηξηθηεί) ε επηθαλεηαθή θξνύζηα. 
 Καιό είλαη, επίζεο, λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε θξεδνζθαιηζηεξηνύ, πνπ δελ βνεζάεη ηνλ αεξηζκό 
ηνπ εδάθνπο.  

Σε ρσξάθηα πνπ μέξνπκε όηη πηάλνπλ έληνλε «θξνύζηα» θαη δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζεςηξξηδηώλ 

(ακκνπδεξά, αικύξεο), κπνξνύκε λα θάλνπκε ζθαιηζηήξη (αλ κεζνιάβεζαλ βξνρέο θαη έρνπλ, ήδε, πηάζεη 

θξνύζηα) αθόκα θαη πξηλ θπηξώζεη ην βακβάθη. Έηζη, αεξίδνληαο θαη ζεξκαίλνληαο ην έδαθνο, βνεζνύκε ην 

θύηξσκα θαη πξνιαβαίλνπκε ην ζάπηζκα ησλ ζπόξσλ θαη ησλ κηθξώλ βακβαθνθύησλ. Σηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο, ε αλαηάξαμε πνπ πξνθαιείηαη κε ην ζθάιηζκα  βοηθά και μηχανικά το φύτρωμα, κε ηηο ξσγκέο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηελ θξνύζηα ηνπ εδάθνπο. 
Η εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ζε όιεο ηηο ρξνληέο, αθόκα θαη ζ΄ απηέο πνπ δελ έρνπκε ηδηαίηεξα 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ππεξβνιηθή πγξαζία, ηα θπηά εκθαλίδνπλ πάιη (επηόηεξεο) ζεςηξξηδίεο. Κάζε 
ρξόλν, ππάξρεη έλα “άραξν δηάζηεκα”, από ην θύηξσκα κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ κόληκσλ θύιισλ, πνπ 
ηα θπηά δελ “ ιέλε λα μεθηλήζνπλ”. Σ΄ απηό ην δηάζηεκα, είλαη πνιύ ζεκαληηθή ε βνήζεηα ελόο 
ζθαιηζηεξηνύ, πνπ πξέπεη λα γίλεηαη όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα. Δηαπηζηώλνπκε, δπζηπρώο, όηη  αρθεηοί 
βακβαθοπαραγφγοί δελ έτοσλ ζσλεηδεηοποηήζεη ηελ ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ασηού ηοσ 
ζθαιίζκαηος θαη αθήλνπλ αβνήζεηα ηα θπηά ηνπο, θαζπζηεξώληαο επηδήκηα απηό ην θξίζηκν, πξώην 
ζθάιηζκα. Κάπνηνη απνθαζίδνπλ λα ην θάλνπλ αθόκα πην θαζπζηεξεκέλα, όηαλ αξρίδνπλ ηα ζθαιίζκαηα 
κε ην ρέξη, ζεσξώληαο ην κεραληθό ζθάιηζκα σο κηα απιή ζπλνδεπηηθή βνήζεηα ζην μερνξηάξηαζκα.  

---------------------------------------------- 
Τα βακβαθόθπηα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από ζεςηξξηδίεο, αλ αλέβνπλ απόηνκα νη ζεξκνθξαζίεο, 

εκθαλίδνπλ ζεκάδηα δίςαο (καξαίλνληαη), αθνύ ε ηξαπκαηηζκέλε ξίδα ηνπο αδπλαηεί λα ηα ηξνθνδνηήζεη 
επαξθώο κε λεξό. Σ‟ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, αλ δελ βξέμεη, είλαη αλαγθαίο έλα ειαθρύ πόηηζκα, θάηη 
πνπ ζε πξώηε εληύπσζε θαίλεηαη αληηθαηηθό: ζπζηήλνπκε, δειαδή, πόηηζκα, ελώ πξηλ από ιίγεο κέξεο 
θάλακε ζθαιηζηήξηα γηα λα δηώμνπκε ηελ ππεξβνιηθή πγξαζία, ε νπνία καδί κε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
δεκηνπξγνύζε ην πξόβιεκα ησλ ζεςηξξηδηώλ. Τν πόηηζκα, όκσο, απηό είλαη απαξαίηεην (έζησ θαη αλ 
ππάξρεη πγξαζία βαζύηεξα), γηα λα πγξάλνπκε ην επηθαλεηαθό ζηξώκα πνπ έρεη ζηεγλώζεη, ώζηε ηα 
ξηδίδηα πνπ πξνζπαζνύλ λα αλαπηπρζνύλ ςειόηεξα από ηελ ζαπηζκέλε θεληξηθή ξίδα (θαη από ηα νπνία 
εμαξηάηαη  ε επηβίσζε ησλ θπηώλ), λα βξνπλ εύθνια πγξαζία θαη λα ζηγνπξεπηεί  ε αλάπηπμή ηνπο.  
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