
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΛΑ 

 

1 ηότοι 

1.1 Σν παξόλ Γειηίν Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ απεπζύλεηαη ζηνπο 

βακβαθνπαξαγσγνύο ηεο Π.Δ. Πέιιαο, κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

θπηνπξνζηαζία ζην ζσζηό θαιιηεξγεηηθό ρξόλν. 

1.2 Αθνξά ην  ζηάδην ηεο Φπζηνινγηθήο Ωξίκαλζεο ζηάδην θαηά ην νπνίν ζηα  θπηά ηα 

θύιια  απνρξσκαηίδνληαη θαη πέθηνπλ θαη έρνπκε ην άλνηγκα ησλ θαξπδηώλ. 

1.3 ηόρνο είλαη ν παξαγσγόο λα έρεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλακέλνληαη ζην ζηάδην απηό θαη λα είλαη ζε ζέζε, κε ηε ζπλερή θαη ζπρλή 

παξαθνινύζεζε ησλ ρσξαθηώλ πνπ θαιιηεξγεί λα θξίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ή όρη 

ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

2 Γιαπιζηώζεις 

2.1 Η έληνλε ειηνθάλεηα θαη ν άλεκνο πνπ είρακε ηηο ηειεπηείαεο εκέξεο, επέθεξε 

σξίκαλζε ησλ θαξπδηώλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό. 

 

Έηζη έρνπκε ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο πνζνζηό αλνηρηώλ θαξπδηώλ πνπ αγγίδνπλ 

ην 40%, ελώ ζηα πην μεξηθά αγξνηεκάρηα αλέξρεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν, πάλσ θαη 

από ην 60%. 

2.2 Βάζε ηνπ πνζνζηνύ αλνίγκαηνο θαη κε δεδνκέλν όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα ην 

επηηξέςνπλ, νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ ζπγθνκηδή ηνπ 
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βακβαθηνύ θαη ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο θαηάιιεια γηα απηή. 

3 Δθαρμογή υεκαζμών  - ζσζηάζεις – καλλιεργηηικές πρακηικές. 

3.1 Γηα ηελ θαιύηεξε ζπγθνκηδή ησλ βακβαθόθπησλ, εθαξκόδνπκε ρεκηθή απνθύιισζε 

όηαλ είλαη αλνηρηό ην 60% ησλ θαξπδηώλ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα γηα ην 

βακβάθη θπηνξξπζκηζηηθά ζθεπάζκαηα (όπσο αλαθέξνληαη ζηελ Ηιεθηξνληθή βάζε 

ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ). 

Δπηπιένλ πξέπεη ηα θαξύδηα ζην 60% ηνπ ζπλόινπ ηνπο λα είλαη αλνηρηά θαηά ηελ 

επέκβαζε ώζηε ην ππόινηπν 20% -30% ησλ θαξπδηώλ λα είλαη θπζηνινγηθά ώξηκα. 

Έρεη κεγάιε ζεκαζία δηόηη εάλ επέκβνπκε όηαλ ην πνζνζηό ησλ αλνηρηώλ είλαη 

θάησ από 60%, ηόηε έλα πνζνζηό θαξπδηώλ είλαη αλώξηκα θαη ζα αλνίμνπλ κε ίλεο 

αλώξηκεο (εκθάληζε ζπζπόξνπ θαξακέιαο) κε πξόβιεκα ζηε πνηόηεηα θαη κε 

απμεκέλε πγξαζία θαη πξνβιήκαηα εμ απηήο ζηελ απνζήθεπζε θαη εθθόθθηζε. 

3.2 Πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε αθξηβώο ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο γηα επηηπρή απνθύιισζε 

(θπιιόπησζε) δηόηη κε επηηπρήο απνθύιισζε, μεξαίλεη ηα θύιια ρσξίο λα πέζνπλ, 

νπόηε απηά ηξίβνληαη θαη θνιιάλε ζην ζύζπνξν θαη δύζθνια απνκαθξύλνληαη από 

ηα θαζαξηζηήξηα ησλ ηλώλ ζην εθθνθθηζηήξην θαη ε ζπλερήο ξνή ηνπ εθθνθθηζκέλνπ 

από ζεηξά θαζαξηζηεξίσλ δεκηνπξγεί αλεπηζύκεηα Neps (θνκπάθηα) ζηηο ίλεο. 

 

Γηα ηελ απνθύιισζε αθνινπζνύκε πηζηά ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο ηνπ επηιεγκέλνπ 

ζθεπάζκαηνο θαηά ηελ εθαξκνγή θαη κε ζρνιαζηηθόηεηα. 

3.3 Η απνθύιισζε θξίλεηαη ππνρξεσηηθή δηόηη δηεπθνιύλεηαη ε κεραληθή ζπγθνκηδή 

ηνπ ζπζπόξνπ βάκβαθνο, θαη βνεζά λα δηαηεξεζεί θαζαξό θαη απαιιαγκέλν από 

μέλεο ύιεο θαη πξάζηλνπο ρξσκαηηζκνύο ησλ ηλώλ ηνπ από ηελ ζύλζιηςε ησλ 

θύιισλ κε ηηο ίλεο ζηα αδξάρηηα ηεο κεραλήο. 

3.4 Όηαλ ηα θύιια ηνπ βακβαθηνύ πέζνπλ θαη ην ζύλνιν ησλ ώξηκσλ θαξπδηώλ 

αλνίμνπλ ηόηε κπνξνύλ νη παξαγσγνί λα πξνρσξήζνπλ ζηελ κεραληθή ζπιινγή ηνπ 

βάκβαθνο. 

3.5 Καηά ηε κεραληθή ζπιινγή είλαη βαζηθό ν ζπόξνο λα κε έρεη πγξαζία, δηόηη ν πγξόο 

ζπόξνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο πνηόηεηαο ζπόξνπ θαη ηλώλ, έζησ θαη 

ζε πεξίπησζε νιηγνήκεξεο απνζήθεπζεο ζπζπόξνπ. 

 

Απηό επηηπγράλεηαη όηαλ ε ζπγθνκηδή γίλεηαη: 

α) Σελ εκέξα από 10:00 π.κ. θαη κέρξη πξηλ ηελ δύζε ηνπ ήιηνπ θαη πνηέ βξάδπ. 

β) Όρη ακέζσο κεηά από βξνρόπησζε. 

3.6 Τγξά ζύζπνξα βακβάθηα κε πγξαζία κεγαιύηεξε ηνπ 10% (ίλεο ή ζπόξνο), πξέπεη 

λα εθθνθθίδνληαη ακέζσο θαη λα κελ απνζεθεύνληαη δηόηη απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, 

θαηαζηξέθεηαη ν ζπόξνο , νη ίλεο ρξσκαηίδνληαη θίηξηλεο/θόθθηλεο θαη θαηά ηελ 

εθθόθθηζε παξάγεηαη βακβάθη κε θειίδεο. 

 

Ο Γ/ληεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

& Κηεληαηξηθήο Πέιιαο       

Α/α      

 

 

 

 

Γεσξγίνπ Παλαγηώηεο  

Πίλαθαο Γηαλνκήο: 

 

1. Γήκνο Πέιιαο 

2. Δθθνθθηζηήξηα πεξηνρήο Γηαλληηζώλ 

3. Καηαζηήκαηα Γεσξγηθώλ θαξκάθσλ 

πεξηνρήο Γηαλληηζώλ 

4. Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο 

 


