ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
Είναι µια απαραίτητη επέµβαση, προκειµένου να επιταχύνουµε το άνοιγµα, να
πετύχουµε καλή συγκοµιδή, αλλά και καλή ποιότητα του σύσπορου βαµβακιού. Επίσης,
µόνο αποφυλλωµένο (και στεγνό) βαµβάκι, µπορεί να αποθηκευτεί.
Για εφέτος, η επέµβαση αυτή είναι εντελώς επιβεβληµένη, λόγω της οψιµότητας
της χρονιάς. Καλούµε λοιπόν τους βαµβακοπαραγωγούς να µην παραλείψουν να
κάνουν αποφυλλώσεις, λαβαίνοντας υπόψη τα παρακάτω:
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα αποφυλλωτικά πρέπει να ψεκάζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον, το 50%
των καρυδιών. Πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαµβακιού και πολλές
φορές και το ίδιο το άνοιγµα (παρατηρείται µισοάνοιγµα των καρυδιών και
καραµελοποίηση). Από την άλλη µεριά, για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά τα
αποφυλλωτικά, χρειάζονται καλές θερµοκρασίες (µεγαλύτερες των 15-18 ο C).
Είναι ανάγκη, λοιπόν, να βρούµε την χρυσή τοµή ανάµεσα στην καθυστέρηση της
εφαρµογής (για να προχωρήσει το άνοιγµα) και την έγκαιρη εφαρµογή, για να
προλάβουµε την πτώση των θερµοκρασιών. Συµβουλευόµαστε για το σκοπό αυτό τις
µετεωρολογικές προβλέψεις µακράς διάρκειας και όσο προβλέπεται ζεστός καιρός,
καθυστερούµε την εφαρµογή.
Σε πολύ αναπτυγµένες ή όψιµες φυτείες, που δεν ανοίγουν ενώ περνάει ο καιρός,
δεν µπορούµε να περιµένουµε το παραπάνω ποσοστό ανοίγµατος και εφαρµόζουµε
ωριµαντικά ή µισή δόση αποφυλλωτικού, έστω και αν το άνοιγµα είναι µόνο 10 -20 %.
Έτσι, θα πέσει ένα µέρος του φυλλώµατος και δια του αερισµού θα βοηθηθεί το άνοιγµα,
αλλά θα διατηρηθούν και αρκετά φύλλα για να ολοκληρωθεί η θρέψη των καρυδιών. Στη
συνέχεια, όταν το άνοιγµα προχωρήσει στο 50% και αν υπάρχουν ακόµα αρκετά φύλλα,
κάνουµε δεύτερη εφαρµογή.
Προϋποθέσεις για πετυχηµένη αποφύλλωση
- Φυτά µε όσο το δυνατόν υγιή, πράσινα φύλλα σε λειτουργία
- Να επικρατήσει, 4-5 µέρες µετά την εφαρµογή, καιρός µε ηλιοφάνεια, καλές
θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας και αυξηµένη ατµοσφαιρική υγρασία .
- Καλή ποιότητα ψεκασµού (καλή διαβροχή των φύλλων µε µπέκ «οµπρέλας», µε
το σωστό µέγεθος σταγονιδίων που δεν θα απορρέουν).
∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αποφυλλωτικά
KABUKI 2.5EC
SPOTLIGHT

10
12,5

κ. εκ./στρέµµα
»

+ 5 κ.εκ. Silwet (διαβρεκτικό)
+ 200 κ. εκ. Εθεφόν

Ωριµαντικά
Εθεφόν :

Σεπτέµβριος 2014

250-350

κ. εκ./στρέµµα

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Τηλέφωνα: 23213 – 55258, 55260, 55126, 55209, 55207,
55211, 55213, 55247

