
 

ΣΔΙ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΑΚΧΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 
 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ 
ΚΑΛΛΧΠΙΣΙΚΧΝ ΘΑΜΝΧΝ 

Nerium oleander 

Viburnum tinus “Lucidum” 

Photinia x fraseri “Red robin”  

Metrosideros excelsum 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΓΡ.ΑΝΑΣΑΙΟ Ι. ΓΑΡΡΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Υ. ΜΑΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2018 



 
 

2 

 

 

………………………..στην Δήμητρα, την Ειρήνη, την Χρύσα, τον Χρήστο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμεηαζηηθή επηηξνπή 

Δηζεγεηήο 

1) Γξ. Γάξξαο Αλαζηάζηνο  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σ.Δ.Η. Καιακάηαο 

Μειή 

1) Γξ. Κάξζησλαο Δπακεηλώλδαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σ.Δ.Η. Καιακάηαο 

2)  Κιεξνλόκνπ Γέζπνηλα Msc  Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ Σ.Δ.Η.            

Καιακάηαο 

 



 
 

3 

Πεξηερόκελα        3 

 Κεθάιαην 1ν         8 

1.1 Πξφινγνο        8 

 

1.2  Πεξίιεςε        8 

 

1.3 Δηζαγσγή        8 

Κεθάιαην 2ν         9 

Πηθξνδάθλε ( Nerium oleader)      9 

2.1 πζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε       9 

2.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή     9 

2.3 Ηζηνξηθά ζηνηρεία       10 

2.4 Πνιιαπιαζηαζκφο       11 

-Με ζπφξν (Δγγελήο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ)   11 

-Με κνζρεχκαηα (Αγελήο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ)   12 

2.5 πλζήθεο αλάπηπμεο       13 

-Θεξκνθξαζία        13 

-Φσηηζκφο         14 

-Τγξαζία         14 

-Έδαθνο         14 

-Αιαηφηεηα         14 

-Άλεκνο          14 

2.6 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο      14 

-Υξφλνο θαιιηέξγεηαο       14 

-Κιαδέκαηα          14 

-Λίπαλζε         14 

 -Φπηνξπζκηζηηθέο νπζίεο       15 

2.7 Πνηθηιίεο πηθξνδάθλεο       15 

2.8 Υξήζε ηηο πηθξνδάθλεο ζηελ θεπνηερλία    16 



 
 

4 

2.9 Δρζξνί – Αζζέλεηεο.       16 

Κεθάιαην 3ν         18  

Βηβνύξλν Λνπζίληνπκ (Viburnum tinus “lusidum”)   18 

3.1 πζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε       18 

3.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά - Πεξηγξαθή     18 

3.3 Πνιιαπιαζηαζκφο       18 

3.4 πλζήθεο αλάπηπμεο        19 

 -Θεξκνθξαζία        19 

-Φσηηζκφο         19 

-Τγξαζία         19 

-Έδαθνο         20 

-Αιαηφηεηα         20 

-Άλεκνο          20 

3.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο      20 

-Υξφλνο θαιιηέξγεηαο       20 

-Κιαδέκαηα          20 

-Λίπαλζε         20 

3.6 Πνηθηιίεο          21 

3.7 Υξήζε ηνπ Βηβνχξλνπ Λνπζίληνπκ ζηελ θεπνηερλία  21   

3.8 Δρζξνί- Αζζέλεηεο        21 

Κεθάιαην 4ν          23 

Φσηίληα  (Photinia x fraseri “Red Robin”)    23 

4.1πζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε      23 

4.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή.    23 

4.3 Πνιιαπιαζηαζκφο       23 

4.4 πλζήθεο αλάπηπμεο       24 

-Θεξκνθξαζία        24 

-Φσηηζκφο         24 



 
 

5 

-Τγξαζία         25 

-Έδαθνο         25 

-Αιαηφηεηα         25 

-Άλεκνο          25 

4.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο      25 

-Υξφλνο θαιιηέξγεηαο       25 

-Κιαδέκαηα          25 

-Λίπαλζε         25 

4.6 Πνηθηιίεο θσηίληαο.       26 

4.7 Υξήζε ηεο θσηίληαο ζηελ θεπνηερλία    26 

4.8  Δρζξνί – Αζζέλεηεο.       26 

Κεθάιαην 5Ο         27 

Μεηξνζίδεξνο  (Metrosideros excelsα)    27 

5.1πζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε      27 

5.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή.    27 

5.3  Πνιιαπιαζηαζκφο       27 

5.4 πλζήθεο αλάπηπμεο       28 

-Θεξκνθξαζία        28 

-Φσηηζκφο         28 

-Τγξαζία         28 

-Έδαθνο         29 

-Αιαηφηεηα         29 

-Άλεκνο          29 

5.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο      29 

-Υξφλνο θαιιηέξγεηαο       29 

-Κιαδέκαηα          29 

-Λίπαλζε         29 

5.6 Πνηθηιίεο κεηξνζίδεξνπ.      30 



 
 

6 

5.7 Υξήζε ηνπ κεηξνζίδεξνπ ζηελ θεπνηερλία    30 

5.8  Δρζξνί – Αζζέλεηεο.       30 

Κεθάιαην 6ν         31 

Τιηθά θαη κεζνδνινγία       31 

 6.1 Υξήζε Γεο        31 

-Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία εδάθνπο     31 

-Όθαζκα εδαθνθάιπςεο        32 

6.2 Υξήζε Νεξνχ         34 

-Καηαιιειφηεηα λεξνχ άξδεπζεο      34 

-Δπεμεξγαζία λεξνχ        34 

-Απνζήθεπζε λεξνχ        37 

-χζηεκα κε δίδπκεο αληιίεο      38 

-Αξδεπηηθφ δίθηπν         38 

-Γηφξζσζε   Ph        43 

6.3 Θξέςε Φπηψλ        44 

-χζηεκα πδξνιίπαλζεο        44 

-Τδαηνδηαιπηά  ιηπάζκαηα       47 

-Ο ζίδεξνο( Fe)        48 

6.4 Δδαθηθά κείγκαηα       48 

-Σχξθε         50 

-Διαθξφπεηξα        52 

-Ο θνθνθνίληθαο        54 

-Λίπαζκα βξαδείαο απνδέζκεπζεο      56 

-Πξνθπηξσηηθφ δηδαληνθηφλν         57 

-Αλζξαθηθφ αζβέζηην (CaCo3)      57 

-Κεπαίν ρψκα        58 

-Αλαδεπηήξαο εδαθηθνχ κείγκαηνο     59 

6.5 Φχηεπζε θπηψλ        60 



 
 

7 

-Φπηνδνρεία          60 

-Φπηεπηηθή κεραλή        61 

6.6 Δθαξκνγή Φπηνπξνζηαζίαο       62 

6.7 Κιηκαηηθφο έιεγρνο       64 

6.8 Γεσξγηθέο εξγαζίεο        65 

-Δξγάηεο γεο         65 

-Τπεχζπλνο  παξαγσγήο        66 

6.9 Σππνπνίεζε- πζθεπαζία       67 

6.10 Λνηπνί παξάγνληεο        69 

Κεθάιαην 7ν         71 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΔΚΣΑΗ 30 

ΣΡΔΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΓΛΑΣΡΙΚΑ ΦΤΣΑ ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ, ΒΙΒΟΤΡΝΟΤ, 

ΦΧΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΡΟΙΓΔΡΟΤ. 

7.1 Πάγηα έμνδα        71 

7.2 Γαπάλεο         74 

7.3 πληειεζηέο παξαγσγήο      76 

7.4 Δπέλδπζε – Υξεκαηνδφηεζε      78 

7.5  Γπλακηθή επηρείξεζεο – Αλακελφκελα έζνδα   79 

7.6 Απνηειέζκαηα        79 

7.7 πκπεξάζκαηα –Πξνηάζεηο      80 

Κεθάιαην 8ν         81 

Βηβιηνγξαθία – Πεγέο       81 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

1.1 Πξόινγνο 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

ηερλννηθνλνκηθή κειέηε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ιεηηνπξγία 

κηαο ζχγρξνλεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο. Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζέινπκε λα 

δείμνπκε ην κεγάιν εχξνο γλψζεσλ πνπ απαηηεί ε παξαγσγή αλζνθνκηθψλ 

θπηψλ, θαζψο επίζεο λα αλαδείμνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αλζνπαξαγσγνί θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο αλζνθνκίαο ζηελ ρψξα καο. 

Δπειπηζηνχκε ε εξγαζία απηή λα γίλεη έλα ρξήζηκν «εξγαιείν» γηα ηνλ 

εθάζηνηε κειινληηθφ αλζνπαξαγσγφ.  

 

 

1.2 Πεξίιεςε 

  Ζ δνκή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη σο εμήο. ην πξψην θεθάιαην 

πεξηγξάθνπκε ηελ  πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή αλζνθνκία ζήκεξα. 

ηα θεθάιαηα δχν έσο πέληε πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ησλ θπηψλ πνπ 

έρνπκε επηιέμεη λα θαιιηεξγήζνπκε (πηθξνδάθλε, βηβνχξλν ινπζίληνπκ, 

θσηίληα, κεηξνζίδεξνο).ην θεθάιαην έμη γίλεηε εθηελήο αλαθνξά ζηα κέζα θαη 

ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Σέινο ζην έβδνκν 

θεθάιαην αλαθέξνπκε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο εμάγνληαο απφ 

απηά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.   

 

1.3 Δηζαγσγή 

  Ζ Αλζνθνκία απνηειεί ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο Γεσπνλίαο κε 

θχξην αληηθείκελν έξεπλαο θαη κειέηεο ηελ θαιιηέξγεηα θαη ρξεζηκνπνίεζε 

θπηψλ πξνο ηνλ θαιισπηζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  ηελ 

Διιάδα ε θαιιηέξγεηα ησλ αλζνθνκηθψλ θπηψλ  γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο,  

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά  ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. Ζ πξψηεο πξνζπάζεηεο 

παξάγσγεο αλζνθνκηθψλ θπηψλ έγηλαλ ζηεο πεξηνρέο ηνπ Μαξαζψλα , ηνπ 

Απιψλα θαη ηεο Σξνηδελίαο. Σηο πξψηεο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνίεζαλ  νη 

ιαραλνθφκνη ηεο επνρήο θαη σο επί ην πιείζησλ ήηαλ νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Ζ ρσξά καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπηνπο ρεηκψλεο θαη κεγάιε 

ειηνθάλεηα έρεη ζεκαληηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο ,κε ζπλέπεηα λα ζεσξείηαη 

πξνλνκηαθφο ηφπνο απφ άπνςε θιίκαηνο γηα  παξαγσγή αλζνθνκηθψλ εηδψλ.                      

Ζ αλζνθνκία ζηελ Διιάδα είλαη έλαο αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ηεο 

γεσξγίαο κε πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο ηεο 

γεσξγίαο .  πγθεθξηκέλα ε παξάγσγε θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ γηα ηελ ρξήζε 

ηνπο ζηελ θεπνηερλία παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξσλ κηαο θαη ε εγρψξηα 

παξάγσγε δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Έηζη νη εηζαγσγέο απφ 

επξσπατθέο ρψξεο  θπξίσο Ηηαιία ,Ηζπαλία, Οιιαλδία, Γάιιηα θ.α. 

ζπλερίδνληαη κε ακείσηνπο ξπζκνχο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγν ηεο θαθήο 

νξγαλψζεηο ζηνλ θιάδν ηεο αλζνθνκίαο θαη δεπηεξεχνληνο απφ ηεο ηηκέο θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ Διιεληθψλ  πξντφλησλ. Απηφ απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα γηα 

ην ζέκα ηηο πηπρηαθήο εξγαζίαο. (Ννχζεο 2004 – άββαο 2010) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

 

 ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ 

2.1πζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε 

Βαζίιεην:  Φπηά 

πλνκνηαμία: Αγγεηφζπεξκα (Magnoliophyta) 

Οκνηαμία:  Γηθνηπιήδνλα  (Magnoliopsida) 

Σάμε: Γελζηαλψδε (Gentianales) 

Οηθνγέλεηα: Απνθπλίδεο (Apocynaceae)  

Γέλνο: Νήξηνλ (Nerium) 

Δίδνο: N.Oleander 

Γηψλπκν :Nerium  oleander. 

(https://el.wikipedia.org ) 

 

2.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή. 

 

Ζ ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ βοτάνου είλαη Nurium oleander (Νήξηνλ ε 

ξνδνδάθλε) ε νπνία αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Apocynaceae 

(Απνθπλνεηδψλ) Ζ νλνκαζία Νήριον –θαηά κία άπνςε- πξνέξρεηαη απφ ηε 

ιέμε λεξφ, επεηδή βξίζθεηαη δίπια ζε ξπάθηα. Δίλαη ην κφλν είδνο πνπ 

ηαμηλνκείηαη ζην γέλνο Nurium. 

Πξνέξρεηαη απφ ηελ Κνιρίδα, ζηα αλαηνιηθά ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. 

Απηνθχεηαη ζε θνίηεο θαη ζε φρζεο ρεηκάξξσλ, ξπαθηψλ θαη πνηακψλ. 

ηε ρψξα καο ηε ζπλαληνχκε κε ηα νλφκαηα, Πηθξνδάθλε, Ρνδνδάθλε, 

Αγξηνδάθλε, Πηθξνθπιιάδα, Φπιιάδα, έκα, Μπακηζίλα, Ρνδφδεληξν 

Φξνθαιίδα, Γαθλφκαδεο, Γξαθηά ή θάθα. 

Δίλαη αεηζαιήο ζάκλνο γλσζηφο ζε φινπο καο, πνπ ην χςνο ηνπ 

θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 6 κέηξα θαη θχεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Σα θχιια ηνπ 

θηάλνπλ ζε κήθνο ηα 12 εθαηνζηά θαη ζε πιάηνο ηα δχν. Φχνληαη αλά δχν ή 

ηξία, γξακκνεηδή σο ινγρνεηδή, νμχιεθηα, ζθνπξνπξάζηλα, γπαιηζηεξά απφ 

πάλσ θαη ζακπά αλνηρηφρξσκα απφ θάησ.                                                                   

Σα άλζε είλαη εχνζκα, άκηζρα, αληίζεηα θαη ζρεκαηίδνπλ επάθξηνπο 

θνξχκβνπο, (δει. ηαμηαλζίεο ζηηο νπνίεο αλ θαη νη κίζρνη ησλ ινπινπδηψλ δελ 

έρνπλ ην ίδην κήθνο, νη επάλσ επηθάλεηεο ηνπο βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν). 

Οη θφξπκβνη απηνί απνηεινχληαη απφ θαλνληθά άλζε, ζε δηάθνξνπο 

ρξσκαηηζκνχο φπσο ξνδ, θφθθηλν, ιεπθφ ή θίηξηλν. Σα άλζε είλαη 

εξκαθξφδηηα, αθηηλφκνξθα, ζπάληα δπγφκνξθα, κεκνλσκέλα ή ζε βνηξπψδεηο 

ή θπκαηνεηδείο ηαμηαλζίεο. Σα άλζε θέξνπλ 4-5 ζέπαια, ζπρλά αδελψδε. Σν 

θάζε άλζνο έρεη 5 πέηαια. Τπάξρνπλ κέζα 8 ζηήκνλεο, επηπεηάιηνη θαη 

ελαιιάζζνληαη κε ηνπο ινβνχο ηεο ζηεθάλεο. Ζ ζηεθάλε είλαη ζπκπέηαιε, 

ζπλήζσο ππνθξαηεξηφκνξθε ή ρναλνεηδήο, απνηεινχκελε απφ 4-5 ινβνχο. Ζ 

σνζήθε ζπλήζσο είλαη κνλφρσξε, επηθπήο έσο κεζνθπήο θαη απνηειείηαη 

απφ 2 θαη ζπάληα 5 θαξπφθπιια. Ο ζηχινο ηεο θαηαιήγεη ζε ζθαηξηθφ ζηίγκα.  

https://el.wikipedia.org/
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Ζ πηθξνδάθλε αλζνθνξεί απφ ηνλ κήλα Μάην σο θαη ηνλ επηέκβξην. 

Σα κπνπκπνχθηα ρξεηάδνληαη πνιχ θσο θαη δέζηε, γηα λ‟ αλνίμνπλ.   Οη θαξπνί 

ηεο πηθξνδάθλεο είλαη ζηελφκαθξεο, θπιηλδξηθέο ξάγεο, θφθθηλνπ ρξψκαηνο 

θαη ζπλήζσο γέξλνπλ πξνο ηα θάησ. ηαλ σξηκάζνπλ αλνίγνπλ θαηά κήθνο, 

ειεπζεξψλνληαο πνιπάξηζκνπο ζπφξνπο, πνπ θέξνπλ κεηαμέληεο ηξίρεο γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπνξάο ηνπο κε ηνλ άλεκν. Αλάινγα κε ην ρξψκα ησλ 

ινπινπδηψλ έρνπλ εμσηεξηθά θαη δηαθνξεηηθή απφρξσζε, φπσο π.ρ. ζηηο 

ιεπθέο πνηθηιίεο, αλνηθηφ πξάζηλν, ζηηο θφθθηλεο ή ξφδηλεο, κνβ - πξάζηλν θαη 

ζηηο βεξηθνθί αλνηθηφ πξάζηλν πνηθηικέλν κε αλνηθηφ θαθέ. Ο θαξπφο ηεο 

πηθξνδάθλεο είλαη ξάγα θφθθηλε. Πεξηέρεη θεξί, κία ιηπαξή πξάζηλε χιε, 

ρισξνθχιιε, ηαλίλε, ζάθραξν, ιεπθνκαηίλε, θειινιφδε, άιαηα θαη κία θίηξηλε 

ξεηίλε σο θχξην ζπζηαηηθφ ε νπνία πεξηέρεη πνιιέο ηνμίλεο. Δίλαη απφ ηα 

πιένλ δειεηεξηψδε θπηά ζηνλ θφζκν θαη πεξηέρεη πνιπάξηζκεο ηνμηθέο 

νπζίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ζαλάζηκεο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά παηδηά. 

Παξ‟ φια απηά ην ζπλαληνχκε ζπρλά ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ. 

Ζ ηνμηθφηεηά ηνπ ζεσξείηαη αξθεηά πςειή θαη έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο 

φπνπ κηθξή πνζφηεηα είρε ζαλαηεθφξα απνηειέζκαηα ή θφληεςαλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζάλαην. 

Ζ ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο ηνμίλεο πνπ πεξηέρεη είλαη νη νιεαληξίλε θαη 

λεξηίλε ηα νπνία είλαη θαξδηαθά γιπθνζίδηα. Βξίζθνληαη ζε φια ηα κέξε ηνπ 

θπηνχ, αιιά πεξηζζφηεξν ζπγθεληξψλνληαη ζην ρπκφ ηνπ θπηνχ. Αλ ν ρπκφο 

ηνπ θπηνχ έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κνχδηαζκα. 

Ο θινηφο ηνπ θπηνχ πεξηέρεη ξνζαγθελίλε πνπ ε δξάζε ηεο είλαη παξαπιήζηα 

κε ηεο ζηξπρλίλεο. ιν ην θπηφ είλαη ηνμηθφ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αληηδξάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε πηθξνδάθλε θξαηά ηηο ηνμηθέο ηεο 

ηδηφηεηεο θαη κεηά ηελ απνμήξαλζε ηνπ θπηνχ. Μία ρνχθηα θχιια αλ ιεθζνχλ 

απφ ελήιηθα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δπζκελή ζπκπηψκαηα. Έλα θαη κφλν 

εληαίν θχιιν ζα κπνξνχζε λα είλαη ζαλαηεθφξν γηα έλα λήπην ή παηδί. 

(Ννχζεο 1989-Καληαξηδεο 1994-Οιηβηε Φηιηππη 2008) 

 

2.3 Ιζηνξηθά ζηνηρεία 

 

Οη αξραίνη έιιελεο ηελ νλφκαδαλ λήξηνλ ή λήξηο. Ο Γηνζθνπξίδεο ηελ 

νλνκάδεη Οιέαλδξνπκ θαη νη Ρσκαίνη Ρνδνδάθλε ή Πηθξνδάθλε. Οη πξψηνη 

Υξηζηηαλνί ηελ απνθαινχζαλ ινπινχδη ηνπ Αγίνπ Ησζήθ. Οη δειεηεξηψδεηο 

ηδηφηεηεο ηνπ θπηνχ ήηαλ γλσζηέο απφ παιηά. Οη Πέξζεο ππνρσξψληαο ζηελ 

πξνέιαζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ έβαδαλ θισλάξηα ηνπ θπηνχ ζηηο πεγέο 

κε πφζηκν λεξφ θαη δειεηεξίαζαλ έηζη πνιιά άινγα ησλ Διιήλσλ. 

Αλαθέξεηαη επίζεο φηη κεξηθνί ζηξαηηψηεο πνπ ζνχβιηδαλ θξέαο θαίγνληαο 

θιαδηά πηθξνδάθλεο αζζέλεζαλ ζνβαξά θαη ήηαλ αδχλαην λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε κάρε. Οη Ηλδνί απνθαινχζαλ ην θπηφ «θνληά ησλ αιφγσλ» γηαηί ε γιπθηά 

γεχζε ησλ θιαδηψλ μεγεινχζε ηα άινγα πνπ ηα έηξσγαλ θαη πέζαηλαλ. Ο 

Γηνζθνπξίδεο αλαθέξεη φηη ηα θχιια θαη ηα άλζε ηνπ θπηνχ, έρνπλ θζαξηηθή 

δχλακε γηα ηα πεξηζζφηεξα ηεηξάπνδα, αιιά ζσζηηθή γηα ηνλ άλζξσπν φηαλ 
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ηα πίλεη κε θξαζί καδί κε απήγαλν γηα ηα δαγθψκαηα απφ ηα ζεξία. 

Ο Πιίληνο αλαθέξεη φηη ε πηθξνδάθλε παξά ηελ ηνμηθφηεηα ηεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε απήγαλν, είλαη απνηειεζκαηηθφ αληίδνην ζε δάγθσκα θηδηνχ θαη 

ζπληζηνχζε λα ηα πίλνπλ κέζα ζε θξαζί. 

Παξάγσγα πηθξνδάθλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα αηψλεο ζαλ βφηαλα. 

Ηζηνξηθέο αλαθνξέο δείρλνπλ φηη νη Μεζνπνηάκηνη, ηνλ 15ν αηψλα κΥ., 

πίζηεπαλ ζηηο επνπισηηθέο-ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο πηθξνδάθλεο. Οη 

Βαβπιψληνη ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα κίγκα απφ πηθξνδάθλε θαη γιπθφξηδα γηα λ' 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ πνλνθέθαιν απφ θξαζί. Οη Άξαβεο γηαηξνί 

ρξεζηκνπνίεζαλ πξψηνη ηελ πηθξνδάθλε ζαλ ζεξαπεπηηθφ ελάληηα ζηνλ 

θαξθίλν ηνλ 8ν αηψλα κ.Υ. 

Ζ ιατθή ηαηξηθή ρξεζηκνπνηνχζε ηα θχιια ηνπ θπηνχ γηα ηηο ινηκψμεηο 

ηνπ δέξκαηνο, ηε ςψξα, ηε ζχθηιε θαη ηνλ έξπεηα. Οη πξαθηηθνί γηαηξνί ηα 

έδηλαλ θαη εζσηεξηθά γηα ηηο παζήζεηο απηέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έβξαδαλ ηα 

θχιια κέζα ζε ιάδη ή θαηαζθεχαδαλ αινηθή απφ ζθφλε θχιισλ θαη μχγθη θαη 

ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα εληξηβέο. Σε ζθφλε ησλ θχιισλ ηε ζεσξνχζαλ έλα 

απφ ηα θαιχηεξα πηαξληθά. 

Παιηά έθξαδαλ ηηο ηξχπεο ησλ πνληηθηψλ κε ηα θχιια ηεο 

πηθξνδάθλεο. Σα πνληίθηα γηα λα βγνπλ έμσ, ηα έηξσγαλ θαη ςνθνχζαλ. ηε 

Γαιιία ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζθφλε απφ ηνλ θινηφ θαη ην μχιν ζαλ 

πνληηθνθάξκαθν. Μηθξή πνζφηεηα απφ ηε ζθφλε ζην ζηφκα θαη ηνλ θάξπγγα 

πξνθαιεί αίζζεκα κπξκεθηάζεσο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκεηφ. 

Οη θαηζίθεο ηξψλε θχιια ζπάληα, αιιά ην γάια ηνπο ηφηε γίλεηαη ηφζν πηθξφ 

πνπ δελ πίλεηαη. 

ηελ Κξήηε νη ρσξηθνί έπιεθαλ κε ηηο ζθάθεο σξαίεο ζηελφκαθξεο 

θφθεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζηαθπιηψλ ζηα παηεηήξηα θαη ησλ ρνριηψλ φηαλ 

επξφθεηην λα ηνπο κεηαθέξνπλ εθηφο Κξήηεο. Υξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ρπιφ ηεο 

ζθάθαο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ςσξίαζεο θαη γηα λα ζεξαπεχνπλ ηα πξφβαηα 

φηαλ πάζαηλαλ θιαπάηζα (θιαπάηζα ιεγφηαλ ε δηζηνκίαζε πνπ ήηαλ λφζνο 

ησλ πξνβάησλ απφ παξάζηην δηζηφκνπ). Σα θχιια ηεο ζθάθαο βξαζκέλα κε 

ιάδη, θαζαξφ θεξί, καζνχξη, απχξη θαη λεξφ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε αινηθή 

θαηά ηνπ εθδέκαηνο. (Σακβάθεο,  2002.) 

 

2.4 Πνιιαπιαζηαζκόο 

 

Ζ πηθξνδάθλε πνιιαπιαζηάδεηαη εχθνια κε ζπφξν ,παξαθπάδεο θαη 

κνζρεχκαηα μπινπνηεκέλα ή θαη κε κνζρεχκαηα καιαθνχ μχινπ (θνξπθέο 

βιαζηψλ).  

ηελ επηρεηξεκαηηθή αλζνθνκία ζπλαληνχκε δπν ηξφπνπο παξαγσγήο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 

 

-Με ζπφξν (Δγγελήο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ) 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηηο αλαπαξαγσγήο θπηψλ κε ζπφξνπο είλαη φηη 

κπνξνχκε λα πάξνπκε κεγάιν αξηζκφ θπηψλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

κε πνιχ κηθξφ θφζηνο, επίζεο ε κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ ηα αξρηθά ζηα 
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λεαξά θπηά είλαη πνιχ κηθξφο. Δλψ ην βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ 

παίξλνκαη γελεηηθά ην ίδην θπηφ θαη πνιιέο θνξέο πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ εθθπιίδνληαη.    Οη ζπνξά γίλεηαη ζπλήζσο ηνλ 

Μάξηην-Απξίιην ζε ζεξκνθξαζία 18-21 °C.   Σν θχηξσκα ησλ ζπφξσλ γίλεηαη 

κεηά απφ 2 κε 3 εβδνκάδεο. 

Λφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο ππθλφηεηαο απαξαίηεηε είλαη ε εξγαζία ηνπ 

αξαηψκαηνο θαζψο θαη ε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

(κπθεηνθηφλα). Έπεηηα ηα ζπνξηφθπηα κεηαθέξνληαη θαη κεηαθπηεχνληαη ζε 

κηθξά θπηνδνρεία  ζηνλ ρψξν αλάπηπμεο θαη ζθιεξαγψγεζεο  γηα  4-6 

εβδνκάδεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα ππνζηξψκαηα 

ξηδνβνιίαο, αιιά ηδαληθφ είλαη έλα κείγκα πνπ εμαζθαιίδεη θαιφ πνξψδεο (πρ. 

ηχξθε, ηχξθε-θνθνθνίληθα 2:1, ηχξθε-πεξιίηεο 4:1).  

 

-Με κνζρεχκαηα (Αγελήο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ)  

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ είλαη φηη γελεηηθά παίξλνκαη 

ην ίδην αθξηβφο θπηφ δηαηεξψληαο φια ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεηξηθνχ θπηνχ. Δπίζεο ζε ζπλζήθεο ειεγρφκελνπ πεξηβάιινληνο 

(ζεξκνθεπίνπ) κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε θπηά θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. 

αλ κεηνλέθηεκα είλαη ζίγνπξα ην κεγάιν θφζηνο παξαγσγήο, θαζψο 

θαη ε εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη. 

Ζ θαιχηεξε πεξίνδνο ξηδνβνιίαο είλαη απφ επηέκβξην έσο Γεθέκβξην 

θαη απφ Φεβξνπάξην έσο Μάην. 

 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα ππνζηξψκαηα ξηδνβνιίαο, 

αιιά ηδαληθφ είλαη έλα κίγκα πνπ εμαζθαιίδεη θαιφ πνξψδεο (πρ. ηχξθε, 

ηπξθε-θνθνθνίληθα 2:1, ηχξθε-πεξιίηεο 4:1 θ.α.). 

Σα κνζρεχκαηα θφβνληαη ζε κήθνο 5-10cm . Δίλαη  ζεκαληηθφ λα 

ςαιηδίδνληαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ ηα θχιια ησλ κνζρεπκάησλ, γηα λα 

κεησζεί ε θπιιηθή ηνπο επηθάλεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαπλνή ηνπο.(Γάξξαο 

2006) 

 

Καηά ηελ επηινγή ησλ κνζρεπκάησλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ΄νςηλ   

ηα έμεο  

 Σα κεηξηθά θπηά λα είλαη απαιιαγκέλα απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο 

 Σα κεηξηθά θπηά δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηξνθνπελία  

 Να βξίζθνληαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο 

 Να κελ έρνπκε εθαξκφζεη πξηλ ιίπαλζεο κε κεγάιεο πνζφηεηεο αδψηνπ 

 Καη λα γλσξίδνπκε φηη ζε θάζε βιαζηφ ππάξρεη κφλν έλα ηέιεην κφζρεπκα 

ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ κεηαρξσκαηηζκνχ ηνπ βιαζηνχ απφ θαθέ ζε 

πξάζηλν. 

 Σέινο θαιφ είλαη θαηά ηελ θχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ λα δηαρσξίδνληαη ηα 

θνξπθαία απφ ηα άιια κνζρεχκαηα. 

  Ζ επηηπρία ηηο ξηδνβνιίαο ησλ κνζρεπκάησλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

εμαζθαιίζεη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Ηδαληθή ζεξκνθξαζία ππνζηξψκαηνο  (18-20 CO) 
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 Ηδαληθή πγξαζία  ζην ρψξν (70-80%) 

 πλζήθεο θσηηζκνχ (εκηζθηάο 3000 -5000 lux) 

 Μηθξφ Γt (δηάθνξα ζεξκνθξαζίαο κέξαο -λχρηαο φρη κεγαιχηεξε απφ 8 CO) 

 Ηδαληθή πγξαζία ζηελ επηθάλεηα ησλ θχισλ ( χπαξμε ελφο ζπλερνκέλνπ 

θηικ λεξνχ) 

 Καζψο αεξηζκφο ζην ππφζηξσκα ξηδνβνιίαο θαη φρη κεγάιεο πνζφηεηεο 

λεξνχ. 

πλίζηαηαη ε ρξήζε  νξκφλεο  ξηδνβνιίαο (ηλδνιπινβνπηπξηθνχ νμχ –

ΗΒΑ- 0,25%) κε ηελ ρξήζε ηηο νπνία επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία 

ξηδνβνιίαο .  

Δμαζθαιίδνληαο φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο θαηά ηελ ξηδνβνιία ηεο πηθξνδάθλεο θπκαίλνληαη απφ 85- 

90%.Απαηηνχληαη 6-8 εβδνκάδεο γηα ηελ πιήξε έθηππμε ξηδψλ θαη άιιεο 3-4 

γηα ηε ζθιεξαγψγεζε θαη έθππμε λέσλ βιαζηψλ. Αλ θαη ηα κνζρεχκαηα 

ξηδψλνπλ εχθνια, ζα πξέπεη φηαλ βεβαησζνχκε φηη έρνπλ εθπηπρζεί ξίδεο, λα 

δηαθφςνπκε ηελ πδξνλέθσζε θαη λα κεηαθέξνπκε ηα λεαξά θπηά ζηνλ ρψξν  

ζθιεξαγψγεζεο . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Δξηδν κφζρεπκα πηθξνδάθλεο 

 

 

2.5 πλζήθεο αλάπηπμεο 

 

-Θεξκνθξαζία. Παγψλεη θαη θαηαζηξέθεηαη θάησ απφ ηνπο -5ºC, αιιά 

εθφζνλ έρεη κείλεη αλέπαθν ην ξηδηθφ ζχζηεκα «μαλαπεηάεη» θαη επαλέξρεηαη 

ζρεηηθά γξήγνξα ζην αξρηθφ ηεο κέγεζνο. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ιεζαξγεί, 

ζηακαηάεη ηελ παξαγσγή αλζέσλ θαη απνβάιεη κεγάιν κέξνο ηνπ 

θπιιψκαηνο ηεο.  Καηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο σο  ηδαληθή ζεξκνθξαζία 
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αλάπηπμεο ζεσξνχκαη ηνπο 18-20 C0 . Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο λχρηαο 

5-10 C0  επλννχλ ηελ εκθάληζε πεξηζζφηεξσλ αλζέσλ. 

-Φσηηζκόο. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. ε 

ζπλζήθεο εκίζθηαο ηα κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα επηκεθχλνληαη θαη νη βιαζηνί 

γίλνληαη πην επιχγηζηε θαη γέξλνπλ.   ε ζπλζήθεο κεγάιεο εκέξαο θαη ζε 

έληαζε θσηηζκνχ 40000-50000 lux  παίξλνκαη πην ζπκπαγήο θπηά κε 

πινχζηα αλζνθνξία. ηαλ ε έληαζε ηνπ θσηφο πεξάζεη ηα 60000 lux  ηα άλζε 

ηεο ράλνπλ ην δσεξφ έληνλν ρξψκα ηνπο. 

-Τγξαζία, Ζ πηθξνδάθλε παξφηη ζηελ θχζε ζπλαληάηαη δίπια ζε ξπάθηα είλαη 

αλζεθηηθή ζηελ μεξαζία θαη κπνξεί λα κεγαιψζεη κε ιίγν ή θαη θαζφινπ λεξφ, 

απηφ νθείιεηαη θπξίσο ιφγσ  ηεο κνξθήο θαη πθήο ησλ θχιισλ ηεο (παρηά, 

δεξκαηψδε, κε ηα ζηνκάηηα ζηελ θάησ πιεπξά λα είλαη θαιπκκέλα κε κηθξέο 

ηξίρεο). ε πεξηφδνπο πδαηηθνχ ζηξέο, απνβάιεη κέξνο ησλ θχιισλ ηεο, 

θπξίσο ηα θαηψηεξα θαη εηζέξρεηαη ζε έλα είδνο λάξθεο (φπσο φια ηα είδε 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε κεζνγεηαθή ιεθάλε θαη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην 

ζεξκφ, άλπδξν θαινθαίξη). Καηά ηελ θαιιηέξγεηαο ζε θπηνδνρεία ρξεηάδεηαη 

ζπρλέο θαη νκνηφκνξθεο αξδεχζεηο . 

-Έδαθνο. Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί, ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο εδαθψλ, αθφκε ζε εδάθε κε πνιχ πςειφ pH. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκε εδαθηθά κείγκαηα πνπ ηηο εμαζθαιίδνπλ θαιφ αεξηζκφ θαη 

είλαη πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ην pH θπκαίλεηαη απφ 5,5 έσο 6,5.  

-Αιαηόηεηα. Πξνζαξκφδεηαη ζαπκάζηα ζε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο, αιιά 

κπνξεί ηα ζηαγνλίδηα ηεο ζάιαζζεο λα δεκηνπξγνχλ κηθξά θαςίκαηα. 

-Άλεκνο. Αληέρεη ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο, νη νπνίνη αλαζηέιινπλ ηελ 

νκνηφκνξθε αλάπηπμή ηεο.(Φηιηππη 2009) 

 

2.6 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

 

Θεσξείηαη απφ ηα πην εχθνια θαιιηεξγεηηθά θπηά, κε κηθξέο αλάγθεο ζε 

άξδεπζε θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία.  

 Ο ρξφλνο θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ην κέγεζνο ηεο 

γιάζηξαο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο. Πρ. γηα θπηεχζεηο ζε γιάζηξα 

4 ιίηξσλ, απαηηείηαη κέζνο ρξφλνο θαιιηέξγεηαο 6-9 κήλεο, αλαιφγσο ηεο 

επνρήο θχηεπζεο. Γηα πιήξσο αλεπηπγκέλν θαη δηακνξθσκέλν θπηφ, 

απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 9-12 κήλεο. 

- Κιαδέκαηα.  Δίλαη θπηφ πνπ αληέρεη ηα απζηεξά  θιαδέκαηα θαη γηα απηφ 

ησλ ιφγν κπνξνχκε λα ηνπ θάλνπκε θιάδεκα ζρήκαηνο. (κπάια, θνξκφ-

κπάια, κηθξφ δέληξν ,θ.η.ι.) 

Μεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζηελ γιάζηξα θαιιηέξγεηαο  

θαη κεηά ην πέξαο πεξίπνπ 30 εκεξψλ θάλνπκε θνξπθνιφγεκα (θιάδεκα 

θνξπθήο) ψζηε απφ ην θπηφ λα εθθπεζνχλ λένη πιάγηνη βιαζηνί. 

Πεξηνδηθά ρξεηάδεηαη ρακειφ θιάδεκα αλαλέσζεο. 

-Λίπαλζε. Μεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζπλίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ 

δπν πδξνιίπαλζεο κε ιίπαζκα πινχζην ζε θψζθνξν (10-52-10) έσο φηνπ 

αλαπηπρηεί ηθαλνπνηεηηθά  ην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ. 
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Καηά ηελ πεξίνδν ηηο αλάπηπμεο ηνπ ζπλίζηαληαη επαλαιακβαλφκελεο 

ιίπαλζεο κε αδσηνχρα ιηπάζκαηα (30-10-10) θαη ιίγν πξηλ θαη θαηά ηελ 

αλζνθνξία ηνπ θπηνχ ιίπαλζεο κε θαιηνχρα ιηπάζκαηα (15-11-29). 

-Φπηνξπζκηζηηθέο νπζίεο. ηελ πηθξνδάθλε κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε θαη 

θάπνηνπο παξεκπνδηζηέο αλάπηπμεο CCC (chlormequat chloride 40%) ζε 

ζπγθεληξψζεηο 500ppm εσο 1000ppm 

Ζ εθαξκνγή ηνπ CCC έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ 

κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ άξα ελφο πνην λάλνπ θπηνχ κε θαιχηεξν ζρήκα 

θαη αληνρή ζην πιάγηαζκα.  Δπίζεο ε εθαξκνγή ηνπ CCC πξνσζεί ηελ 

πξψηκε αλζνθνξία ηνπ θπηνχ θαη καο δνκεί  κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζέσλ. 

 

 
Καιιηέξγεηα πηθξνδάθλεο 

 

2.7 Πνηθηιίεο πηθξνδάθλεο  

 

Με δηαζηαπξψζεηο θαη επηινγέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο πνηθηιίεο, 

κνλέο ή δηπιέο αλάινγα κε ην άλζνο, πνπ μερσξίδνπλ απφ ην χςνο (λάλεο, 

κέηξηεο, ςειέο) θαη ην ρξψκα ησλ ινπινπδηψλ (θφθθηλα, ξφδηλα, θίηξηλα, 

ιεπθνξφδηλα, βεξηθνθί θ.ιπ.). Τπάξρεη αθφκα κηα πνηθηιία κε θχιια δίρξσκα  

κε θηηξηλφρξπζεο δψλεο, αιιά ρσξίο ζπνπδαία αλζνθνξία. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο από απηέο. 

α) Με άλζε κνλά: 

• “Emile shant” θφθθηλν βεινπδέλην, πνιχ δσεξφ 

• “Angio Pucci” ιεπθφ πξνο ην μαλζφ 

• “Italia” δσεξφ θφθθηλν 

• “Emilie” θσηεηλφ ξφδηλν 

• “Alsace” ιεπθνξφδηλν 

• “Rosita” ξφδηλν βεξηθνθί 

• “Souvenir des Iles Canaries” θίηξηλν 
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 β) Με άλζε δηπιά : 

• “Gent des Batailles” βαζχ θφθθηλν 

• “Louis Pouget” βαζχ ξφδηλν, πνιχ κεγάια άλζε 

• “Mme Plauchon” ξφδηλα, κε άξσκα παζραιηάο 

• “Prorence” ξφδηλν, ζσκφλ θσηεηλφ 

• “Rosario” βεξηθνθί 

• “Splendens Folis Variegatis” δσεξφ ξφδηλν, θχιια πνηθηιφρξσκα 

• “Madoni Grandiflorum” ιεπθφ, κεγάια άλζε. 

(Σακβάθεο, 2002) 

 

 

2.8 Υξήζε ηηο πηθξνδάθλεο ζηελ θεπνηερλία 

 

  Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ειεχζεξνπο θπηηθνχο θξάθηεο, ζε λεζίδεο 

θαη πξαλή απηνθηλεηνδξφκσλ, ζε δεκηνπξγία ζπλζέζεσλ-νκάδσλ, ζε 

ζρήκαηα, ζε δεληξνζηνηρίεο, ηφζν γηα ηελ αληνρή ηεο θαη ηε κνξθή ηεο, φζν 

θαη γηα ηελ πινχζηα αλζνθνξία ηεο ηνπο αλνημηάηηθνπο θαη θαινθαηξηλνχο 

κήλεο.  Μπνξεί άλεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο κε ηζρπξνχο αλέκνπο ζε 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ζηα λεζηά θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ε αιαηφηεηα 

ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη πνιχ κεγάιε. Γελ ελδείθλπηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηηο 

ζε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο πνπ ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα πέθηεη θάησ απφ -5 CO.(Γάξξαο 2006- Φηιηππη 2008) 

 

 

2.9 Δρζξνί – Αζζέλεηεο. 

 

  Γεληθά, είλαη αξθεηά αλζεθηηθφ ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη  μεληζηήο ηνπ βαθηεξίνπ Xyllela fastidiosa, 

πνπ πξνζβάιεη θαη θαηαζηξέθεη ηελ ειηά, νπφηε είλαη απαξαίηεηνο ν 

πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο θαιιηέξγεηαο γηα πηζαλά ζπκπηψκαηα αιιά θαη ε 

έθδνζε Φπηνπγεηνλνκηθνχ Γηαβαηεξίνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.( http://www.minagric) 

πλήζσο πξνζβάιιεηαη ε λέα βιαζηήζεη απφ αθίδεο (Myzus persicae) 

Δπλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζβνιή ησλ θπηψλ απφ αθίδεο, είλαη φηαλ 

επηθξαηνχλ ζεξκνθξαζίεο 22-27 νC. Μεγάιε πξνζνρή ρξεηάδεηαη απφ ην 

Απξίιην κέρξη ην επηέκβξην, επεηδή δεκηνπξγεί κεγάιν αξηζκφ πιεζπζκψλ. 

Μπνξεί λα πξνζβάιεη ηα θπηά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Χζηφζν δελ ηηο 

αξέζνπλ νη πνιχ πςειέο θαη νη πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  Απνκπδνχλ 

ηνπο ρπκνχο ησλ θχιισλ, κε απνηέιεζκα απηά λα ζπζηξέθνληαη θαη λα 

γεκίδνπλ ζηίγκαηα.  Δπίζεο αθήλνπλ κία θνιιψδε νπζία, πνπ κνηάδεη κε κέιη 

πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη  κχθεηεο ηνπ γέλνπο Capnodium  (κχθεηαο 

ηηο θαπληάο - δεπηεξνγελή πξνζβνιή) .  Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ αθίδσλ είλαη 

εχθνιε θαη δίλεηαη κε δηαζπζηεκαηηθά εληνκνθηφλα επαθήο θαη ζηφκαρνπ 

(confidor 200SL ,  decis 2,5EC ,θ.α.) 
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  Πνιχ ζπρλά πξνβιήκαηα, αληηκεησπίδεη κε ηνλ ηεηξάλπρν 

(Tetranychus urticae). Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα «Αθάξεα» (Acari: 

Tetranychidae) θαη πξνζβάιεη ηα θχιια ησλ θπηψλ. Δμαπιψλεηαη πνιχ 

γξήγνξα θαη αλ δελ ειεγρζεί έγθαηξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο ζε φια ηα θπηά ηηο θαιιηέξγεηεο ζαο, ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ε επίζεζε ηνπ θνηλνχ ηεηξάλπρνπ ζε κεγάια θπηά, ηα θχιια 

αξρηθά καξαίλνληαη θαη θαηφπηλ πέθηνπλ.  Ο ηεηξάλπρνο έρεη ηέζζεξα δεχγε 

πνδηψλ ελψ ε πξνλχκθε ηνπ έρεη ηξία. Δίλαη έληνκν αξαρλνεηδέο, δχζθνια 

νξαηφ κε γπκλφ κάηη. Πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγή. Αλ ν 

ηεηξάλπρνο εμαπισζεί ζε φιν ην θπηφ, απηφ θαηαζηξέθεηαη. ηα κηθξφηεξα 

θπηά ε επίζεζε είλαη νινθιεξσηηθή θαη κνηξαία. Ξεξαίλνληαη απφ ηνλ βιαζηφ 

ηνπο ζε ειάρηζην ρξφλν. Αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα εχθνια ζηηο ππαίζξηεο  θαη 

ζηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. Καηαπνιεκείηαη αξθεηά δχζθνια κε 

ζπζηεκαηηθνχο ζπρλνχο ςεθαζκνχο κε αθαξενθηφλα επαθήο θαη ζηφκαρνπ. 

(vertimec 1.8EC , nissorun 25SE θ.α ) 

Πξνζβάιιεηαη απφ ηα θνθθνεηδή ηελ ιεγφκελε ςψξα. Δίλαη έληνκα 

κηθξνχ κεγέζνπο, πεξίπνπ 3 mm, ην ζρήκα ηνπο είλαη νβάι θαη ε εκθάληζε 

ηνπο πάλσ ζην θπηφ είλαη ζαλ θαθέ ιέπηα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, 

είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε ηελ πξνζβνιή. Σν έηνο γελλάλε 3 θνξέο θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη πνιχ γξήγνξα. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο επλνείηαη, φηαλ 

επηθξαηνχλ κεγάια πνζνζηά πγξαζίαο, ν αεξηζκφο δελ είλαη θαιφο θαη ν 

θαηξφο είλαη δεζηφο. 

Πξνζβάινπλ  ηα θιαδηά, ηνπο θαξπνχο, θαζψο θαη ηα θχιια. Δπίζεο 

εθθξίλνπλ έλα θνιιψδεο πγξφ, ην νπνίν ειθχεη έληνκα πνπ παξαζηηνχλ θαη 

κπξκήγθηα. Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχλ είλαη: 

 Απνρξσκαηηζκνί, επεηδή θνιιάλε πάλσ: 

- ζηνπο βιαζηνχο 

- ζηνπο λεαξνχο θαξπνχο 

- ζηα λεαξά θχιια 

 Απνκχδεζή ησλ ρπκψλ, κε απνηέιεζκα ηα θπηά: 

- λα έρνπλ θαθή φςε 

- λα αθπδαηψλνληαη 

- λα καξαίλνληαη 

Οη αληηκεηψπηζε ηνπο είλαη δχζθνιή, δηφηη ην θέιπθνο πνπ δηαζέηνπλ, 

είλαη αδηαπέξαζην απφ ηα εληνκνθηφλα.  Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε 

δηαζπζηεκαηηθσλ εληνκνθηφλσλ θαη πνιιέο θνξέο ζπλδπαζκφο  δπν 

εληνκνθηφλσλ καδί (methomex 200SL, reldan 225EC, dursban 750WG θ.α.) 

 εκαληηθή επίζεο ππνβάζκηζε θπηψλ πξνθαιεί θαη ην βαθηήξην 

Pseudomonas savastanoi, ην νπνίν εηζέξρεηαη κέζσ πιεγψλ θαη πξνθαιεί 

ραξαθηεξηζηηθά εμνγθψκαηα ζηα θχιια θαη ζηνλ θνξκφ, γη‟απηφ ζπζηήλεηαη ν 

πξνιεπηηθφο ςεθαζκφο κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα(νμπρισξηνχρνο ραιθφο , 

pasta caffaro 38,25 SC)  εηδηθά κεηά απφ θιάδεκα ή ραιαδφπησζε. 

(Γηαλλνπνιίηεο 2005- Παλαγφπνπινο 2003-Γηαηξαθεο 1985) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν 

 

ΒΙΒΟΤΡΝΟ ΛΟΤΙΝΣΟΤΜ 

 

3.1πζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε 

 

Βαζίιεην:  Φπηά 

πλνκνηαμία: Αγγεηφζπεξκα (Magnoliophyta) 

Οκνηαμία:  Γηθνηπιήδνλα  (Magnoliopsida) 

Σάμε:  Γηςαθψδε (Dipsacules) 

Οηθνγέλεηα: Αηγνθζιινεηδή (Adoxaceae πξψελ caprifoliaceae ) 

Γέλνο:  Βηβνπξλν (Viburnum) 

Δίδνο: V.tinus 

Πνηθηιία : Lucidum 

Γηψλπκν :Viburnum tinus “lucidum” 

(https://el.wikipedia.org ) 

 

 

3.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή. 

 

Δίλαη απφ ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θαιισπηζηηθνχο ζάκλνπο. 

Δίλαη αεηζαιήο ζάκλνο κε γξήγνξε αλάπηπμε. Σα θχιια ηνπ είλαη κεγάια 

θαηαπξάζηλα θαη νκνηφκνξθα φιν ην ρξφλν, , αλαπηχζζεηαη πνιχ γξήγνξα 

θαη  κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 4 κέηξα ζε χςνο. Οη λεαξνί  βιαζηνί είλαη 

πξαζίλνπ ρξψκαηνο θαη φζν ελειηθηψλνληαη ζθιεξνπνηνχληαη θαη παίξλνπλ 

έλα θαθεηί ρξψκα . Σα άλζε ηνπ είλαη κηθξά ρξψκαηνο ιεπθνχ θαη δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξε θαιισπηζηηθή άμηα , αλζίδεη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα  Απξίιην κε 

Μάην. Σν πινχζην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ρνλδξέο ιεπθέο ξίδεο 

θαη επίζεο σο επηηνπιήζηνο αθνχ πξνέξρεηαη απφ κφζρεπκα είλαη ζπζαλσηε.                                                                                           

Καηάγεηαη απφ ηε Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ αληέρεη ρακειέο θαη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ππεξβνιηθφ ςχρνο ή δέζηε κπνξεί λα ην ηαιαηπσξήζνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ 

 

3.3  Πνιιαπιαζηαζκόο 

 

Σν βηβνχξλν ινπζίληνπκ πνιιαπιαζηάδεηε θπξίσο θαη κε κνζρεχκαηα 

εκίζθιεξνπ μχινπ (απφ εμσηεξηθή κεηξηθή θπηεία), ηνπιάρηζηνλ 2-3 γνλάησλ. 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο κε κνζρεχκαηα είλαη ν πιένλ δηαδεδνκέλνο ζηηο 

αλζνθνκηθέο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη γίλεηαη εχθνια, ρσξίο ζεκαληηθέο 

απψιεηεο θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξαθηηθά, ε ξηδνβνιία ηνπ 

βηβνχξλνπ ινπζίληνπκ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νιφθιεξν ην ρξφλν, 

αθφκε θαη ην ρεηκψλα (αξθεί λα ππάξρεη ζέξκαλζε ζην ρψξν). Καιχηεξε 

επηηπρία, κε ειάρηζηεο απψιεηεο, επηηπγράλεηαη απφ επηέκβξε έσο Γεθέκβξε 

θαη απφ Φεβξνπάξην έσο Ηνχλην (ζην δηάζηεκα Γεθεκβξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 

https://el.wikipedia.org/
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κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ αμηφινγα κνζρεχκαηα, ελψ ην θαινθαίξη ηα 

κεηξηθά θπηά είλαη πνιχ θαηαπνλεκέλα). 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα ππνζηξψκαηα ξηδνβνιίαο, αιιά 

ηδαληθφ είλαη έλα κίγκα πνπ εμαζθαιίδεη θαιφ πνξψδεο (πρ. ηχξθε, ηχξθε-

θνθνθνίληθα 2:1, ηχξθε-πεξιίηεο 4:1). Υξεηάδνληαη απφ 4-6 εβδνκάδεο γηα ηελ 

έθπηπμε ησλ ξηδψλ θαη άιιεο 2-3 εβδνκάδεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λεαξψλ 

θπηψλ. πλίζηαηαη ε ρξήζε  νξκφλεο  ξηδνβνιίαο (ηλδνιπινβνπηπξηθνχ νμχ –

ΗΒΑ- 0,25%) κε ηελ ρξήζε ηηο νπνία επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία 

ξηδνβνιίαο .  

Δμαζθαιίδνληαο φινπο  ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνκαη ζην θεθαιαίν 2.4 

ηα  πνζνζηά επηηπρίαο θαηά ηελ ξηδνβνιία ηνπ βηβνπξλνπ ινπζίληνπκ κπνξεί 

λα  μεπεξάζνπλ θαη ην 95%. 

 
Ρηδνβνιία viburnum tinus “lusidum” 

 

3.4 πλζήθεο αλάπηπμεο 

 

-Θεξκνθξαζία Δίλαη απφ ηνπο πην αλζεθηηθνχο ζάκλνπο ηφζν ζε ρακειέο 

(έσο -10ºC) φζν θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο (> 40ºC). ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

επηηπγράλεη   ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αλαπηχμεηο ζε ζεξκνθξαζίεο  20-25 C0 ε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδνληαη κεηαρξσκαηηζκνί ησλ θχιισλ ( ηα 

θχιια παίξλνπλ έλα πνξθπξφ θφθθηλν ρξψκα) ην νπνίν νθείιεηαη  ζηελ 

έιιεηςε θψζθνξνπ (Ρ) ν φπνηνο είλαη δχζθνια αθνκνηψζηκνο απφ ην θπηφ ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

-Φσηηζκόο. Αληέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ  (ζθηά, εκηζθηά, ήιηνο), 

αιιά πξνηηκά ηηο ειηφινπζηεο ζέζεηο. Δλδείθλπληαη πάλησο γηα  ηζθηεξέο 

ζέζεηο. Ηδαληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ηα 40000-50000 lux. Καηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ηα λεαξά θχιια παζαίλνπλ εγθαχκαηα απφ ηελ εληνκή 

ειηαθή αθηηλνβνιία. 

-Τγξαζία. Έρεη κεγάιεο  αλάγθεο ζε λεξφ. Ζ χπαξμε ησλ κεγάισλ θχιισλ 

θαη ν κεγάινο αξηζκφο ηνπο πνπ ζπλαληνχκε ζην βηβνχξλν ινπζίληνπκ 

απμάλνπλ ηηο απψιεηεο λεξνχ απφ ην θπηφ ιφγν ηηο δηαπλνήο. ηαλ ε 

επάξθεηα λεξνχ ζην θπηνδνρείν δελ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα  ηφηε ηα 



 
 

20 

θχιια γέξλνπλ  ψζηε ην θπηφ λα ακπλζεί θιείλνληαο ηα ζηνκάηηα ησλ θχιισλ. 

Δάλ ε έιιεηςε λεξνχ ζπλερηζηεί ηφηε δεκηνπξγείηαη ε δψλε απνθνπήο κεηαμχ 

θχινπ θαη βιαζηνχ θαη ηα θχιια πέθηνπλ.  Πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο , γηαηί εάλ μεπεξάζνπκε ην ζεκείν κφληκεο κάξαλζεο ην 

θπηφ πεζαίλεη. 

-Έδαθνο. Μπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη λα επδνθηκήζεη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο εδαθψλ, αιιά πξνηηκά ηα πινχζηα θαη βαζηά, κε θαιή απνζηξάγγηζε.  

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζε θπηνδνρεία ρξεζηκνπνηνχκε εδαθηθά κείγκαηα πνπ 

ηνπ εμαζθαιίδνπλ θαιφ αεξηζκφ θαη είλαη πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ην pH 

θπκαίλεηαη απφ 5,5 έσο 6,5.  

-Αιαηόηεηα. Αληέρεη ζε  αξδεχζεηο κε λεξφ πςειήο αγσγηκφηεηαο,  θαη ζε 

πςειέο ζπγθέληξσζεο αιάησλ ζην θπηνδνρείν  αιιά πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ δίπια ζηελ ζάιαζζα. 

-Άλεκνο. Αληέρεη ζηελ έθζεζε ζε δπλαηνχο αλέκνπο. Καη πθίζηαηαη κεγάιεο 

δεκίεο θαηά ηελ ραιαδφπησζε. 

(Παηιήο 2009) 

 

 

3.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

 

  Ο ρξφλνο θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ην κέγεζνο ηεο 

γιάζηξαο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο.  

- Κιαδέκαηα.  Δίλαη θπηφ πνπ επηβάιινληαη ηα ζπρλά θαη ήπηα θιαδέκαηα  

ζρήκαηνο. Αλέρεηαη ηα  απζηεξά  θιαδέκαηα θαη γηα απηφ ησλ ιφγν κπνξνχκε 

λα δηακνξθψζνπκε ζρήκαηα. (κπάια, θνξκφ-κπάια, κηθξφ δέληξν ,θ.η.ι.)  

Μεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζηελ γιάζηξα θαιιηέξγεηαο  θαη 

κεηά ην πέξαο πεξίπνπ 20 εκεξψλ θάλνπκε θνξθνιφγεκα (θιάδεκα θνξπθήο) 

ψζηε απφ ην θπηφ λα εθθπεζνπλ λένη πιάγηνη βιαζηνί 

. -Λίπαλζε. Δίλαη θπηφ πνπ έρεη κεγάιεο αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία  ηδίσο 

ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο .  Απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο αδψηνπ(Ν) θαη 

ζηδήξνπ (Fe).  Ηδηαίηεξε  φπσο πξνζνρή ρξεηάδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ αδψηνπ 

δηφηη κπνξνχκε εχθνια λα δεκηνπξγήζνπκε θπηά «ιαίκαξγα» θαη κε κεγάιε 

επζηηζεία ζε ερζξνχο θαη έληνκα, επίζεο ε ππεξβνιηθή δφζε αδψηνπ 

πξνθαιεί θαηαζηξνθή ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαςίκαηα ζηηο άθξεο ησλ 

θχιισλ. Μεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζπλίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ 

δπν πδξνιίπαλζεο κε ιίπαζκα πινχζην ζε θψζθνξν (10-52-10) έσο φηνπ 

αλαπηπρηεί ηθαλνπνηεηηθά  ην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ. Καηά ηελ πεξίνδν ηηο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπλίζηαληαη επαλαιακβαλφκελεο ιίπαλζεο κε ηζνξξνπεκέλα 

ιηπάζκαηα   (20-10-20) θαη κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο ή αλ γηα 

θάπνην ιφγν ζέινπκε λα θνξηζάξνπκε ηα θπηά καο ρξεζηκνπνηνχκαη 

αδσηνχρα ιηπάζκαηα (30-10-10) 
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Καιιηέξγεηα Viburnum tinus “lucidum” 

 

3.6 Πνηθηιίεο βηβνπξλνπ. 

 

Δθηφο απφ ην Viburnum tinus “lucidum” ππάξρνπλ θαη άιια είδε βηβνπξλνπ 

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα απφ απηά 

-Viburnum betulifolium  

-Viburnum carlesii 

-Viburnum davidii 

-Viburnum lentago 

-Viburnum opulus 

-Viburnum plicatum 

-Viburnum rhytidophyllum 

-Viburnum setigerum 

-Viburnum tinus 

-Viburnum tinus “eve price” 

 (https://el.wikipedia.org ) 

 

 

3.7 Υξήζε ηνπ βηβνύξλνπ ινπζίληνπκ ζηελ θεπνηερλία 

 

Δίλαη ίζσο νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη ζάκλνο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαθφξσλ πςψλ θαη ζπκπαγνχο βιάζηεζεο θπηνθξαθηψλ, ιφγσ ηεο 

γξήγνξεο αλάπηπμεο ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νκάδεο. Μπνξεί λα 

θπηεπηή θαη λα θαιιηεξγεζεί ζε φιε ηελ Διιάδα, αθφκε θαη ζε πςφκεηξα 

κεγαιχηεξα ησλ >500 κέηξσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ 

αλζεθηηθφηεηά ηνπ, ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο θαη ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε ηνπο. 

 

3.8  Δρζξνί – Αζζέλεηεο. 

 

  Δίλαη θπηφ θαξαληίλαο γηα θπηφθζνξα (Phytophtora ramorum) νπφηε 

είλαη απαξαίηεηνο ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο θαιιηέξγεηαο γηα πηζαλά 

https://el.wikipedia.org/
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ζπκπηψκαηα αιιά θαη ε έθδνζε Φπηνπγεηνλνκηθνχ Γηαβαηεξίνπ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.( http://www.minagric) 

 Ζ λέα βιάζηεζε πξνζβάιιεηαη απφ αθηδεο (Myzus persicae) (βιέπε 

θεθ.2.9). Έληνλν είλαη ην πξφβιεκα κε ηα θνθνθνεηδή  (βιέπε θεθ.2.9).  

Αληηκεησπίδεη πξνζβνιέο απφ αιεπξψδε (Trialeurodes vaporariorum)           

Ζ δεµηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ αιεπξψδε ησλ ζεξκνθεπίσλ είλαη 

απνηέιεζµα ηεο απνµχδεζεο ησλ ρπµψλ ησλ θπηψλ θαη ηηο εθθξίζεηο 

µειηηψµαηνο απφ ηηο λχµθεο θαη ην αθµαίν. Αλ ν πιεζπζκφο ηνπ Σ. 

vaporariorum είλαη µεγάινο ε απνκχδεζε ησλ ρπµψλ ηνπ θπηνχ απφ ηα 

αθµαία θαη θπξίσο απφ ηηο λχµθεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ, επεξεάδεη ηελ 

θπζηνινγηθή εμέιημε ηνπ θπηνχ θαη πξνθαιεί ζηαµάηεµα ηεο αλάπηπμεο.  Ζ 

αλάπηπμε ηεο θαπληάο ζηα θχιια έρεη σο απνηέιεζµα ηελ κείσζε ηεο 

θσηνζχλζεζεο θαη ηεο δηαπλνήο ηνπ θπηνχ µε άµεζε επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ είλαη πνιχ δχζθνιε ιφγν ηηο 

αλζεθηηθφηεηαο πνπ  έρεη απφθηεζε ζηα εληνκνθηφλα ,ζην κεγάιν αξηζκφ 

αθκαίσλ , θαη ζηελ αλεπαιειεο γεληέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. πλίζηαηαη ε εθαξκνγή  απφ ζπλδπαζκνχο δηαθφξσλ 

εληνκνθηφλσλ θαζψο θαη βηνινγηθψλ ζθεπαζκάησλ (παξεκπνδηζηεο ρηηίλεο , 

θξπζηάιινπο δ-endotoxin  θ.α ) (Match 5EC ,Agree 50WP,Movento 

150OD,θ.α.) 

Σεινο πξνζβάιιεηαη απφ δηάθνξεο θάκπηεο  (θαξαθαηκέ)  πνπ  είλαη 

έληνκα ηεο νκάδαο  ησλ Αγξνηίδσλ (Νoctuidae) πνπ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο 

δεκηέο ζηελ θαιιηέξγεηα. Ζ πξνζβνιή αξρίδεη φηαλ ηα  Θειπθά αθκαία –κηθξέο 

ζαηηφκνξθεο  λπθηφβηεο θαη πνιχ ηαμηδηάξηθέο  πεηαινχδεο –γελλήζνπλ 

κεξηθέο εθαηνληάδεο απγά  ε θάζε κία   ζε  ζθηεξφ κέξνο. 

 Ζ εθθφιαςε ησλ απγψλ γίλεηαη κέζα ζε κία εβδνκάδα (κε 

ζεξκνθξαζία  λα είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο). Πξψηεο αλαπηχζζνληαη νη 

πξνλχκθεο θαη αθφινπζα κεηακνξθψλνληαη ζε λχκθεο  κέζα ζην έδαθνο ή ην 

θπηνδνρείν ζε ζθνπξνθφθθηλα θνπθνχιηα θαη απφ εθεί εμειίζζνληαη  ηα λέα 

αθκαία. 

Οη κηθξέο αξρηθά θάκπηέο κεγαιψλνπλ ηαρχηαηα ηξψγνληαο θχξηα ηνπο 

ηξπθεξνχο βιαζηνχο θαη ηα λεαξά θχιια ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ πξνζβνιή 

εμειίζζεηαη κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα θαη κέζα ζε 2-5 κέξεο ή δεκηά κπνξεί λα 

είλαη  νινθιεξσηηθή.  

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε δηαζπζηεκαηηκαηηθά  

εληνκνθηφλα επαθήο θαη ζηφκαρνπ . (Dursban 480 EC , Steward 30WG , 

Affirm 095SG , θ.α.) Ο ςεθαζκφο ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη αξγά ην βξάδπ κεηά 

ηελ δχζε ηνπ ειίνπ πνπ ε λπθηφβηεο θάκπηεο αξρίδνπλ ηελ βνζθή. 

(Γηαλλνπνιίηεο 2005- Παλαγφπνπινο 2003-Γηαηξαθεο 1985) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

 ΦΧΣΙΝΙΑ 

 

4.1πζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε 

 

Βαζίιεην:  Φπηά 

πλνκνηαμία: Αγγεηφζπεξκα (Magnoliophyta) 

Οκνηαμία:  Γηθνηπιήδνλα  (Magnoliopsida) 

Σάμε: Ρνδψδε (Rosales) 

Οηθνγέλεηα: Ρνδνεηδή (Rosaceae)  

Γέλνο: Φσηίληα  (Photinia) 

Δίδνο: P.χ fraseri 

Γηψλπκν :Photinia x fraseri “Red Robin”  

(https://el.wikipedia.org ) 

 

 

4.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή. 

 

  Καηάγεηαη απφ ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία / Ηαπσλία. Ζ Photinia x fraseri 

“Red Robin”, είλαη πβξίδην των P. glabra και  P. serrulata, θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

πην ζπρλά ζηελ θεπνηερλία.   

Σν φλνκα ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή ιέμε «θσηεηλφο», ιφγσ 

ησλ ιακπεξψλ θφθθηλσλ θχιισλ ηεο. 

Δίλαη  αεηζαιήο ζάκλνο γξήγνξεο αλάπηπμεο, κε λεαξή βιάζηεζε 

δσεξνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Άλζε κηθξά, ιεπθά, θαη αξσκαηηθά ζε ηαμηαλζίεο 

ηχπνπ βφηξπο, πνπ εκθαλίδνληαη Μάξηην-Ηνχλην. Ζ θσηίληα κπνξεί λα θηάζεη 

ζε χςνο ηα  3-5 m  θαη ην πιάηνο ηνπ ηα 2 m. Σα θχιια έρνπλ καθξνπιφ 

ζρήκα θαη κέγεζνο πεξίπνπ 5-7 cm θαη είλαη γπαιηζηεξά. . Σα άλζε 

θαηαιήγνπλ αξγφηεξα ζε θφθθηλνπο θαξπνχο πνπ σξηκάδνπλ θαηά ην 

θαινθαίξη θαη παξακέλνπλ ζην θπηφ κέρξη ηνλ ρεηκψλα. 

 

4.3  Πνιιαπιαζηαζκόο 

 

Ζ θσηίληα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ελδηάκεζα, εκίζθιεξα κνζρεχκαηα 2-3 

γνλάησλ, απφ λεαληθνχο βιαζηνχο. Μνζρεχκαηα ζθιεξνχ μχινπ ή 

παιαηφηεξεο βιάζηεζεο ξηδψλνπλ επίζεο, αιιά θαζπζηεξνχλ πάξα πνιχ. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξηδνβνιίαο ηεο θσηίληαο, είλαη φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, έρνπκε θαινγέλεζε θαη έθπηπμε λέαο βιάζηεζεο, αιιά θαζφινπ 

ξηδηθφ ζχζηεκα. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην ηδαληθφ πεξηβάιινλ πγξαζίαο ηνπ 

ρψξνπ ξηδνβνιίαο: ην κφζρεπκα εκθαλίδεη θάιιν, απνξξνθά ηελ πγξαζία πνπ 

ρξεηάδεηαη απφ απηφ ην φξγαλν θαη ζηαδηαθά εθπηχζζεη λέα βιάζηεζε θαη 

απιά επηβηψλεη. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη αλ κεηψζνπκε δξαζηηθά 

ηελ πεξίζζεηα πγξαζίαο, ππνβάινπκε ηα λεαξά θπηά ζε θαζεζηψο «ζηξεο» 

ψζηε λα ηα αλαγθάζνπκε λα εθπηχμνπλ ξηδηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, ηα 

https://el.wikipedia.org/
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κνζρεχκαηα δελ ξηδψλνπλ φια καδί, νπφηε ρξεηάδεηαη πεξηνδηθή δηαινγή. Σα 

κνζρεχκαηα ζπλίζηαηαη λα εκβαπηίδνληαη πξηλ ηε ξηδνβνιία ζε ειαθξχ 

δηάιπκα κπθεηνθηφλνπ (πρ daconil). Γηα λα εμαζθαιίζνπκε νκνηφκνξθε 

ξηδνβνιία, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε νξκφλεο ξηδνβνιίαο ΗΒΑ 0,5-1%.  

 Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα ππνζηξψκαηα ξηδνβνιίαο, 

αιιά ηδαληθφ είλαη έλα κίγκα πνπ εμαζθαιίδεη θαιφ πνξψδεο (πρ. ηχξθε, 

ηχξθε-θνθνθνίληθα 2:1, ηχξθε- πεξιίηεο 4:1). Ο ρξφλνο ξηδνβνιίαο θπκαίλεηαη 

απφ 8 έσο 10 εβδνκάδεο, αλαιφγσο ηεο επνρήο θαη ηνπ είδνπο κνζρεχκαηνο, 

αιιά κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη θαη σο 3-4 κήλεο γηα θάπνηα κνζρεχκαηα. 

Καιχηεξε επνρή ξηδνβνιίαο  είλαη απφ Οθηψβξην έσο αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη 

απφ Μάην έσο Ηνχλην. θζηλνπψξνπ έσο αξρέο θαινθαηξηνχ. Μέρξη ηελ ηειηθή 

θχηεπζε, απαηηνχληαη αθφκε 4-5 εβδνκάδεο αλάπηπμεο ζην ζεξκνθήπην/ρψξν 

ζθιεξαγψγεζεο. Σα πνζνζηά επηηπρίαο θαηά ηελ ξηδνβνιία ηηο θψηηληαο 

,εμαζθαιίδνληαο φινπο  ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνκαη ζην θεθαιαίν 2.4 

κπνξεί λα  θηάζνπλ ην  70-80%. πλίζηαηαη ε θχηεπζε αξρηθά ζε κηθξφ 

γιαζηξάθη, γηα δεκηνπξγεζεί θαιφ ξηδηθφ ζχζηεκα θαη κεηά λα 

κεηαθπηεχζνπκε ζηελ ηειηθή γιάζηξα.(Ννχζεο 2004- Παζζάκ 2002) 

 

 
Φχηεπζε κνζρεπκάησλ θσηίληαο ζε κηθξφ γιαξάθη 

 

 

4.4 πλζήθεο αλάπηπμεο 

 

-Θεξκνθξαζία Δίλαη απφ ηνπο πην αλζεθηηθνχο ζάκλνπο ηφζν ζε ρακειέο 

(έσο -10ºC) ζηηο  πςειέο ζεξκνθξαζίεο (> 40ºC) φπσο παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα φπσο θηηξίληζκα ησλ θχιισλ , θαηαζηξνθή ησλ λεαξψλ 

βιαζηψλ, γηα απηφ ζε ηέηνηεο αθξαίεο ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ηα θπηά καο λα κελ κείλνπλ απφηηζηα. ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηηπγράλεη   ηνλ 

κεγαιχηεξν ξπζκφ αλαπηχμεηο ζε ζεξκνθξαζίεο  20-25 C0 

-Φσηηζκόο. Αξέζθεηαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ  ( εκηζθηά, ήιηνο), αιιά 

πξνηηκά ηηο ειηφινπζηεο ζέζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην έληνλν θφθθηλν 

θχιισκα ηεο. Δλδείθλπληαη πάλησο θαη γηα  ηζθηεξέο ζέζεηο. Ηδαληθέο ζπλζήθεο 
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θσηηζκνχ ηα 30000-40000 lux. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηα λεαξά 

θχιια παζαίλνπλ εγθαχκαηα απφ ηελ εληνκή ειηαθή αθηηλνβνιία. 

-Τγξαζία. Ζ θσηηληα είλαη έλα θπηφ πνπ  γεληθά αληέρεη ζηελ μεξαζία θαη δελ 

αλέρεηαη ηα πνιχ πγξά εδάθε. Καηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζε θπηνδνρεία ε 

άξδεπζε αληηκεησπίδνκαη αξθεηέο δπζθνιίεο . Λφγν ηηο κεγάιεο επηθάλεηαο 

θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θχιισλ έρεη κεγάιεο απψιεηεο λεξνχ ιφγν ηεο 

δηαπλνήο ,δελ ηηο αξέζνπλ φκσο νη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ δηφηη 

θαηαζηξέθεηαη ην ξηδηθφ ηεο ζχζηεκα πνπ είλαη αξθεηά επαίζζεην ζε 

αδξνκεθψζεηο, Έηζη πξέπεη λα πνηίζνπκε ζπρλά κε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ 

ρσξίο φκσο λα αθήλνπκε ην εδαθηθφ κείγκα ηνπ θπηνδνρείν κε πνιχ κηθξά 

πνζνζηά λεξνχ.  

-Έδαθνο. Απαηηεί γφληκα, βαζηά, θαιά ζηξαγγηζκέλα, κε ειαθξψο ρακειφ 

pH. Καηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζε θπηνδνρεία ρξεζηκνπνηνχκαη  ππνζηξψκαηα 

κε πνιχ θαιή απνζηξάγγηζε , εμαζθαιίδνληαο θαιά πνζνζηά αεξηζκνχ. 

Καηάιιειν pH γηα ηελ αλάπηπμε ηηο θσηίληαο 5,0-6,0. 

-Αιαηόηεηα. : Δίλαη θπηφ πνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζε πεξηβάιινληα 

πςειήο αγσγηκφηεηαο. Έηζη  θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζα πξέπεη λα αξδεχεηαη 

κε λεξφ ρακειήο αγσγηκφηεηαο  (500-600 mS) θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

ζπζζψξεπζε  αιάησλ ζην θπηνδνρείν  πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

θαηαζηξέςνπλ ην ξηδηθφ ζχζηεκα.  

-Άλεκνο. Αληέρεη ζηελ έθζεζε ζε ηζρπξνχο αλέκνπο 

 

 

4.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

 

Ο ρξφλνο θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ην κέγεζνο ηεο 

γιάζηξαο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο 

- Κιαδέκαηα. Δίλαη θπηφ πνπ επηβάιινληαη ηα ζπρλά θαη ήπηα θιαδέκαηα  

ζρήκαηνο. Αλέρεηαη ηα  απζηεξά  θιαδέκαηα θαη γηα απηφ ησλ ιφγν κπνξνχκε 

λα δηακνξθψζνπκε ζρήκαηα. (κπάια, θνξκφ-κπάια, κηθξφ δέληξν ,θ.η.ι.) 

Μεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζηελ γιάζηξα θαιιηέξγεηαο  θαη 

κεηά ην πέξαο πεξίπνπ 20 εκεξψλ θάλνπκε θνξθνιφγεκα (θιάδεκα θνξπθήο) 

ψζηε απφ ην θπηφ λα εθθπεζνχλ λένη πιάγηνη βιαζηνί 

. -Λίπαλζε. Δίλαη θπηφ κε αξθεηέο αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία  ηδίσο ζηηο 

αξρέο ηεο άλνημεο .  Απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο αδψηνπ(Ν) θαιίνπ (Κ)  

θαη ζηδήξνπ (Fe).   Ζ πδξνιίπαλζε  ηνπ θπηνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη  κε 

ζξεπηηθά δηαιχκαηα πνπ ε αγσγηκφηεηα ηεο λα ηνπο λα κελ μεπεξλά ην 1200-

1300 mS δηφηη εγθπκνλεί ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μεηά ηελ κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζπλίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ δπν 

πδξνιίπαλζεο κε ιίπαζκα πινχζην ζε θψζθνξν (10-52-10) έσο φηνπ 

αλαπηπρηεί ηθαλνπνηεηηθά  ην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ. Καηά ηελ πεξίνδν ηηο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπλίζηαληαη επαλαιακβαλφκελεο ιίπαλζεο κε ηζνξξνπεκέλα 

ιηπάζκαηα   (20-10-20) θαη κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο ή αλ γηα 

θάπνην ιφγν ζέινπκε λα θνξηζάξνπκε ηα θπηά καο ρξεζηκνπνηνχκαη 

αδσηνχρα ιηπάζκαηα (30-10-10) 
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Καιιηέξγεηα θσηίληαο 

 

4.6 Πνηθηιίεο θσηίληαο. 

 

Δθηφο απφ ηελ Photinia x fraseri “Red Robin”,  ππάξρνπλ θαη άιια είδε 

θσηίληαο ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα απφ απηά 

-  Photinia × fraseri 'Little Red Robin' (nana) 

- Photinia × fraseri 'Camilvy' 

- Photinia × fraseri 'Curly Fantasy' 

- Photinia × fraseri 'Super Hedger 

- Photinia × fraseri 'Pink Marble' also known as 'Cassini 

- Photinia 'Redstart'  

-Photinia 'Palette'  

-Photinia davidiana 'Fructu Luteo'  

-Photinia davidiana 'Prostrata' (a low-growing form)  

(https://el.wikipedia.org ) 

 

 

4.7 Υξήζε ηεο θσηίληαο ζηελ θεπνηερλία 

 

Κπξίσο ζε δηαθνζκεηηθνχο ειεχζεξνπο ή θιαδεκέλνπο θπηηθνχο 

θξάρηεο (ρακεινχο-ςεινχο), ιφγσ ηνπ ρξψκαηνο ησλ θχιισλ θαη ηεο 

αλζνθνξίαο, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θπηφ γιάζηξαο ή ζε 

νκάδεο ζηνλ θήπν. Γελ ελδείθλπηαη γηα παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο ή ζε 

πεξηνρέο πνπ ην λεξφ ηεο άξδεπζεο έρεη πςειή αγσγηκφηεηα. 

 

4.8  Δρζξνί – Αζζέλεηεο. 

 

Ζ λέα βιάζηεζε πξνζβάιιεηαη απφ αθηδεο (Myzus persicae) (βιέπε 

θεθ.2.9). Έληνλν είλαη ην πξφβιεκα κε ηα θνθνθνεηδή  (βιέπε θεθ.2.9).  

Δπίζεο ζε ζπλζήθεο πςειήο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο, εκθαλίδεη θειίδσζε 

πνπ νθείιεηαη ζηνλ κχθεηα Εntomosporium maculatum, πνπ αληηκεησπίδεηαη 

θπξίσο κε επεκβάζεηο κε κπθεηνθηφλα (Daconil 720SC, Folio gold 3,6/50SC, 

Dithane m-45 72WP θ.α.) ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα 

απνκαθξπλζνχλ θαη λα θαηαζηξαθνχλ ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ θπηνχ. 

(Γηαλλνπνιίηεο 2005- Παλαγφπνπινο 2003-Γηαηξαθεο 1985) 

https://el.wikipedia.org/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 

 ΜΔΣΡΟΙΓΔΡΟ 

 

5.1πζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε 

 

Βαζίιεην:  Φπηά 

πλνκνηαμία: Αγγεηφζπεξκα (Magnoliophyta) 

Οκνηαμία:  Γηθνηπιήδνλα  (Magnoliopsida) 

Σάμε: Μπξηψδε (Myrtales) 

Οηθνγέλεηα: Μπξηνεηδή (Myrtaceae) 

Γέλνο:  Μεηξνζίδεξνο (Metrosideros) 

Δίδνο: M. excelsa 

Γηψλπκν : Metrosideros excelsα 

(https://el.wikipedia.org ) 

 

5.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά-Πεξηγξαθή. 

 

Δίλαη ελδεκηθφ είδνο ηεο Νέαο Εειαλδίαο θεκίδεηαη γηα ην δσληαλφ ηνπ 

ρξψκα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηβηψλεη αθφκε  ζε βξαρψδε επηθάλεηεο έρεη 

βξεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνπιηνχξα ηεο Νέαο Εειαλδίαο γηα ηε δχλακή 

θαη ηελ νκνξθηά ηνπ. 

Σν φλνκα ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηεο αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο „‟κέηξν‟‟ θαη  

„‟ζίδεξνπο‟‟ ην δε  excelsa πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ excelsus , "αλψηαην, 

πςειφ".  ηε Νέα Εειαλδία έθηαζε λα ζπλδεζεί κε ηε θπιή ησλ Μανξί, νη 

νπνίνη ζεσξνχλ ηνλ κεηξνζίδεξν ηεξφ θπηφ – δέλδξν. Απφ ηνπο Μανξί έρεη 

ιάβεη θαη ηελ νλνκαζία Pōhutukawa.   

Δίλαη αεηζαιήο ζάκλνο, κεζαίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ πξάζηλν-γθξη νβάι θχιισκα θαη πινχζηα θφθθηλε αλζνθνξία 

ζαλ ηνπ θαιιηζηήκσλα  πνπ εκθαλίδεηαη ηέινο άλνημεο (Μάηνο-Ηνχληνο) 

 

5.3  Πνιιαπιαζηαζκόο 

 

Πνιιαπιαζηάδεηαη εχθνια κε κνζρεχκαηα εκίζθιεξνπ μχινπ, 2-3 

γνλάησλ απφ βιαζηνχο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο, απφ επηέκβξην έσο 

Ννέκβξην θαη απφ Απξίιην κέρξη Μάην . Οη θαινθαηξηλέο ξηδνβνιάο είλαη 

εθηθηέο, αιιά ιφγσ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη 

κηθξφηεξα δηφηη  ηα κνζρεχκαηα είλαη πην θαηαπνλεκέλα. 

 πλίζηαηαη ε εκβάπηηζε ησλ κνζρεπκάησλ ζε ειαθξχ δηάιπκα 

κπθεηνθηφλνπ (πρ daconil) γηα 1-2 ιεπηά θαη ε ρξήζε νξκφλεο ξηδνβνιίαο ΗΒΑ 

0,25-0,50%  γηα νκνηφκνξθε ξηδνβνιία.  Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηάθνξα ππνζηξψκαηα ξηδνβνιίαο, αιιά ηδαληθφ είλαη έλα κίγκα πνπ 

εμαζθαιίδεη θαιφ πνξψδεο (πρ. ηχξθε, ηχξθε-θνθνθνίληθα 2:1, ηχξθε-

πεξιίηεο 4:1). 

https://el.wikipedia.org/
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξηδνβνιίαο,  ζπλίζηαηαη ν πξνιεπηηθφο ςεθαζκφο 

κε θαηάιιειν κπθεηνθηφλν (π.ρ. ζπλδπαζκφο daconil θαη captan), ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ξηδνβνιίαο είλαη απφ 6 

έσο 8 εβδνκάδεο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη επηπιένλ 3 έσο 4 εβδνκάδεο 

αλάπηπμεο ζην ζεξκνθήπην/ρψξν ζθιεξαγψγεζεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

 Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξηδνβνιίαο ηνπ κεηξνζίδεξνπ, είλαη 

φηη ηα κνζρεχκαηα ξηδψλνπλ ζηαδηαθά, ελψ νη λέεο ξίδεο αλαπηχζζνληαη πνιχ 

επηζεηηθά, γη‟ απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο θαη δηαινγή ησλ 

ξηδσκέλσλ θπηψλ.  

πσο ζε φια ηα κνζρεχκαηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ, ζπλίζηαηαη ε 

θχηεπζε αξρηθά ζε κηθξφ γιαζηξάθη, ψζηε δεκηνπξγεζεί θαιφ ξηδηθφ ζχζηεκα 

θαη κεηά λα κεηαθπηεχζνπκε ζηελ ηειηθή γιάζηξα. 

 
Ρηδνβνιία κεηξνζίδεξνπ 

 
 

5.4 πλζήθεο αλάπηπμεο 

 

-Θεξκνθξαζία .Σν θχξην κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη δελ  αλέρεηαη πνιχ 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<-2ºC) γηαηί κπνξεί λα θαηαζηξαθεί φιν ην θπηφ. ηηο  

πςειέο ζεξκνθξαζίεο (> 40ºC) φκσο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα φπσο 

θάςηκν ζηηο θνξπθέο ησλ θχιισλ , κεξηθή θαηαζηξνθή ησλ λεαξψλ βιαζηψλ, 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηηπγράλεη   ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αλαπηχμεηο ζε 

ζεξκνθξαζίεο  25-30 C0 

-Φσηηζκόο. Αξέζθεηαη  ζηηο ειηφινπζηεο ζέζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην 

έληνλν θαη ζηηβαξφ ζρήκα θαη λα δηθαηνιφγεζε ην ιαηηληθφ πξνζζεηφ excelsus 

πνπ ην αλαγάγεη ζε θπηφ πςειήο θαιισπηζηηθήο άμηαο . Δλδείθλπληαη πάλησο 

θαη γηα  ηζθηεξέο ζέζεηο ράλνληαο φκσο ην ζρήκα ηνπ θαη δεκηνπξγψληαο 

κεγάια κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα. Ηδαληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ηα 35000-

45000 lux. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζπαλία ηα λεαξά θχιια παζαίλνπλ 

εγθαχκαηα απφ ηελ έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία. 

-Τγξαζία. Ο κεηξνζίδεξνο είλαη  απφ ηα πην αλζεθηηθά  θπηά ζηελ μεξαζία. 

Καηά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζε θπηνδνρεία ε άξδεπζε  πξέπεη λα γίλεηαη κε 

θεηδψ. Γελ  αξέζθεηε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ δηφηη θαηαζηξέθεηαη ην 
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ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα πνπ είλαη αξθεηά επαίζζεην ζε αδξνκεθσζεηο, Έηζη 

πξέπεη λα πνηίζνπκε κε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ ρσξίο φκσο λα αθήλνπκε ην 

εδαθηθφ κείγκα ηνπ θπηνδνρείν κε πνιχ κηθξά πνζνζηά λεξνχ.  

-Έδαθνο. Απαηηεί γφληκα, βαζηά, θαιά ζηξαγγηζκέλα, κε ειαθξψο ρακειφ 

pH, αιιά επδνθηκεί ζε θησρά αιθαιηθά εδάθε.  Καηά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζε 

θπηνδνρεία ρξεζηκνπνηνχκαη  ππνζηξψκαηα κε πνιχ θαιή απνζηξάγγηζε , 

εμαζθαιίδνληαο θαιά πνζνζηά αεξηζκνχ. Καηάιιειν pH γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ κεηξνζίδεξνπ 5,5-6,5. 

-Αιαηόηεηα. : Δίλαη θπηφ πνπ δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζε πεξηβάιινληα 

πςειήο αγσγηκφηεηαο. Έηζη  θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κπνξεί λα αξδεχεηαη 

θαη κε λεξφ πςειήο  αγσγηκφηεηαο  (800-1000 mS) . 

-Άλεκνο. Αληέρεη ζηελ έθζεζε ζε ηζρπξνχο αλέκνπο αιιά νρη ζηνπο ςπρξνχο 

δπλαηνχο βνξηάδεο. 
 

 

5.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 
 

Ο ρξφλνο θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ην κέγεζνο ηεο 

γιάζηξαο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο 

- Κιαδέκαηα. Δίλαη θπηφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζπρλά θιαδέκαηα, φηαλ απηά 

γίλνληαη ζα πξέπεη λα είλαη ήπηα.  Παξφια απηά αλέρεηαη ηα  απζηεξά  

θιαδέκαηα δηακφξθσζεο θαη γηα απηφ ησλ ιφγν κπνξνχκε λα 

δηακνξθψζνπκε ζρήκαηα. (κπάια, θνξκφ-κπάια, κηθξφ δέληξν ,θ.η.ι.) 

. -Λίπαλζε. Δίλαη θπηφ κε κηθξέο  αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη  

φκσο λα ιηπαίλεηαη ηαθηηθά γηα λα κεηψζνπκε ησλ ρξφλν αλαπηχμεηο ηνπ 

θπηνχ,   Ζ πδξνιίπαλζε  ηνπ θπηνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη  κε ζξεπηηθά 

δηαιχκαηα πνπ ε αγσγηκφηεηα ηεο λα ηνπο λα κελ μεπεξλά ηα 1800-2000 mS 

δηφηη εγθπκνλεί ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ 

κεηαθχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζπλίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ δπν πδξνιίπαλζεο 

κε ιίπαζκα πινχζην ζε θψζθνξν (10-52-10) έσο φηνπ αλαπηπρηεί 

ηθαλνπνηεηηθά  ην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ. Καηά ηελ πεξίνδν ηηο αλάπηπμεο 

ηνπ ζπλίζηαληαη επαλαιακβαλφκελεο ιίπαλζεο κε ηζνξξνπεκέλα ιηπάζκαηα   

(20-10-20) θαη κφλν φηαλ   γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν  ιφγν ζέινπκε λα 

θνξηζάξνπκε ηα θπηά καο ρξεζηκνπνηνχκαη αδσηνχρα ιηπάζκαηα (30-10-10) 

 

 
Καιιηέξγεηα κεηξνζίδεξνπ 
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5.6 Πνηθηιίεο κεηξνζίδεξνπ. 

 

Δθηφο απφ ησλ Metrosideros excelsα,  ππάξρνπλ θαη άιια είδε 

κεηξνζίδεξνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα απφ απηά 

- Metrosideros robustus “Thomasii”   

- Metrosideros excelsa „‟variegata‟‟ 

- Metrosideros excels „‟dwarf‟‟ 

- Metrosideros excelsa „‟aurea‟‟ 

- Metrosideros excels „‟centennial‟‟ 

- Metrosideros excelsa „‟firestone‟‟ 

 (https://el.wikipedia.org ) 

 

 

5.7 Υξήζε ηνπ κεηξνζίδεξνπ ζηελ θεπνηερλία 

 

Λφγσ ηεο κνξθήο θαη ηδηνηήησλ ηνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ρακεινχο ή ςεινχο θπηηθνχο θξάθηεο, αθφκα θαη ζε νκάδεο θπηψλ ή σο θπηφ 

γιάζηξαο. Δπίζεο, είλαη ηδαληθφ γηα θπηεχζεηο ζε λφηηα θιίκαηα θαη λεζηά. Σα 

θφθθηλα άλζε έξρνληαη ζε σξαία αληίζεζε κε ην θχιισκά.  Δλδείθλπηαη γηα 

παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο ή ζε πεξηνρέο πνπ ην λεξφ ηεο άξδεπζεο έρεη 

πςειή αγσγηκφηεηα,  απφ πνιινχο  θεπνηερλεο ραξαθηεξίδεηαη σο ην θπηφ 

ηνπ Αηγαίνπ.  Γελ ελδείθλπηαη ε ρξήζεη ηνπ ζε πεξηνρέο πνπ ε ζεξκνθξαζία 

ησλ ρεηκψλα πέθηεη θάησ απφ ην 0ν. 

 

5.8  Δρζξνί – Αζζέλεηεο. 

 

Ο κεηξνζίδεξνο είλαη απφ ηα θπηά πνπ αληηκεησπίδεη ειάρηζηα 

πξνβιήκαηα κε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. 

Ζ λέα βιάζηεζε ζπαλία πξνζβάιιεηαη απφ αθηδεο (Myzus persicae) 

(βιέπε θεθ.2.9). Έληνλν είλαη ην πξφβιεκα κε ηα θνθνθνεηδή  (βιέπε θεθ.2.9).  

Δπίζεο ζε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο  ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξφ 

πνζνζηφ αέξα ζην θπηνδνρείν πξνθαιείηαη  ζάπηζκα ηηο ξίδαο θαη ηνπ ιαηκνχ 

απφ δηαθφξνπο κχθεηεο εδαθνπο (Pythium spp. ,Phytophthora cactorum, 

Botrytis spp.)  πνπ αληηκεησπίδεηαη θπξίσο κε επεκβάζεηο κε κπθεηνθηφλα 

(Previcur Energy SL , Aliette 80 WG θ.α.) .  

(Γηαλλνπνιίηεο 2005- Παλαγφπνπινο 2003-Γηαηξαθεο 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν  

 

Τιηθά θαη κεζνδνινγία 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα  απεηθνλίζνπκε ηα κέζα 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ησλ ζρεδηαζκφ κηαο ζχγρξνλεο αλζνθνκηθήο κνλάδαο θαη 

λα αλαιχζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο παξάγσγεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

παξάγσγε εχξσζησλ θαη πνηνηηθψλ θπηψλ.Γηα ηελ παξάγσγε ησλ θπηψλ 

ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίζνπκε φζν ην δπλαηψλ ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπο. 

 

 

6.1 Υξήζε γεο.  

-Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία εδάθνπο  

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζία ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηηο πεξηνρήο ,ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ επάξθεηα 

λεξνχ, ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα πψιεζεο ησλ θπηψλ θ.α. Ο βαζηθφηεξνο  

θιηκαηνινγηθφο παξάγνληαο πνπ  επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ είλαη ε 

ζεξκνθξαζία γηα απηφ θαηά ηελ επηινγή ηηο ηνπνζεζίαο  ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο  ηεο δψλεο ζθιεξφηεηαο ηνπ παξαθάησ πηλάθα. 

 
Δπξσπατθφο πηλάθαο ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ 
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ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ζπλαληνχκαη ηηο παξαθάησ δψλεο 

6: -23,3 - -17,8 Τπεξβφξεηα Διιάδα-Οξεηλνί φγθνη κεγάισλ πςνκέηξσλ 

7: -17,7 - -12,3 Βφξεηα Διιάδα-Οξεηλνί φγθνη Νφηηαο Διιάδαο 

8: -12,2 - -6,7   Κεληξηθή Διιάδα, Νεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ, έσο 1000 κέηξα 

9: -6,6   - -1,2   ηεξεά Διιάδα, Βφξεηα Πεινπφλλεζνο, Αηηηθή 

10: -1,1 - +4,4  Γπηηθή Διιάδα, Αηγαίν, Ηφλην, Νφηηα Διιάδα, Κξήηε. 

 

 Σν αγξνηεκάρην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα έρεη έθηαζε 30 

ζηξέκκαηα θαη  ζα είλαη ελνηθηαδφκελν ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Μαξαζψλα Αηηηθήο θαη ην θφζηνο ηνπ ζα αλαθεξζεί πνην θάησ. Δδψ ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο . Σν 

έδαθνο ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδν λα κελ ππάξρνπλ αλαρψκαηα θαη 

βαζνπιψκαηα. Ζ θιίζε πνπ ζα έρεη ζα πξέπεη λα είλαη ηηο ηάμεσο ηνπ 2% 

ψζηε κε ηεο βξνρνπηψζεηο ην λεξφ λα κελ ιηκλάδεη θαη καο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα κε ηα ζηάζηκα λεξά (αζθπθηηθέο ζπλζήθεο κε κεδεληθφ αεξηζκφ 

θαη πςειή πγξαζία ζην θπηνδνρείν πνπ ζπλεπάγεηαη κε αλάπηπμε κπθήησλ 

θαη βαθηεξίσλ ) Καιφ είλαη εάλ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη έλα 

απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν. Σέινο ρξήζηκν ζα ήηαλ λα πάξνπκε θαη ηελ γλψκε 

ελφο  ηνπνγξάθνπ. 

 

 

Γηακφξθσζε εδάθνπο 

 

Ύθαζκα  εδαθνθάιπςεο. 

 Σα πθάζκαηα εδαθνθάιπςεο  πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθφ έιεγρν ησλ 

δηδαλίσλ, πεξηνξίδνληαο ηελ αλάγθε ρξήζεο θπηνθηφλσλ ή εληνκνθηφλσλ 

θαξκάθσλ. Δίλαη αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV), γηα κεγάιεο 

πεξηφδνπο έθζεζεο ζηνλ ήιην, θαη δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα βάξε, ρξψκαηα θαη 

δηαζηάζεηο. 
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ΥΡΗΔΙ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

 

Δθηφο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηδαλίσλ, ηα πθάζκαηα εδαθνθάιπςεο  

βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο εδάθνπο. Ζ πθαληή δνκή 

ηνπο επηηξέπεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ θαη πξνζθέξεη έλα ζσζηά αεξηδφκελν θαη 

πγηέο πεξηβάιινλ ηνπ ππνζηξψκαηνο γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ & ΟΦΔΛΗ 

 

 Αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία UV. 

 Υξψκαηα: Μαχξν, Πξάζηλν, Λεπθφ, Καθέ, Μαχξν/Λεπθφ, θαζψο θαη 

δηάθνξα κνηίβα γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ηνπ πθάζκαηνο ζην 

ηνπίν. 

 Σν πιάηνο θπκαίλεηαη απφ 0,50 κέρξη 5,25 κ ζε ξνιά. Πιάηε απφ 2,00 

κ κέρξη 5,25 κ κπνξνχλ λα δηπισζνχλ ζε ξνιά. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ξαθήο γηα πιάηε κεγαιχηεξα κέρξη 15,60 κ., δηεπξχλνληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ. 

 Γηαηίζεηαη ζε ζηάληαξλη ξνιά ησλ 100 κ., ζε κεγάια ξνιά αιιά θαη ζε 

κίλη ξνιά. 

 Σν βάξνο ηνπ είλαη κεηαμχ 90 θαη 185 γξ./η.κ., γηα λα εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη ρξήζεηο. 

 Γηαηεξείηαη θαζαξφ κε επθνιία ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεδφλ. 

 Ο έγρξσκνο θάλαβνο εμππεξεηεί ζηελ θαιή εκθάληζε θαη ηελ αθξηβή 

ηνπνζέηεζε ησλ θπηψλ θαη ησλ γιαζηξψλ.  

 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ  

 

ε ζεξκνθήπηα, θήπνπο, θπηψξηα θαη ζε αξρηηεθηνληθά δηακνξθσκέλα ηνπία. 

Ζ επηινγή καο εδψ ζα είλαη έλα χθαζκα εδαθνθάιπςεο Μαχξν κε πξάζηλα 

ηεηξάγσλα   100γξ/m2, πιάηνπο 5 κέηξσλ & κήθνπο 100 κέηξσλ 

 

 
χθαζκα εδαθνθάιπςεο 
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6.2.Υξήζε λεξνύ. 

-Καηαιιειόηεηα λεξνύ άξδεπζεο  

 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε επάξθεηα ζε λεξφ θαιήο πνηφηεηαο, 

πξάγκα ην νπνίν αθνχγεηαη απιφ, αιιά ιφγν ηεο ππεξάληιεζεηο ησλ 

ππνγείσλ πδάησλ ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη φηη ζπλήζσο 

αληινχκαη λεξφ κε κεγάιε αιαηφηεηα θαη πςειφ  ph.  

Μηα πξψηε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ κπνξνχκε λα 

έρνπκε κε ηε βνήζεηα ελφο απινχ νξγάλνπ (ECκεηξν), ην νπνίν κεηξά ηελ 

Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα ηνπ λεξνχ (EC, mmhos/cm). Καιφ φκσο, είλαη λα 

έρνπκε  κηα πιήξε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ γηα πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ 

δηαιπηψλ ηφλησλ (αζβεζηίνπ, λαηξίνπ, ρισξίνπ, βνξίνπ, ληηξηθψλ, θ.ά.), απηή 

κπνξεί λα γίλεη ζην εξγαζηήξην αλαιχζεσλ ηνπ ηκήκαηνο γεσξγίαο ή ζε άιια 

ηδησηηθά εξγαζηήξηα. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θάλνπκε πιήξε αλάιπζε ηνπ 

λεξνχ άξδεπζεο είλαη θαη ν εληνπηζκφο ηπρφλ ηνμηθψλ γηα ηα θπηά 

ζπγθεληξψζεσλ ζηνηρείσλ, φπσο ηνπ Βνξίνπ, Ναηξίνπ θαη Υισξίνπ.  

Πηλάθαο θαηαιιειφηεηαο λεξνχ γηα άξδεπζε. 

 
-Δπεμεξγαζία λεξνύ. 

 

Σν πνην ζπρλφ θαηλφκελν είλαη λα ζπλαληήζνπκε  λεξφ κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα (θπξίσο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θαιίνπ).ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ζχζηεκα αθαιάησζεο λεξνχ κε 

αληίζηξνθε ψζκσζε. 

 

• ζκσζε 

Ζ ψζκσζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν δχν δηαιχκαηα, φηαλ 

ρσξίδνληαη απφ κηα εκηπεξαηή κεκβξάλε, ην λεξφ ζα πεξάζεη θαη ζα θηλεζεί 
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απφ ην αξαηφηεξν πξνο ην ππθλφηεξν δηάιπκα, ψζηε ην ηειεπηαίν λα αξαησζεί 

θαη ηειηθά λα γίλεη ην ίδην θαζαξφ. 

Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη θπζηθφ θαηλφκελν θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αληαιιάζζνληαη πγξά ζηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ καο θαζψο επίζεο ζηα 

δψα θαη ζηα θπηά. 

Ζ ψζκσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηξηρνεηδή  θαηλφκελα, είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ αλχςσζε ηνπ λεξνχ απφ ηηο ξίδεο ζηα θχιια ησλ δέληξσλ θαζψο ηα 

δηαιχκαηα ησλ θπηηάξσλ ησλ θχιισλ είλαη πην ππθλά κε απνηέιεζκα λεξφ λα 

θηλείηε πξνο απηά γηα λα αξαησζνχλ. 

 

• Αληίζηξνθε ψζκσζε 

Σν αληίζεην ηεο ψζκσζεο είλαη ε αληίζηξνθε ψζκσζε, φπνπ ην πξνο 

θαζαξηζκφ λεξφ πηέδεηαη λα πεξάζεη κέζα απφ κηα κεκβξάλε ε νπνία 

επηηξέπεη επηιεθηηθά κφλν ηα κφξηα ηνπ λεξνχ λα πεξάζνπλ κέζα απφ απηήλ. 

Σν εμεξρφκελν λεξφ είλαη ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο αθαζαξζίεο, απφ 

ζθνπξηέο, άιαηα νξγαληθέο νπζίεο, ιηπάζκαηα, παξαζηηνθηφλα, κέρξη θαη θάζε 

είδνπο επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνχο, βαθηήξηα θαη ηνχο. Οη παξαπάλσ 

πξνζκίμεηο απνξξίπηνληαη ζηελ απνρέηεπζε καδί κε έλα πνζνζηφ λεξνχ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ ζε λεξφ θπξίσο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο επηιέγνπκε έλα ζχζηεκα αθαιάησζεο λεξνχ κε  

αληίζηξνθε ψζκσζε. 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ ζσζηή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

είλαη ηα εμήο: 

 Πξνέιεπζε λεξνχ (λεξφ γεψηξεζεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο 2000κS/cm 

 Θεξκνθξαζία ζρεδηαζκνχ (18ν C) 

 Ζκεξήζηα παξαγσγή (150 m3/d) 

 Δπηζπκεηή πνηφηεηα παξαγφκελνπ λεξνχ (Καηάιιειν γηα άξδεπζε <700 κS) 

 

 

ύληνκε πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο  

 

Σν αθαηέξγαζην πθάικπξν λεξφ αληιείηαη απφ ηε γεψηξεζε, 

θαηαζιίβεηαη ζε δεμακελή θαζίδεζεο φπνπ θαη ρισξηψλεηαη θαη νδεγείηαη 

δηαδνρηθά: 

 

 ην ζηάδην ηεο πξνθαηεξγαζίαο  

 ην ζηάδην ηεο θχξηαο δηεξγαζίαο  

πξνο παξαγσγή πεξίπνπ 150m3/d λεξνχ θαηάιιεινπ γηα άξδεπζε. 

 

 

 ηάδην Πξνθαηεξγαζίαο  

 

Σν λεξφ δηέξρεηαη απφ απηφκαην πνιπζηξσκαηηθφ θίιηξν ζνιφηεηαο, 

κε ηαρχηεηα θίιηξαλζεο πνπ δελ μεπεξλά ηα 21m/k,  γηα αθαίξεζε ηεο 

ζνιφηεηαο θαη ηνπ ζηδήξνπ/καγγαλίνπ πνπ ηπρφλ πεξηέρνληαη ζην λεξφ.  
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ηε ζπλέρεηα, ην λεξφ απνρισξηψλεηαη κέζσ δνζνκεηξεηήο 

κεηαζεηψδνπο λαηξίνπ, ελψ γίλεηαη έγρπζε αληηθαζαιαησηηθνχ γηα πξνζηαζία 

ησλ κεκβξαλψλ απφ απνζέζεηο αιάησλ. 

ηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη ηειηθά απφ θίιηξα αζθαιείαο θπζηγγίσλ, πνξψδνπο 5 

micron. 

 

 

ηάδην Κύξηαο Γηεξγαζίαο  

Σν άξηζηα πξνθαηεξγαζκέλν λεξφ ηξνθνδνζίαο, νδεγείηαη ζηε κνλάδα 

αληίζηξνθεο ψζκσζεο(ζπκπεξηιακβάλεη κνλάδα C.I.P. θαη έθπιπζεο 

κεκβξαλψλ) ε νπνία επηηπγράλεη ηηο αθφινπζεο απνδφζεηο: 

 

 

 Πνζνζηφ αλάθηεζεο(65%) 

 Πίεζε ιεηηνπξγίαο(11,06 bar @ 180 C) 

 Νεξφ ηξνθνδνζίαο (9,1 m3/h) 

 Νεξφ απφξξηςεο (2,85 m3/h) 

 Παξαγφκελν λεξφ (5,3 m3/h + 0,95m3/h = 150m3/d λεξφ κε κίμε  

 

  Σα φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην ζχζηεκα είλαη ηα εμήο:  

 

 Μαλφκεηξα ζηελ θαηάζιηςε θάζε αληιίαο  

 Μαλφκεηξν εμφδνπ θίιηξνπ  ζνιφηεηαο, καλφκεηξν εμφδνπ ηειηθήο  

 θίιηξαλζεο 

 Μαλφκεηξν εηζφδνπ-εμφδνπ κεκβξαλψλ 

 Ρνφκεηξν παξάγσγεο  

 Ρνφκεηξν απφξξηςεο  

 Ρπζκηζηηθή βάλα απφξξηςεο  

 Ρπζκηζηηθή βάλα επαλαθπθινθνξίαο  

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βάλα εηζφδνπ  

 Πξεζζνζηάηεο ρακειήο πίεζεο ζηε γξακκή ηξνθνδνζίαο ηεο αληιίαο  

 πςειήο πίεζεο  

 Μεηξεηήο Redox, απνηεινχκελνο απφ αηζζεηήξην θαη ειεθηξνληθφ πίλαθα,  

 ζηελ είζνδν ηεο ζπζθεπήο αληίζηξνθεο ψζκσζεο  

 ξγαλν κέηξεζεο αγσγηκφηεηαο πξντφληνο αληίζηξνθεο  ψζκσζεο  

 Χξνκεηξεηήο ιεηηνπξγίαο ελζσκαησκέλνο ζην PLC ηεο κνλάδαο 
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χζηεκα αθαιάησζεο λεξνχ κε αληίζηξνθε ψζκσζε 

 
 

-Απνζήθεπζε λεξνύ. 

 

Ζ αλάγθεο ησλ θπηψλ είλαη θαζεκεξηλέο θαη πνιχ κεγάιεο θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν θαιφ ζα είλαη λα έρνπκε απνζεθεχζεη επαξθήο 

πνζφηεηεο λεξνχ γηα παλ ελδερφκελν. 

ηελ θαιιηέξγεηα καο ζπλίζηαηαη κηα δεμακελή κεηαιιηθή θαη πιαζηηθή 

κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 1271m3 λεξνχ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

είλαη απαξαίηεην ε δεμακελή λα έρεη  θάιπκκα ψζηε ην απνζεθεπκέλν λεξφ λα 

κελ είλαη εθηηζέκελν ζην ειηαθφ θσο δηφηη δεκηνπξγνχληαη βξχα θαη ιεηρήλεο. 

 

 
ρεκαηηθή παξάζηαζε δεμακελήο 

 

 



 
 

38 

-ύζηεκα κε δίδπκεο αληιίεο  

 

Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ ζσζηή πνζφηεηα θαη πίεζε λεξνχ πνπ ζα 

δηνρεηεχζνπκε  κέζα ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

ζχζηεκα κε δίδπκεο αληιίεο  θαη πηεζηηθά δνρεία .  

Γπν αληιίεο επηθαλείαο  θαηαζθεπαζκέλεο  απφ ρπηνζίδεξν κε 

αλνμείδσην άμνλα θαη πηεξσηή απφ ρπηνζίδεξν. Παξνρή 48 m³/h ζε 

καλνκεηξηθφ χςνο 50 κέηξσλ. ηφκην αλαξξφθεζεο Φ 2 ½‟‟ θαη θαηάζιηςεο Φ 

2‟‟. Ηζρχο αληιίαο 15 ΖP , 400 V , 50 Hz , 

Γπν πηεζηηθά δνρεία ηχπνπ δηαθξάγκαηνο  ρσξεηηθφηεηαο 450 ιίηξσλ. 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά ζπλδεζκνινγίαο, πδξαπιηθά εμαξηήκαηα 

φπσο πηεζζνζηάηεο, καλφκεηξν, δηαθιαδσηήο, αζθαιηζηηθφ θαη αιιά  

 

 

 
χζηεκα κε δίδπκεο αληιίεο 

 

 

-Αξδεπηηθό δίθηπν. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ είλαη έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο θαη ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα παξαθάησ  

 

 Σελ νηθνλνκία ηνπ λεξνχ 

 Δχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή ιίπαλζε 

 Πεξηνξηζκφο δηδαλίσλ 

 Δπθνιία ζηελ εθηειέζεη ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ 

 Αλεμαξηεηνπνίεζε άξδεπζεο απφ άλεκν θαη άιιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Δπλντθέο ζπλζήθεο πγξαζίαο ζε θάζε θπηνδνρείν κε ηελ κεγαιχηεξε  

 νκνηνκνξθία (ηδία πνζφηεηα λεξνχ θαη ιηπάζκαηνο ζε θάζε θπηνδνρείν) 

 Σηο πδαηηθέο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ     
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 εμαηκηζνδηαπλνή ηνπ θπηνχ (δηαπλνή - ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ 

απνξξνθάηαη απφ ηηο ξίδεο θαη απνβάιιεηαη απφ ην θχιισκα, θαη εμάηκηζε - ε 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ εμαηκίδεηε) 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρχηεηα ξνήο θαη ηηο 

απψιεηεο ηηο πίεζεο ηνπ λεξνχ απφ ηελ αξρή ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ έσο ησλ 

πνην απνκαθξπζκέλν ζηαιάθηε. 

Ο ππνινγηζκφο ηαρπηήησλ ξνήο, απσιεηψλ πίεζεο θαη νκνηνκνξθίαο 

παξνρήο ζηελ αξρή θαη ηνπ ηέινπο ηνπ ζηαιαθηεθφξνπ ζσιήλα είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα φξηα ηεο ηαρχηεηαο ξνήο θπκαίλνληαη (γηα ζηξσηή ξνή - Re<3000) 

απφ 0,5m/sec (ειάρηζηε) κέρξη 2,0m/sec (κέγηζηε) 

 

U= Q/E = 4Q/π*d2 

 

φπνπ: 

U - ηαρχηεηα ξνήο ζε αγσγφ (m/sec) 

Q - παξνρή ηνπ αγσγνχ (m3/h) 

E - ε δηαηνκή ηεο επηθάλεηαο (m2) 

d - ε εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ (m) 

π - 3,14 

 

Οη απψιεηεο ζην θεληξηθφ αγσγφ κεηαθνξάο λεξνχ δίλεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε: 

 

DH=1,131*109*(Q/C)1,852*D-4,87*L 

 

φπνπ: 

DH- απψιεηεο πίεζεο αγσγνχ (m) 

Q - παξνρή (m3/h) 

C - ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο (120 γηα πιαζηηθνχο ζσιήλεο) 

D - εζσηεξηθή δηάκεηξν αγσγνχ (mm) 

L - ζπλνιηθφ κήθνο αγσγνχ κεηαθνξάο (m) 

 

Οη απψιεηεο πίεζεο ζηνλ ζηαιαθηεθφξν ζσιήλα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

DH=0,436*(Q/R*L)1,76*D-4,76*L*F 

 

φπνπ: 

DH- απψιεηεο πίεζεο ζηαιαθηεθφξνπ ζσιήλα (m) 

Q - παξνρή ζηαιάθηε (lt/h) 

R - ηζαπνρή ζηαιαθηψλ (m) 

L - κήθνο ζηαιαθηεθφξνπ ζσιήλα (m) 

D - εζσηεξηθή δηάκεηξν ζηαιαθηεθφξνπ ζσιήλα (mm) 

F - ζπληειεζηήο αξηζκνχ εθξνψλ (0,345 - 0,4) 



 
 

40 

Δπίζεο ζαο παξαζέηνπκε θαη ην λνκφγξακκα κε ηηο απψιεηεο πηέζεηο ζηνπο 

ζσιήλεο. 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αξδεπηηθνχ 

δηθηχνπ  είλαη ηα εμήο. 

 

ΤΛΙΚΑ ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

σιήλαο άξδεπζεο        Φ110/6ΑΣΜ   550 κέηξα 

σιήλαο άξδεπζεο        Φ63/6ΑΣΜ 1500 κέηξα 

σιήλαο άξδεπζεο       Φ20/6ΑΣΜ 31.800 κέηξα 

χλδεζκνο ΣΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ. 110Υ110Υ110                            1 ηεκάρην 

χλδεζκνο ΓΧΝΗΑ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ .Φ110ΥΦ110                            2 ηεκάρηα 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ.Φ110                                                  2 ηεκάρηα 

ΔΛΛΑ ΜΔ ΒΗΓΔ Φ110Υ2"(ΜΔ ΓΑΚΣΤΛ.)                                 20 ηεκάρηα 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΦΑΗΡΗΚΖ ΒΑΝΑ 2"                                                 20 ηεκάρηα 

ΝΗΠΔΛ 2"Υ2"                                                                                  20 ηεκάρηα 

ΡΑΚΟΡ ΑΡ.ΚΟΥΛ.Φ63Υ2"                                                          20 ηεκάρηα 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ.Φ63                                                 20 ηεκάρηα 

ΔΛΛΑ ΜΔ ΒΗΓΔ Φ63Υ3/4"                                                     1.590 ηεκάρηα 

ΒΑΝΑΚΗ ΝΗΠΔΛ ΡΑΚΟΡ LOCK 3/4"ΥΦ20                                   1.590 ηεκάρηα 

ΓΗΟΦΘΑΛΜΑ Φ20                                                                    1.590 ηεκάρηα 

ΤΝΓΔΜΟ ΡΑΚΟΡ LOCK Φ20ΥΦ20                                         50 ηεκάρηα 

σιήλεο 3 mm/60 cm ηχπνπ capinet                                           146.400 ηεκάρηα 

Λφγρεο ζηήξημεο 30Ο Ø3                                                               146.400 ηεκάρηα 

Ζιεθηξνβαλεο RN16 2” 9V FV 20 ηεκάρηα 

Καισδην ζπλδεζεο (11 θισλν) 600 κέηξα 
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Λφγρεο ζηήξημεο 30Ο Ø3 

 

 
πλδεζκνινγία ζσιήλσλ Ø110 κε Ø63 
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ΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ 
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 ΚΤΡΗΟ ΓΗΑΓΡΟΜΟ 

 ΓΔΤΣΔΡΔΤΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΟ 

 ΧΛΖΝΑ Ø110 

 ΧΛΖΝΑ Ø63 

 ΧΛΖΝΑ Ø20 

 ΖΛΔΚΡΟΒΑΝΔ 

Α ΥΧΡΟ ΦΧΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΖ 

Β ΓΡΑΦΔΗΑ-ΑΠΟΘΖΚΖ 

Γ ΤΠΔΘΡΗΟ ΥΧΡΟ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

Γ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 

Δ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΝΔΡΟΤ  

  

 

 

 

 

 – Γηόξζσζε pH   

 

Σν pH είλαη ν δείθηεο ηεο ηζρχνο ησλ νμέσλ θαη ησλ βάζεσλ. Ο 

νξηζκφο ηνπ pH δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε : 

pH = - log(H+) 

Γειαδή ην pH είλαη ν αξλεηηθφο ινγάξηζκνο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

δηαιπκέλσλ ηφλησλ πδξνγφλνπ (H+) ζε έλα δηάιπκα. Ο αξηζκφο pH, γηα ηελ 

ζχγθξηζε ησλ δηαιπκάησλ, αλαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία 25νC. 

ηνπο 25 °C, ε θιίκαθα pH θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 14 θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο ελφο δηαιχκαηνο. Γηαιχκαηα γηα 

ηα νπνία ε ηηκή ηνπ pH είλαη κηθξφηεξε απφ 7 ραξαθηεξίδνληαη σο φμηλα, ελψ 

δηαιχκαηα κε pH κεγαιχηεξν απφ 7 ραξαθηεξίδνληαη αιθαιηθά. Σέινο, ηα 

δηαιχκαηα κε pH=7 νλνκάδνληαη νπδέηεξα. 

  Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην λεξφ πνπ έρνπκε γηα άξδεπζε έρεη pH 7-8 

γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε δηφξζσζε ηνπ. (ηδαληθφ pH λεξνχ 

άξδεπζεο 5,5-6) 

Ζ ρεκηθή νπζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ δηφξζσζή ηνπο είλαη 

ην ληηξηθφ νμχ (HNO3). Ζ ρξήζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηε κε πξνζνρή δηφηη είλαη 

ηζρπξά δηαβξσηηθφ θαη ηνμηθφ νμχ. Αλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ επηδεξκίδα 

δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξά εγθαχκαηα. Ζ επηινγή ηνπ γίλεηε ιφγν ηνπ 

ρακεινχ ηνπ θφζηνπο, άιιεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ pH είλαη ην θσζθνξηθφ νμχ (Ζ3PO4), 

ην θηηξηθφ νμχ θ.α.  

Θα πξέπεη λα δνχκε ηελ αληίδξαζε ηνπ ληηξηθνχ νμέσο ζε ζρέζε κε ηελ 

δηφξζσζε ηνπ pH ηνπ λεξνχ άξδεπζεο έηζη ζρεκαηίδνπκε ηελ θακπχιε ηνπ 

pH. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
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ε 100 ιίηξα λεξφ κεηξάκε ην αξρηθφ pH (7) έπεηηα πξνζζέηνπκε 5 ml 

ληηξηθφ νμχ αλαθαηεχνπκε θαιά πεξηκέλνπκε πεξίπνπ 10 ιεπηά θαη παίξλνπκε 

ηελ πξψηε κέηξεζε (6,8), πξνζζέηνπκε μαλά 5 ml ληηξηθφ νμχ αλαθαηεχνπκε 

μαλά θαη παίξλνπκε ηελ δεχηεξε κέηξεζε (6,7), απηφ ην επαλαιακβάλνπκε 

φζεο θνξέο ρξεηαζηεί ψζηε ην pH λα θαηέβεη θάησ απφ 5,5. Με ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα δεκηνπξγνχκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

6.3 Θξέςε Φπηώλ 

 

-ύζηεκα πδξνιίπαλζεο 

 

Ζ πδξνιίπαλζε είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο κε ιηπαληηθά 

ζηνηρεία είηε πεξηνδηθψο είηε ζε θάζε πφηηζκα θαη αλήθεη ζηνπο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ησλ ιηπαζκάησλ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο ζηελ ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηψλ άξρηζε 

λα εκθαλίδεηαη ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ „50 ζε αλζνθνκηθέο 

θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ θαη αξγφηεξα επεθηάζεθε ζηηο ππαίζξηεο 

θαιιηέξγεηεο . 

 Ζ πδξνιίπαλζε ζηηο θαιιηέξγεηεο πξέπεη λα αθνινπζεί κεξηθέο βαζηθέο 

αξρέο. Μεηαμχ απηψλ είλαη :  

1. Ζ ζσζηή ηξνθνδνζία ησλ θαιιηεξγεηψλ κε λεξφ. ηαλ είλαη αλεπαξθήο ε 

ηξνθνδνζία απηή ηφηε έρεη απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αιαηφηεηα ζην επίπεδν 

ηνπ ξηδνζηξψκαηνο θαη λα παξεκπνδίδεηαη εμ‟ αηηίαο απηνχ ε πξφζιεςε ηνπ 

λεξνχ απφ ηα θπηά. Αληίζεηα ε ππεξβνιηθή ρνξήγεζε λεξνχ άξδεπζεο 

απνκαθξχλεη απφ ην ξηδφζηξσκα ησλ θπηψλ θπξίσο ην άδσην θαη 

δεκηνπξγείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπλζήθεο αζθπμίαο ιφγσ ηνπ λεξνχ, 

κε ζπλέπεηα λα πεξηνξίδεηαη ε αθνκνίσζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

θπηά. 

 2. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ δηαιπηψλ αιάησλ ζην λεξφ άξδεπζεο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα ιηπάζκαηα, δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζην ζχλνιν ηα 2g / 
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ιίηξν αλ θαη νξηζκέλα είδε θπηψλ (θεπεπηηθά, αλζνθνκηθά) κπνξνχλ λα 

αλερζνχλ δηπιάζηεο ή ηεηξαπιάζηεο ζπγθεληξψζεηο.  

 3. Ο έιεγρνο γηα ηε ζπκβαηηθφηεηα ησλ ιηπαζκάησλ φηαλ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζεί ην δηάιπκα γηα πδξνιίπαλζε. Πνιιά απφ ηα πιήξσο 

πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα δελ ζπλδπάδνληαη κε ηα νκνεηδή ηνπο ή κε άιια 

απιά ιηπάζκαηα, εμαηηίαο ησλ νπζηψλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ. 

 Έηζη φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλδπαζηνχλ ιηπάζκαηα κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη : - ε ζχγρξνλε αξαίσζε ακκσληαθψλ ιηπαζκάησλ , κε εμαίξεζε 

ηεο νπξία, κε ιηπάζκαηα αιθαιηθήο αληίδξαζεο ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο 

αέξηαο ακκσλίαο (ΝΖ3). - ε αλάκεημε θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ κε ιηπάζκαηα 

πινχζηα ζε αζβέζηην δηφηη ηεο θαζηδάλνπλ αδηάιπηα θσζθνξηθά άιαηα φπσο : 

Ca3PO4 θαη Ca2ΖPO4 . 

 

  ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πδξνιίπαλζεο κε ηε ζηάγδελ άξδεπζε είλαη ηα 

έμεηο : 

1. Ζ ζπλερήο πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ξίδεο αθνχ ππάξρεη 

επάξθεηα ζε εδαθηθή πγξαζία. 

2. Ζ έγθαηξε ρνξήγεζε ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζξεπηηθψλ αλαγθψλ γηα ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά ζηα δηάθνξα βιαζηηθά 

ζηάδηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φηη νη αλάγθεο ησλ θπηψλ ζε άδσην (Ν) 

είλαη απμεκέλεο ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, νη αληίζηνηρεο ζε θψζθνξν (Ρ) 

θαηά ηελ άλζεζε θαη ζε Κάιην (Κ) ζηελ αλζνθνξία. 

3. Ζ νκνηφκνξθε δηαλνκή ησλ ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο. 

4. Ζ απνθπγή πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ αιάησλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη 

ην ξηδφζηξσκα ησλ θπηψλ 

5.  Ζ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην εδαθηθφ κείγκα νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

φπσο Ρ θαη Κ.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη : 

 

1. Ζ αχμεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ιηπάζκαηνο θαη ζπζζψξεπζε αιάησλ ζηελ εδαθηθφ κείγκα γχξσ απφ 

ηνπο ζηαιάθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο. 

2. Ο θίλδπλνο απφθξαμεο θίιηξσλ θαη ζηαιαθηήξσλ απφ ηα άιαηα. 

3. Ζ δεκηνπξγία εδαθηθψλ δσλψλ κε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε ζε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία, εηδηθά ζε πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο κεηά απφ καθξνρξφληα 

εθαξκνγή πδξνιηπάλζεσλ. 

 

Γηα ηηο δίθεο καο αλάγθεο επηιέμακε κηα θεθαιή πδξνιίπαλζεο( iQ60)  κε ηα 

εμήο  ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ κέρξη 5 βαιβίδσλ ιίπαλζεο (επεθηάζηκν)  

 Έιεγρνο πδξνιίπαλζεο κε ρξήζε 1 αηζζεηεξίνπ PH  

 Έιεγρνο πδξνιίπαλζεο κε ρξήζε ελφο αηζζεηεξίνπ EC  
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 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ιίπαλζεο κε ρξήζε πνζνζηψλ αλά βαιβίδα  

 Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ εληνιψλ  

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο εμσηεξηθνχ αηζζεηεξίνπ γηα έλαξμε ηεο άξδεπζεο  

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο πιάγηαο ιίπαλζεο (ξηδνπφηηζκα) κε ελζσκαησκέλν  

 ventouri  

 Οζφλε πνιιαπιψλ ελδείμεσλ γηα έιεγρν θαη ξχζκηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο  

 πδξνιίπαλζεο  

 Υξήζε ηειεθνληξφι γηα άκεζε αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ πνηίζκαηνο  

 Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο νξίσλ αγσγηκφηεηαο (ΔC) θαη νμχηεηαο (ΡΖ) γηα  

 αζθάιεηα ζηελ άξδεπζε  

 Οπηηθή θαη αθνπζηηθή εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνχ (alarm)  

 θειεηφο απφ αλνμείδσην ράιπβα  

 Παξνρφκεηξν ζε θάζε βαιβίδα ιηπάζκαηνο κε κηθξνκεηξηθφ ξπζκηζηή γηα  

 ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ ιηπάζκαηνο  

 Υξήζε πνιπβεληνχξη γηα νκνηφκνξθε αλαξξφθεζε ησλ ιηπαζκάησλ ρσξίο  

 λα απαηηείηαη ε χπαξμε θηλεηψλ κεξψλ  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ κέρξη 20 βαιβίδσλ ιίπαλζεο  

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ κέρξη 100 βαιβίδσλ άξδεπζεο  

 Έιεγρνο πδξνιίπαλζεο κε ρξήζε 2 αηζζεηεξίσλ PH  

 Έιεγρνο πδξνιίπαλζεο κε ρξήζε 2 αηζζεηεξίσλ EC  

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ξνφκεηξν γηα άξδεπζε κε ρξήζε θπβηθψλ  

 Γπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή ή TABLET  

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θηλεηφ ηειέθσλν γηα απνζηνιή alarm θαη εληνιψλ  

 άξδεπζεο  

 

 
Κεθαιή πδξνιίπαλζεο 
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Καηά ηελ πδξνιίπαλζε ε αγσγηκφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζα πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 1800-2200  κS/cm  φηαλ ε εθαξκνγή γίλεηαη κηα κε δπν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα .Δλψ φηαλ επηιέγνπκε ηελ ινγηθή –θάζε άξδεπζε λα 

είλαη θαη ιίπαλζε- ηφηε ε αγσγηκφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη 1200-1400 κS/cm. 

 

 

-Τδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα 

 

Σα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζξέςε ησλ θπηψλ είλαη: 

 Ο άλζξαθαο(C) ,ην πδξνγφλν (Ζ), ην νμπγφλν (Ο), ην άδσην(Ν), ν θψζθνξνο 

(Ρ),  ην θάιην (Κ), ην ζεην (S) , ην αζβέζηην (Ca), ην καγλήζην (Mg), ην λάηξην 

(Na) , ν ζίδεξνο (Fe), ην καγγάλην (Mn) , ν ςεπδάξγπξνο (Zn) , ν ραιθφο (Cu), 

ην βφξην (Β), ην κνιπβδαίλην (Μν) ,ην ριψξην (Cl),θαη ην θνβάιηην (Co). 

Γηα λα θαηαθέξνπκε λα εθνδηάζνπκε ηα θπηά καο κε φια ηα παξαπάλσ 

ζξεπηηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχκε ζχλζεηα πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα θαιήο 

πνηφηεηαο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ιηπαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 

ηα εμήο: 

 

 Γξήγνξε θαη πιήξε δηάιπζε ιφγσ ηεο πςειήο θαζαξφηεηαο θαη 

δηαιπηφηεηάο ηνπ. 

 Δηδηθή ζχλζεζε γηα θάζε θάζε αλάπηπμεο. 

 Δηδηθέο ζπλζέζεηο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο.  

 Άξηζην επίπεδν ηρλνζηνηρείσλ. 

 Σν ph ηνπ ρψκαηνο λα παξακέλεη ζηαζεξφ εμαηηίαο ηεο ξπζκηζηηθήο 

δξάζεο ησλ HCO₃-. 

 Να εκπνδίδνπλ ην θξάμηκν ησλ ζηαιαθηψλ θαη δηαηεξεί ην δίθηπν 

άξδεπζεο θαζαξφ. 

 

 
χλζεην πδαηνδηαιπηφ ιίπαζκα peters professional 
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-Ο ζηδεξνο (Fe) 

 

Ο ζίδεξνο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ζξέςε ησλ θπηψλ, θαζψο 

ιεηηνπξγεί ζαλ θαηαιχηεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ρισξνθχιιεο θαη ζπληειεί 

ζηελ αλάπηπμε, ζηελ αλζνθνξία θαη ζηελ θαξπνθνξία ηνπο. Ζ έιιεηςε 

ζηδήξνπ ή ηξνθνπελία ζηδήξνπ, φπσο ιέγεηαη, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε φια 

ηα θπηά. 

  Αθφκε θαη αλ ην εδαθηθφ ππφζηξσκά καο πεξηέρεη ζίδεξν, ν ζίδεξνο 

είλαη δπζθίλεην ζηνηρείν κέζα ζην θπηφ. Σα ζπκπηψκαηα ηξνθνπελίαο 

ζηδήξνπ εκθαλίδνληαη πξψηα ζηα λεαξά θχιια, φπνπ παξαηεξείηαη κεξηθφ 

θηηξίληζκα αλάκεζα απφ ηηο λεπξψζεηο ηνπ θχιινπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

θηηξηλίδεη ζηαδηαθά νιφθιεξν ην θχιιν, εθηφο απφ ηα λεχξα πνπ παξακέλνπλ 

πξάζηλα. ε βαξηέο πεξηπηψζεηο, αθνινπζνχλ απνθπιιψζεηο θαη μεξάλζεηο 

ζηηο άθξεο ησλ βιαζηψλ ησλ θπηψλ ή ησλ δέληξσλ. Ζ άλζεζε ζηα θπηά 

κεηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Ζ έιιεηςε ζηδήξνπ παξαηεξείηαη ζε εδάθε κε απμεκέλν pH, φπνπ 

παξαηεξνχληαη απμεκέλα επίπεδα αζβεζηίνπ ή φπνπ ν ζίδεξνο, αθφκε θαη αλ 

ππάξρεη, είλαη δχζθνιν λα δηαιπζεί θαη λα απνξξνθεζεί απφ ηα θπηά. 

Αλάινγα θαηλφκελα ππάξρνπλ ζε θσζθνξνχρα εδάθε ή ζε εδάθε κε πςειή 

ζπγθέληξσζε ςεπδαξγχξνπ, ραιθνχ θαη καγγαλίνπ. ηελ εκθάληζε ηεο 

ηξνθνπελίαο ζπληειεί θαη ν θαθφο αεξηζκφο ηνπ εδάθνπο, ε κηθξή 

πεξηεθηηθφηεηα ππνζηξψκαηνο ζε νξγαληθή νπζία, ε θαθή απνζηξάγγηζε, ην 

ππεξβνιηθφ πφηηζκα αθφκε θαη ε ςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζε άιαηα. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνθνπελίαο ζηδήξνπ ζηα θπηά, ζα πξέπεη 

αξρηθά λα αληηκεησπηζηνχλ νη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ 

απνξξφθεζε (πςειφ ξΖ, ζπκπηεζκέλν έδαθνο, ππεξβνιηθή πγξαζία, κε 

αεξηζκφο θιπ.). Παξαδνζηαθά, ε πξνζζήθε ζεηηθνχ ζηδήξνπ (θαξακπνγηά) 

θέξλεη απνηειέζκαηα φηαλ ην εδαθηθφ πεξηβάιινλ ή ην ππφζηξσκα δελ έρεη 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Πάλησο, ε πξνζζήθε ηνπ ζθεπάζκαηνο ρειηθνχ 

ζηδήξνπ (πνπ είλαη θαη πδαηνδηαιπηφο) δίλεη ηα πην θαιά απνηειέζκαηα. 

  Σέινο, ζε ειαθξέο πεξηπηψζεηο ηξνθνπελίαο ζηδήξνπ κπνξεί λα 

γίλεηαη δηαθπιιηθφο ςεθαζκφο κε πγξά ζθεπάζκαηα ζηδήξνπ. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην ζίδεξν (Fe++ )  δηφηη είλαη ε πνην ζπρλή 

ηξνθνπελία πνπ ζπλαληνχκε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, 

έηζη ζπλίζηαηαη ε πξνζζήθε πγξνχ ρειηθνχ ζηδήξνπ θαηά ηελ πδξνιίπαλζε. 

 

 

6.4 Δδαθηθά κείγκαηα  

 

ηελ εθινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ηελ ζχλζεζε ησλ κεηγκάησλ 

εμεηάδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ θπηψλ ζε ζρέζε κε ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο 
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ηδηφηεηεο ηνπ κείγκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζα αλαπηπρζνχλ θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ 

θάζε πιηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

Έλα θαιφ εδαθηθφ κείγκα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ  ραξαθηεξηζηηθά: 

 

- πλεθηηθφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα γηα λα ζηεξίδεη θαιά ηα θπηά. 

- ηαζεξφ φγθν είηε είλαη πγξφ, είηε μεξφ. Μεξηθά κείγκαηα φηαλ ράζνπλ 

πγξαζία ζπξξηθλψλνληαη θαη κεηά είλαη δχζθνιν λα πγξαλζνχλ πάιη, 

γηαηί ην λεξφ θεχγεη απφ ην ρψξν πνπ κέλεη κεηαμχ ηεο κπάιαο ηνπ 

ρψκαηνο θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο γιάζηξαο. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ην 

κείγκα πγξαίλεηαη κε ην βχζηζκα ηεο γιάζηξαο ζε δνρείν κε λεξφ θαη κε 

θαλνληθά πνηίζκαηα ζηε ζπλέρεηα. 

- Ηθαλνπνηεηηθφ πνξψδεο δειαδή αξθεηφ φγθν πφξσλ γηα λα 

απνκαθξχλεηαη ε πεξίζζεηα ηνπ λεξνχ κε ηελ απνζηξάγγηζε θαη 

ζπγρξφλσο λα δηαηεξεί αξθεηή πγξαζία γηα ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ θαη 

λα απνθεχγεη ην ζπρλφ πφηηζκα. 

- Καιφ αεξηζκφ γηαηί νη ξίδεο ησλ θπηψλ έρνπλ αλάγθε απφ νμπγφλν. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην θαηάιιειν κέγεζνο πφξσλ πνπ έρεη ην 

εδαθηθφ πιηθφ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη απηή ε ηδηφηεηα ζε πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γιάζηξεο απφ πιαζηηθή χιε ή άιιν κε 

πνξψδεο πιηθφ. 

- Γπλαηφηεηα λα απνζηεηξψλεηαη κε αηκφ. Μείγκαηα κε κεγάιε πνζφηεηα 

νξγαληθήο νπζίαο δελ ζπλίζηαηαη λα απνζηεηξψλνληαη κε αηκφ γηαηί 

κπνξεί λα πξνθιεζεί ηνμηθφηεηα απφ ακκσλία ζηα θπηά. 

- Καηάιιειν ξΖ γηα ηα θπηά πνπ πξφθεηηαη λα θαιιηεξγεζνχλ, γηαηί άιια 

θπηά κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δηάθνξα ξΖ ηνπ εδάθνπο, άιια 

φκσο ζέινπλ λα είλαη αθξηβψο θαζνξηζκέλν φπσο π.ρ. ηα νμχθπιια 

θπηά  πνπ αλαπηχζζνληαη κφλν ζε φμηλν έδαθνο.  

- Σν κείγκα  γηα γιάζηξεο πξέπεη λα έρεη κηθξφ βάξνο γηα λα είλαη 

επθνιφηεξε ε κεηαθνξά ηνπ. 

- Σν κείγκα πξέπεη λα πεξηέρεη αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεηά θαη 

ηρλνζηνηρεία  ζε ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα 

- ην κείγκα  ζα πξέπεη λα κελ ππάξρνπλ έληνκα, κνιπζκαηηθνί 

κηθξννξγαληζκνί θαη αλεπηζχκεηνη ζπφξνη απφ αγξηφρνξηα. 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο ζηελ θαιιηέξγεηα καο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα εμήο πιηθά. 

 

-Σχξθε 

-Διαθξφπεηξα   

-Κνθνθνίληθα 

-Λίπαζκα βξαδέαο απνδέζκεπζεο 

-Πξνθπηξνηηθφ δηδαληνθηφλν 

-Αλζξαθηθφ αζβέζηην (CaCo3) 

-Κεπαίν ρψκα (ππφ πξνυπνζέζεηο) 
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Δδαθηθφ κείγκα 

 

 

-Σύξθε 

 

Ζ ηχξθε ζρεκαηίδεηαη κε ηελ κεξηθή απνδφκεζε θπηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε πεξηνρέο κε πςειέο βξνρνπηψζεηο, πςειή αηκνζθαηξηθή 

πγξαζία θαη ρακειή θαινθαηξηλή ζεξκνθξαζία ή ζηνλ ππζκέλα ιηκλψλ. ε 

ηέηνηεο πεξηνρέο, ειψδεηο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί 

νιφθιεξα θνηηάζκαηα, απφ ηα νπνία ε ηχξθε εμνξχζζεηαη πθίζηαηαη θάπνηα 

επεμεξγαζία (απνιχκαλζε, άιεζκα, νκνγελνπνίεζε, θ.ιπ.) θαη ζπζθεπάδεηαη 

ζε βηνκεραληθή θιίκαθα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηπξθψλ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηα είδε ησλ θπηψλ απφ 

ηα νπνία πξνέξρνληαη.  

Σχξθε παξάγεηαη θπξίσο ζηε Ρσζία, Καλαδά, Φηιαλδία, Ηξιαλδία, 

Πνισλία, Γεξκαλία, νπεδία, Ννξβεγία θαη θσηία. ηε ρψξα καο βξίζθεηαη 

καχξε ηχξθε ζηνλ ππζκέλα ιηκλψλ πνπ έρνπλ απνμεξαλζεί ή εισδψλ 

εθηάζεσλ, φπσο ζηα Σελάγε ησλ Φηιίππσλ θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Γηαλληηζψλ. 

Καηά ηελ εμφξπμε ηεο ηχξθεο, απφ ηηο εθηάζεηο ησλ βνξείσλ ςπρξψλ 

πεξηνρψλ, αθαηξείηαη ην επάλσ ζηξψκα ηνπ εδάθνπο πνπ θέξεη ηε βιάζηεζε 

θαη θάησ απφ απηήλ εμνξχζζεηαη ε μαλζηά ηχξθε, ην πιηθφ πνπ δελ έρεη 

απνζπληεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη έρεη πνιινχο θελνχο ρψξνπο. ε βαζχηεξα 

ζηξψκαηα βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ε καχξε ηχξθε, πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν απνζπληεζεηκέλε θαη έρεη ιηγφηεξνπο θελνχο ρψξνπο. Δίλαη 

ηχξθε θαηψηεξεο πνηφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλήζσο βειηηψλνληαη 

κε θαηάςπμε. Ζ ηχξθε είλαη γεληθά πνιχ θησρή ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, ελψ ην 

pH ηεο θπκαίλεηαη απφ 2-4. 
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Η μαλζηά ηύξθε ζεσξείηαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ ηελ καχξε γηαηί ε 

δνκή ηεο είλαη αξθεηά ζηαζεξή, κε ζπλέπεηα ε απνζχλζεζή ηεο λα ιακβάλεη 

ρψξα κε αξγνχο ξπζκνχο. Πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε Ρσζία, αιιά θαη απφ 

αξθεηέο άιιεο βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο 

Έρεη απμεκέλν πνξψδεο (90 -95% ηνπ φγθνπ ηεο) κε θαιή αλαινγία 

κεηαμχ κηθξψλ θαη κεγάισλ πφξσλ κε ζπλέπεηα λα δηαθξίλεηαη απφ κεγάιε 

ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ θαη αέξα. Έρεη επίζεο ηθαλνπνηεηηθή ηθαλφηεηα 

αληαιιαγήο θαηηφλησλ, φκσο ζηε θπζηθή ηεο θαηάζηαζε ηα αξλεηηθά θνξηία 

ησλ θνιινεηδψλ είλαη θνξεζκέλα θπξίσο κε ηφληα πδξνγφλνπ, κε ζπλέπεηα λα 

είλαη θησρή ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λα έρεη ρακειφ pH (3,5 - 4,0). Γη‟ απηφ ε 

μαλζηά ηχξθε, πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφζηξσκα θαιιηέξγεηαο θπηψλ είηε 

ακηγήο είηε ζε κείγκα κε άιια πιηθά, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλακεηγλχεηαη 

κε κηα κηθξή πνζφηεηα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ (CaC03) ζπλήζσο 4 - 6 kg/m3 

γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ pH ηεο θαη ιηπάζκαηα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία. 

Η καύξε ηύξθε βξίζθεηαη ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην απνζχλζεζεο 

απφ ηελ μαλζηά ηχξθε θαη γη‟ απηφ δελ έρεη ηφζν ζηαζεξή δνκή. ε ζχγθξηζε 

κε ηελ μαλζηά ηχξθε έρεη κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο θαη πην πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο πνξψδεο, κε ζπλέπεηα ε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ θαη αέξα λα 

είλαη κηθξφηεξε. Αληίζεηα, ε ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ ηεο καχξεο 

ηχξθεο είλαη πνιχ κεγάιε. 

ηελ ρσξά καο ζπλήζσο  εηζάγνπκε  κείγκαηα μαλζηάο κε καχξε ηχξθε 

(70%-30%), ζε κεγάινπο ζάθνπο κε φγθν 300 ιίηξσλ ή ζε κεγάινπο φγθνπο 

(big bale) 6000 ιίηξσλ. 

Τπάξρνπλ ζην εκπφξην πνιχ ηχπνη ηχξθεο, πνπ ε θάζε κηα πξννξίδεηε γηα 

δηαθνξεηηθή ρξήζε. Οη ηχπνη ηηο εμαξηψληαη απφ 

-Σελ αλαιφγηα μαλζηάο κε καχξεο ηχξθεο. 

- Σελ νγθνκεηξία ηνπο (ιεπηφθνθθεο- ρνλδξφθνθθεο) 

-Σν pH δηνξζσκέλν ή κε. 

-Σνλ εκπινπηηζκφ κε ζξεπηηθά ζηνηρεηά ή φρη. 

-Σνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε άξγηιν ή φρη. 

 

 
Σχξθε εκπινπηηζκέλε κε άξγηιν θαη δηνξζσκέλν pH ζε ζπζθεπαζία 300 ιίηξσλ 
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-Διαθξόπεηξα 

 

Ζ ειαθξφπεηξα είλαη ειιεληθφ πξντφλ κε ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο ζαλ 

ππφζηξσκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ. Οη ηδηφηεηεο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην ρακειφ ηνπο θφζηνο θαη ηελ «νηθνινγηθή ρξνηά» ηεο, ηελ θάλνπλ 

αληαγσληζηηθφηεξε ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα μέλα πξντφληα. 

ηελ παξαζθεπή ππνζηξσκάησλ γηα ηηο εθηφο εδάθνπο θαιιηέξγεηεο 

αθαηξείηαη απφ ηελ ειαθξφπεηξα ε πεξηερφκελε ζθφλε θαη θιαζκαηψλεηαη ε 

ππφινηπε ζε θιάζκαηα ηεο επηζπκεηήο θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο.  

 

Παξαθάησ δίλνληαη ε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο ειαθξφπεηξαο θαη νη 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηεο 

 

Υεκηθή ζχζηαζε ηεο ειαθξφπεηξαο (%). 

 

 

Γηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (Si02) 
 

 

70,55 
 

 

Ομείδην ηνπ αξγηιίνπ (ΑΗ203) 
 

 

12,24 
 

 

Ομείδην ηνπ ζηδήξνπ (FeO) 
 

 

0,89 
 

 

Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ (CaO) 
 

 

2,36 
 

 

Ομείδην ηνπ καγλεζίνπ (MgO) 
 

 

0,1 
 

 

νμείδην ηνπ λαηξίνπ (Na20) 
 

 

3,49 
 

 

Ομείδην ηνπ θαιίνπ (Κ20) 
 

 

4,21 
 

 

πλνιηθά ζεηηθά 
 

 

0,03 
 

 

Απψιεηα ζεξκφηεηαο 
 

 

5,1 
 

 

Απξνζδηφξηζηα 
 

 

1,03 
 

 

Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο ειαθξφπεηξαο 

 

Οιηθφ πνξψδεο (λ%) 75 

 

Πεξηεθηηθφηεηα πνξψδνπο ζε αέξα  

(λ%) 
 

65 

 35 
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πγθξάηεζε λεξνχ (%) 
 

 

Δχθνια δηαζέζηκν λεξφ (ν%) 
 

1,5-2,5 

 

Μέγεζνο θφθθνπ (mm) 
 

0,15-19 

Οιηθή ππθλφηεηα (gr/cm3) 0,72 

Υξψκα Τπφιεπθν 

  

 

Υεκηθέο ηδηφηεηεο ηεο ειαθξφπεηξαο 

 

pH 8,5 - 9 

Ηνληναληαιιαθηηθή ηθαλφηεηα (meg/100gr) 0 

Οζκή Άνζκν 

  

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειαθξόπεηξαο σο ζπζηαηηθό εδαθηθνύ κείγκαηνο 

 Παξνπζηάδεη απνδεδεηγκέλα κεησκέλν θίλδπλν πξνζβνιψλ απφ 

εδαθνγελή παζνγφλα ζε ζχγθξηζε κε άιια ππνζηξψκαηα 

 H δνκή ηεο δελ ππνβαζκίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο 

 Δίλαη απνιχησο θπζηθφ πιηθφ πνπ δελ πθίζηαηαη θακία βηνκεραληθή 

επεμεξγαζία 

 Παξνπζηάδεη ηδαληθή ηζνξξνπία αέξα/λεξνχ ζηε ξίδα ησλ θπηψλ 

 Δίλαη ρεκηθά αδξαλέο πιηθφ κε απνηέιεζκα ε ζξέςε ηνπ θπηνχ λα 

ειέγρεηαη πιήξσο 

 Γηαβξέρεηαη πνιχ εχθνια  

 Καηά θαη κεηά ηελ ρξήζε δελ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην 

πεξηβάιινλ 

ην εκπφξην  δηαλέκεηαη ζε ζάθνπο ησλ 100 ιίηξσλ  ή ζε κεγαζάθνπο (big 

bags)ησλ 1000 ιίηξσλ.  

 
Διαθξφπεηξα ζε big bags 
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-Ο θνθνθνίληθαο  (Coco soil) 

 Ο θνθνθνίληθαο είλαη έλα πιηθφ νξγαληθήο πξνέιεπζεο κε πνιχ θαιά 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ πδαηντθαλφηεηα, ηελ αεξντθαλφηεηα θ.α.. 

Παξάγεηαη κεηά απφ επεμεξγαζία ηεο θαξχδαο. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ είλαη 

ν ηξηκκέλνο θινηφο (cocopeat), ηα θνκκάηηα θινηνχ (coco husks) θαη νη ιεπηέο 

ίλεο (coco fibre). Απφ ην θαηάιιειν κίγκα ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθψλ 

θαηαζθεπάδεηαη ην πιηθφ πνπ είλαη γλσζηφ σο coco soil. Οη ίλεο θνθνθνίληθα 

βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ ζθιεξνχ, εζσηεξηθνχ θειχθνπο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

θινηνχ ηεο θαξχδαο, θαη ζπγθνκίδνληαη πξηλ νη θαξχδεο σξηκάζνπλ. Ζ 

θνκπνζηνπνίεζε ηνπ θφθνπ γίλεηαη ππφ αεξφβηεο ζπλζήθεο θαη δηαξθεί απφ 2 

έσο θαη 6 ρξφληα. πλήζσο ηνπνζεηείηαη ζε ζσξνχο ζηελ χπαηζξν έηζη ψζηε 

λα ππνζηεί θπζηθή θνκπνζηνπνίεζε, ελψ παξάιιεια πθίζηαηαη θαη 

εθηεηακέλε έθπιπζε, εμαηηίαο ησλ ηξνπηθψλ βξνρνπηψζεσλ. Μέζσ κηαο 

ηέηνηαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε άιαηα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ε ειεθηξηθή ηνπ αγσγηκφηεηα δελ μεπεξλά ηα 500 κS/cm  

Λφγσ ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, ν θνθθνθνίληθαο 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαιιηέξγεηα θπηψλ ρσξίο λα γίλεη πξνζζήθε ησλ 

απαξαίηεησλ ζπζηαηηθψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηάο καο. ε 

ζρέζε κε ηνλ πεξιίηε θαη ηνλ πεηξνβάκβαθα, ν θνθνθνίληθαο είλαη νξγαληθφ 

πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππφζηξσκα απφ ην 1980. 

  Ζ δηάζεζή ηνπ ζην εκπφξην γίλεηαη ζε ηνχβια (Blocks) ζπκπηεζκέλνπ 

πιηθνχ θαη ζε ζάθνπο θαιιηέξγεηαο. Μεηά ηελ απνζπκπίεζή ηνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαιιηέξγεηα ζε  γιάζηξεο .  

 Ο θνθνθνίληθαο είλαη έλα πιηθφ κε πνιιά πξνηεξήκαηα ζε ζρέζε κε 

άιια ππνζηξψκαηα. Δίλαη απαιιαγκέλν απφ βαθηήξηα θαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ζπφξηα κπθήησλ, θαη ε παξαγσγή ηνπ δελ βιάπηεη ην 

πεξηβάιινλ. Έρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηαξίλε θαη ιηγλίλε, δηαηεξψληαο 

έηζη ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γηα κεγάιν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

pH ηνπ θπκαίλεηαη ζε ηηκέο 5,5 κε 6,5 θαη δελ πεξηέρεη εδαθηθέο πξνζκίμεηο. Οη 

ηηκέο απηέο είλαη θαλνληθέο γηα θαιιηέξγεηα θπηψλ θαη έηζη δελ ελδείθλπηαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ θφθνπ κε Ca θαη Mg ρξεζηκνπνηψληαο αζβεζηφιηζνπ ή 

δνινκίηε γηαηί ην pH ζα αλέβαηλε ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Ο θνθνθνίληθαο 

είλαη πινχζηνο ζε θάιην θαη θψζθνξν. Παξφια απηά ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία 

πξηλ ηε θχηεπζε έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζξέςεο θαζψο ην 

ΚΝΟ3 αληηθαζίζηαηαη απφ ην CaNΟ3. 

  ήκεξα κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηελ αγνξά εθηφο ηνπ απινχ Cocosoil ηα 

εμήο: 

 1. Οπδεηεξνπνηεκέλν Cocosoil κεηά απφ κεηαρείξηζε κε CaNΟ3 

. 2. Δλζσκαησκέλν κε CaNΟ3. 

 3. Ξεπιπκέλν Cocosoil.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην ππφζηξσκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε έρνληαο 

ρακειή E.C. θαη ζηαζεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ην ππφζηξσκα ρξεηάδεηαη μέπιπκα γηα δχν ψξεο 

πεξίπνπ κε δηάιπκα CαΝ03, ελψ ην μεπιπκέλν Cocosoil  έρεη ρακειή E.C. ην 

νπνίν φκσο δελ είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν αθνχ έρεη μεπιπζεί κε ζθέην λεξφ.  
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 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν θνθνθνίληθαο είλαη έλα 

ππφζηξσκα θαιιηέξγεηαο κε πνιχ θαιέο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη κε εμαηξεηηθή 

ρεκηθή ζπκπεξηθνξά. Έρεη απνδεηρζεί ζηελ θαιιηεξγεηηθή πξάμε θαη ζε 

ζρεηηθέο έξεπλεο, φηη ην Cocosoil έρεη άξηζηε θαιιηεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

πξνζθέξεη πνιχ θαιή πνηφηεηα πξντφλησλ θαη πςειέο απνδφζεηο 

 

Φπζηθέο ηδηφηεηεο θνθνθνίληθα 

 

ΓΔΝΗΚΑ  

Νσπφ βάξνο (πεπηεζκέλεο κπάιαο) 250 Kg/m3 

Νσπφ βάξνο 70-85 Kg/m3 

Πνξψδεο 96% 

 

ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΝΔΡΟΤ-ΑΔΡΑ   

Τγξαζηαθή ηάζε Αέξαο % Νεξφ % ηεξεά % 

-10cm 25-30 66-71 4 

-50cm 50 46 4 

-100cm 54 42 4 

    

 

Υεκηθέο ηδηφηεηεο θνθνθνίληθα 

 

Ληγλίλε 45,5% Na >2,0 

E.C. >500 κS/cm   Cl >2,0 

 pH 5,4 Fe 28,5 

NO3 0,4 Mn 1,3 

P 0,25 Zn 0,9 

K 2,0 Cu 0,8 

Mg 0,1 B 10,0 

 

 

 
Κνθνθνίληθαο ζε κνξθή ηνχβισλ (Blocks) 
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-Λίπαζκα βξαδείαο απνδέζκεπζεο 

Ζ ηερλνινγία ησλ ιηπαζκάησλ ειεγρφκελεο 

απνδέζκεπζεο αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή θεπνηερληθψλ θαη 

αλζνθνκηθψλ θπηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή ηξνθνδνζία ηνπο κε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3 έσο 12 κήλεο. Σα πεξηθαιπκκέλα 

ιηπάζκαηα βξαδείαο απνδέζκεπζεο εμαζθαιίδνπλ πςειή πνηφηεηα 

παξαγσγήο ζε θάζε είδνο θπηνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε γιάζηξα. Δπίζεο 

ζεκαληηθή ρξήζε, κε ηε κέζνδν ηνπ "planting hole" δειαδή θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε ζηνλ ππφ θαιιηέξγεηα 

ρψξν.  

Σα ζηαζεξνπνηεκέλα ΝΡΚ θνθθψδε ιηπάζκαηα βξαδείαο 

απνδέζκεπζεο απνηεινχλ ζήκεξα  απαξαίηεηα πξντφληα ζξέςεο γηα ηηο 

γιαζηξηαθέο θαιιηέξγεηεο. Σν ζηαζεξνπνηεκέλν άδσην παξακέλεη ζην 

έδαθνο ζε ακκσληαθή κνξθή γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απ' φηη ηα 

απιά ιηπάζκαηα, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ αδψηνπ. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπο ζε ηρλνζηνηρεία. 

ην εκπφξην κπνξνχκε λα βξνχκε αξθεηνχο ηχπνπο ιηπαζκάησλ 

βξαδείαο απνδέζκεπζεο πνπ δηαθξίλνληαη αλάινγα . 

-Με ηα πνζνζηά ΝΡΚ  πνπ πεξηέρνπλ 

-Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απνδέζκεπζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. (πλήζσο ν 

ρξφλνο απνδέζκεπζεο αλαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία 25ν C ). 

-Καζψο θαη ζηα πνζνζηά MgO  θαη Fe πνπ πεξηέρνπλ. 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δηάξθεηα απνδέζκεπζεο είλαη ε 

ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία. 

Ζ δνζνινγία δηαθέξεη αλάινγα κε ησλ ρξφλν απνδέζκεπζεο ηνπ ιηπάζκαηνο 

θαη ηελ επνρή θχηεπζεο .ε γεληθέο γξακκέο θπκαίλεηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο ζηα 3-4 Kg/m3  εδαθηθνχ κείγκαηνο  θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζηα 

2-3 Kg/m3. 

 

 

 

ρεδηάγξακκα απνδέζκεπζεο  ιηπαζκάησλ (Nutricote) 
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-Πξνθπηξσηηθό  δηδαληνθηόλν 

 

Ζ θαηαπνιέκεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δηδαλίσλ ζηηο ππαίζξηεο 

αλζνθνκηθέο γαζηξηθέο  θαιιηέξγεηεο είλαη πάξα πνιχ δχζθνινο. 

Ζ εθαξκνγή θαζνιηθψλ θαζψο θαη επηιεθηηθψλ δηδαληνθηφλσλ είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηε. ηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη πξνθαλέο φηη ζε έλα 

θπηνδνρείν κε ην θαιιηεξγνχκελν θπηφ θαη αξθεηά δηδάληα δελ κπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε θαλέλα ζθεχαζκα θαζνιηθνχ δηδαληνθηφλνπ. ζσλ άθνξα ηα 

επηιεθηηθά δηδαληνθηφλα ε ρξήζε ηνπο θξίλεηαη επηθίλδπλε γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο 

- Έιιεηςε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ ζθεπαζκάησλ ζε θαιιηεξγνχκελα είδε αλζνθνκηθψλ 

θπηψλ. 

- ηνλ θίλδπλν κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

θπηψλ 

- ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ παξαγφκελσλ θπηψλ. 

Έηζη σο κνλφδξνκνο απνκέλεη ε ρξήζε πξνθπηξσηηθψλ δηδαληνθηφλσλ  κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπο λα γίλεηαη κεηά ηελ θχηεπζε ησλ λεαξψλ θπηψλ ζηα 

θπηνδνρεία  κε ηνπο θίλδπλνπο λα παξακέλνπλ ιφγν ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ή εθαξκφδνληαη απεπζείαο ζην εδαθηθφ κείγκα πξηλ 

ηελ θχηεπζε. 

 

 

-Αλζξαθηθό αζβέζηην (CaCO3) 

 

ν αλζξαθηθφ αζβέζηην είλαη έλα εμαηξεηηθφ νξπθηφ, κε ρεκηθφ 

ηχπν CaCO3, ην νπνίν είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν ζηε θχζε. Δκθαλίδεηαη είηε 

δηαιπκέλν ζε πνηάκηα θαη σθεαλνχο, είηε σο ζηεξεφ κε ηε κνξθή ζηαιαθηηηψλ 

θαη ζηαιαγκηηψλ, είηε σο ην θχξην ζπζηαηηθφ βνπλψλ θαη νξνζεηξψλ. Φπηά θαη 

δψα ρξεηάδνληαη ην αλζξαθηθφ αζβέζηην γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο ζθειεηνχο 

ηνπο φπσο θαη ηα θνρχιηα γηα ηα θειχθε ηνπο. ηελ ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί ηελ δσή ρσξίο 

αλζξαθηθφ αζβέζηην. ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο  

πξντφλησλ, είηε πεξηέρεη αλζξαθηθφ αζβέζηην, είηε θαηά ηελ  παξαγσγή ηνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην νξπθηφ απηφ.   

Ο θινηφο ηεο γεο πεξηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 4% αλζξαθηθφ αζβέζηην. 

Σν αλζξαθηθφ αζβέζηην είλαη έλα απφ ηα θχξηα νξπθηά γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

πεηξσκάησλ. Οη βξάρνη, δελ απνηεινχλ ηηο κφλεο πεγέο αλζξαθηθνχ 

αζβεζηίνπ ζηε θχζε, αιιά θαη ην λεξφ θαη ακέηξεηα θπηά θαη δψα πεξηέρνπλ 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ είλαη ν "θχθινο" ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ: Φπηά θαη δψα 

απνξξνθνχλ ην αλζξαθηθφ αζβέζηην απφ ην λεξφ - φπνπ ππάξρεη ππφ ηελ 

κνξθή Ca(HCO3)2 - θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηνπο 

ζθειεηνχο θαη ηα θειχθε ηνπο. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπο, νη ζθειεηνί, ηα θειχθε, 

ηα θχθηα θαη ηα θνξάιιηα ζπληζηνχλ ηα ηδεκαηνγελή θνηηάζκαηα ζηνλ 
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ζαιάζζην ππζκέλα. Έηζη ε "θπθιηθή" δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ βξάρσλ 

ηίζεηαη ζε θίλεζε. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαζίδεζεο, αξρηθά, δεκηνπξγνχληαη ε θηκσιία 

θαη ν αζβεζηφιηζνο. Ζ θηκσιία είλαη έλα "ειιηπψο" ζπκπηεζκέλν ηδεκαηνγελέο 

πέηξσκα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, ηνπ νπνίνπ ν ζρεκαηηζκφο είλαη εκηηειήο. 

ηαλ ε δηεξγαζία θαζίδεζεο νινθιεξσζεί έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ αζβεζηφιηζνπ. Δάλ ε θαζίδεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην λεξφ πεξηέρεη καγλήζην, ε δηεξγαζία δεκηνπξγίαο 

δνινκηηηθνχ πεηξψκαηνο μεθηλάεη: Μέξνο ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ ζην 

θξπζηαιιηθφ πεξηβάιινλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηφληα καγλεζίνπ, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ δνινκίηε, CaMg(CO3)2. Σν κάξκαξν είλαη έλα 

"κεηακνξθσκέλν"  πέηξσκα, ην νπνίν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

"επαλαθξπζηαιινπνίεζεο" ηνπ αζβεζηφιηζνπ, ππφ ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο 

θαη ζεξκνθξαζίαο. Σα αλζξαθηθά πεηξψκαηα, φπσο θηκσιία, αζβεζηφιηζνο, 

δνινκίηεο θαη κάξκαξν, ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε, ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

αλέκνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ λεξνχ κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζεη εθ λένπ 

ν "θχθινο" ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο απνηειείηαη ζπλήζσο 

απφ ηχξθε. Δάλ ε ηχξθε πνπ ζα επηιέμνπκε δελ έρεη δηνξζσκέλν pH (3,5-4,0) 

απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην ηειηθφ pH ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο λα είλαη 

πνιχ ρακειφ. Δδψ πξέπεη λα πξνβνχκε ζε άκεζε δηφξζσζε ηνπ κε ηελ 

ρξήζε CaCO3. Ζ πνζφηεηα ηνπ Cacao3  πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απμήζνπκε ηελ 

ηηκή ηνπ pH ζε επίπεδα ηδαληθά γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ καο ( pH 5,5-

6,5) εμαξηάηαη απφ ηελ πνζνζηφ θαξαζφξεηαο ηνπ CaCO3 (ζπλήζσο είλαη > 

90%) θαη θπκαίλεηαη απφ 2-3 Kg/m3 εδαθηθνχ κείγκαηνο. 

 
Πνχδξα αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ 

 

 

-Κεπαίν ρώκα 

Ζ ρξήζε ηνπ θεπαίνπ ρψκαηνο ζηα εδαθηθά καο κείγκαηα είλαη έλα 

ακθηιεγφκελν  ζέκα  γηα ησλ θιάδν ηηο αλζνθνκίαο . Παξά ην ρακειφ θφζηνο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ καο πξνζθέξεη  εγθπκνλεί θαη πνιινχο κε 

ειέγμηκνπο θηλδχλνπο . Δάλ παληφο επηιέμνπκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα 

πξέπεη λα έρεη ππνζηεί θάπνηα επεμεξγαζία φπσο ην  θνζθίληζκα, θ.α. θαη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο  ηα παξαθάησ. 
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 Πιενλεθηήκαηα εδαθηθψλ κεηγκάησλ κε θεπαίν ρψκα 

 Σν  βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη φηη, ζηελ πεξίπησζε θαιήο 

πνηφηεηαο θεπαίνπ ρψκαηνο, πεξηέρνπλ ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ε ζξέςε 

ησλ θπηψλ ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην άδσην θαη ην θψζθνξν. 

 Σξνθνπελίεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηα ηρλνζηνηρεία, ζπάληα 

παξνπζηάδνληαη. 

 Υάξε ζηηο ξπζκηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θνιινεηδψλ ηνπ εδάθνπο, 

απνθεχγνληαη νη απφηνκεο θαη απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θπηψλ. 

 Βνεζά πνιχ ηελ ζπγθξάηεζε λεξνχ ζην θπηνδνρείν άξα νηθνλνκία 

λεξνχ. 

 Μηθξφ θφζηνο θηήζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πιηθά.  

 Πεξηέρεη νξγαληθή νπζία (ρνχκν) 

 Μεηνλεθηήκαηα εδαθηθψλ κεηγκάησλ 

 Γπζθνιία ζην λα επξεζεί θαηάιιειν ρψκα ην νπνίν λα κελ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα θαηά ηελ απνζηείξσζή ηνπ κε αηκφ. 

 Γπζθνιία ζηελ εχξεζε κεγάισλ απνζεκάησλ ηεο ίδηαο πνηφηεηαο 

εδάθνπο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο παξαγσγή ηεο ίδηαο πνηφηεηαο 

κείγκαηνο.  

 Σν έδαθνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη μεξφ θαη λα ππνζηεί απνζηείξσζε 

πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

 Σν παξαζθεπαδφκελν κείγκα έρεη πςειφ εηδηθφ βάξνο θαη ζπλεπψο 

είλαη δχζθνινο ν ρεηξηζκφο ηνπ (αλάκεημε, κεηαθνξά θ.ιπ.).  

 Ζ παξαζθεπή ηνπ κείγκαηνο ζέιεη ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί θαιή αλάκεημε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη ην θφζηνο 

παξαζθεπήο είλαη πςειφ. 

 ρεδφλ πνηέ δελ ζπλνδεχεηε απφ θάπνηα αλάιπζε εδάθνπο κε ησλ 

θίλδπλν λα έρεη θάπνηα ηνμηθή νπζία πνπ δελ ζα  επηηξέςεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη λα είλαη άγλσζηεο ζε εκάο φιεο νη ηδηφηεηεο  

 ηνπ. 

 ρεδφλ πάληα πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο απφ ζπφξνπο δηδαλίσλ πνπ 

κεηέπεηηα δεκηνπξγνχλ  πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη 

επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε κε επηπιέσλ έμνδα. 

 Ζ χπαξμε θεπαίνπ ρψκαηνο ζην εδαθηθφ κείγκα απνηειεί 

απαγνξεπηηθφ παξάγνληα ζην λα εμάγνπκε ηα πξντφληα καο ζε 

Δπξσπατθέο ρψξεο θαζψο ε Δπξσπατθή   λνκνζεζία ην απαγνξεχεη. 

 

 

-Αλαδεπηήξαο εδαθηθνύ  κείγκαηνο 

Σα εδαθηθά  κείγκαηα κπνξεί λα παξαζθεπάζεη ν θαιιηεξγεηήο απφ 

κφλνο ηνπ ή θαη λα αγνξάζεη έηνηκα απφ ην εκπφξην. Γηα ηελ παξαζθεπή 

θαιήο πνηφηεηαο κεηγκάησλ πξέπεη λα γίλεη πνιχ θαιή αλάκεημε ησλ πιηθψλ 

πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ηειηθφ κείγκα. Ζ εξγαζία απηή γίλεηαη θαιχηεξα απφ 

εηδηθά κεραλήκαηα, φπσο αλαδεπηήξεο (ραξκαληέξεο) 
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πνηα θαη λα είλαη ε ηειηθή ζχζηαζε ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο πνπ 

ζέινπκε λα παξαζθεπάζνπκε  ζα ζέινπκε νπσζδήπνηε έλαλ αλαδεπηήξα. 

Αθφκε θαη αλ πξνκεζεπηνχκε έλα έηνηκν εδαθηθφ κείγκα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη πάιη ησλ αλαδεπηήξα γηα λα μαλαδψζνπκε ηηο αξρηθέο 

ηδηφηεηεο ζην κείγκα πνπ έρνπλ ραζεί απφ ηελ ζπκπίεζε ηνπ θαηά ηελ 

ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ΄νςηλ  ηελ επηινγή ηνπ είλαη 

ηα εμήο 

 Σελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ ηνπ 

 Σηο δηάζηαζεο ηνπ  

 Σνλ ηξφπν πιήξσζεο ηνπ θάδνπ κε ηα πιηθά ηνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

 Σελ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζε ηνπ 

 Δάλ δηαζέηε ζχζηεκα ζξαχζεο ζβφισλ  

 Δάλ δηαζέηε ζχζηεκα δηαβξνρήο λεξνχ ψζηε ην κείγκα καο λα 

απνθηήζεη ηελ ηδαληθή πγξαζία. 

 Σελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θφζηνο ιεηηνπξγηάο) 

 Σελ δπλαηφηεηα επξέζεηο αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 

 
 

Αλαδεπηήξαο εδαθηθψλ κεηγκάησλ 

 

 

6.5 Φύηεπζε θπηώλ 

-Φπηνδνρεία 

Σν θπηνδνρεηα  είλαη πιαζηηθα θαη θαηαζθεπαδνληαη θπξίσο απφ 

πνιππξνππιέλην (ΡΡ) θαη πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). ην εκπφξην θπθινθνξνχλ 

δηάθνξνη ηχπνη θπηνδνρείσλ αλάινγα κε ην ζρήκα, ην ρξψκα , ην κέγεζνο, 

θαη ηελ ζθιεξφηεηα ηνπο. Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο έρεη ζρέζε κε ησλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηελ ζθιεξφηεηα ηνπο έηζη δηαθξίλνπκε δπν ηχπνπο 
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 Μαιαθνχ ηχπνπ.  

 θιεξνχ ηχπνπ. 

 Σν κέγεζνο ηνπ θπηνδνρείνπ πνπ ζα επηιέμνπκε  επεξεάδεη ην ηειηθφ 

(εκπνξηθφ) κέγεζνο ηνπ θπηνχ πνπ ζα παξάγνπκε θαζψο θαη ηελ 

αλακελφκελε ηηκή πψιεζεο ηνπ.  

 Καηά ηελ επηινγή ησλ θπηνδνρείσλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα 

παξαθάησ. 

 Σελ κεραληθή  αληνρή ηνπ πιηθνχ  θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζε ζρέζε κε ησλ ρξφλν. 

 Ζ απνξξνήο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο  απφ ην θπηνδνρείν . 

 Σελ  πξνζηαζία ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο  απφ ην ειηαθφ θσο. 

 Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκαη θπηνδνρεία 

απφ αλαθπθισκέλν πιηθφ. 

 
Φπηνδνρεία θαιιηέξγεηαο 4 ιίηξα 

 

-Φπηεπηηθή κεραλή 

ηελ ρσξά καο νη αλζνθαιιηεξγεηηέο ζηεξίδνπλ ηελ παξάγσγε ηνπο 

ζηα εξγαηηθά ρέξηα . ε κηα ζχγρξνλε αλζνθνκηθή επηρείξεζε ε παξάγσγε ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε κεραληθή εξγαζία θαη ζησλ ρεηξηζκφ απνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ . Δηζη  θπηεπζε ησλ κνζρεπκαησλ ζηελ γιαζηξα θαιιηέξγεηαο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε κηα θπηεπηηθή κεραλή θαη φρη κε ην ρέξη. Σν αξρηθφ πςειφ 

θφζηνο θηήζεο  αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα πνιιαπιά νθέιε  πνπ καο πξνζθέξεη 

θαη θπξίσο απφ ηελ ηαρχηεηα θχηεπζεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαηηθψλ εμφδσλ 

 

 

Πιενλεθηήκαηα  θχηεπζεο κε κεραλή. 

 Οκνηφκνξθν θχηεπκα ζε φιεο ηηο γιάζηξεο 

 Μεγαιχηεξνο αξηζκφο θπηεκέλσλ γιαζηξψλ αλά ψξα. 

 ηαζεξή ζπκπίεζε ηνπ εδαθηθνχ κίγκαηνο ζην θπηνδνρείν. 
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 Μείσζε θφζηνπο θπηεχκαηνο 

 Δξγαηηθφ δπλακηθφ κε κηθξφηεξα πνζνζηά θνχξαζεο. 

 Δχθνινο έιεγρνο ηνπ θπηεχκαηνο  

 αλ κεηνλεθηήκαηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

 Σν θφζηνο θηήζεο 

 Σν θφζηνο ζπληήξεζεο 

 Σν θφζηνο ιεηηνπξγηάο 

 Καη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο απφ απξνζεμία θάπνηνπ εξγάηε. 

 Καηά ηελ επηινγή κηαο θπηεπηηθήο  κεραλήο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

 Σν κέγεζνο ησλ θπηνδνρείσλ πνπ κπνξεί λα γεκίζεη 

 Σσλ αξηζκφ πνπ κπνξεί λα γεκίζεη 

 Σσλ φγθν ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο πνπ κπνξεί λα ρσξέζεη ν θάδνο 

 Σηο δηαζηάζεηο  (κέγεζνο) 

 Σελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελεξγείαο 

 Σελ δπλαηφηεηα εχξεζεο αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

Δδψ λα αλαθέξνπκε φηη εάλ ζην εδαθηθφ καο κείγκα ππάξρεη θεπαίν ρψκα 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ν θίλδπλνο δπζιεηηνπξγίαο θαη θαηαζηξνθήο 

ηεο κεραλήο είλαη κεγάινο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θακηά θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξία δελ έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ην θεπαίν ρψκα σο κέξνο ηνπ κείγκαηνο. 

 
Φπηεπηηθή κεραλή javo standand 

 

 

6.6 Δθαξκνγή θπηνπξνζηαζίαο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηπρψλ δηαθπιιηθψλ ιηπάλζεσο ζα ρξεηαζηνχκε έλα ςεθαζηηθφ 

ζπγθξφηεκα κε ηξνρνχο θαη δνρείν. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιήξε είλαη 

 Ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο δνρείνπ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο  

 Ο απιφο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη ηελ πιήξε δηάβξνρε ησλ θπηψλ κε 

ην θπηνπξνζηαηεπηηθφ δηάιπκα. 
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 Ηθαλνπνηεηηθφ κήθνο ειαζηηθνχ ζσιήλα ψζηε λα κπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε ην δηάιπκα θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ 

αγξνχ. 

 ηαζεξή θαη ζπλερφκελε πίεζε ηνπ πγξνχ θαηά κήθνο ηνπ ζσιήλα.  

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη φια ηα κεηξά αζθαιείαο. 

Ο Δ.Τ.Φ. (Διιεληθφο χλδεζκνο Φπηνπξνζηαζίαο) έρεη ζέζε σο 

θαηαιιειφηεξν ησλ  παξαθάησ  αηνκηθφ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαηά ηε εθαξκνγή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ. 

-  Φφξκα πξνζηαζίαο κε θνπθνχια, κηαο ρξήζεο, δελ πιέλεηαη. 

- H θφξκα AΗΓΗ 

Ζ θφξκα απηή είλαη ην απνηέιεζκα πεηξακάησλ άλεζεο θαη 

πεξαηφηεηαο ηα νπνία δηεμήρζεζαλ απφ ηνλ ΔΤΦ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δξγαζηήξην Σνμηθνινγηθνχ Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ ηνπ Μπελαθείνπ 

Φπηνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (M.Φ.Η.) ζε ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο 

θεπεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ςεθαζκψλ απφ ηνπο αγξφηεο. 

Πξφθεηηαη γηα κία βακβαθεξή θφξκα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε 

αδηάβξνρν θηλίξηζκα Resist Spills ®, ε νπνία έρεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ (παληειφλη 

κε ιάζηηρν ζηε κέζε θαη ζαθάθη κε ιάζηηρν ζηα καλίθηα) πνπ παξέρεη άλεζε 

θαη εξγνλνκία ρσξίο λα πζηεξεί σο πξνο ηηο πξνζηαηεπηηθέο ηηο ηδηφηεηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Σνμηθνινγηθνχ Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ ηνπ Μ.Φ.Η. ε 

πεξαηφηεηα ηνπ πθάζκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θφξκαο ππνινγίζηεθε κφιηο 

ζην 2%. 

Δπίζεο, ην θηλίξηζκα Resist Spills® ηελ θαζηζηά αθφκε πην εχρξεζηε 

θαη βνιηθή δηφηη ε αδηαβξνρνπνίεζε ηνπ πθάζκαηνο δηαηεξείηαη αθφκε θαη 

κεηά απφ 50 πιχζεηο. 

-Γπαιηά. Πξνζηαηέςηε ην πξφζσπφ ζαο απφ ηηο πηηζηιηέο, ρξεζηκνπνηψληαο 

γπαιηά πνπ δηαζέηνπλ εληαίν πιαίζην (θιεηζηνχ ηχπνπ) Σα γπαιηά θιεηζηνχ 

ηχπνπ παξέρνπλ πξνζηαζία θαηά ησλ ζσκαηηδίσλ κεγάιεο ηαρχηεηαο θαη 

κέζεο ελέξγεηαο, ζηαγφλσλ πγξψλ (θνληνξηνπνηήζεηο) ρνλδξφθνθθνο θαη 

ιεπηφθνθθεο ζθφλεο. 

- Γάληηα πξνζηαζίαο ληηξηιίνπ κηαο ρξήζεο ζε αλνηρηφ κπιε ρξψκα 

-Ζ κάζθα πξέπεη λα θέξεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: 

 Η)CE πνπ λα αθνινπζείηαη απφ ηέζζεξηο αξηζκνχο θαη ηα πηθηνγξάκκαηα 

ΗΗ)Γηα ζθφλε θαη ςεθαζηηθφ λέθνο: κάζθα-θίιηξν FFP2 (standard)  πξνζηαζία) 

ή FFP3 (EN 149/2001) – (πςειή πξνζηαζία) 

ΗΗΗ)Γηα νξγαληθνχο αηκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ: A2 (EN405/2002 ή EN141/2000) 

IV)Γηα άιιεο νπζίεο, φπσο νμέα, ρξεηάδνληαη άιινπ ηχπνπ θίιηξα. 

-Οη κπφηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ην Δπξσπατθφ πξφηππν EN 347 λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ θανπηζνχθ θαη ε ζφια ηνπο λα είλαη ηξαθηεξσηή 

-Οη  βνεζνί  ησλ  ρξεζηψλ  ησλ  γεσξγηθψλ θαξκάθσλ  πξέπεη  επίζεο  λα  

είλαη  πξνζηαηεπκέλνη  κε  ηα  παξαπάλσ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
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 Ο επαγγεικαηίαο ρξήζηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο θαηνίθνπο, 

ηνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο κφληκνπο επηζθέπηεο ηεο 

πεξηνρήο φπνπ ελδέρεηαη λα κεηαθηλεζεί ην ςεθαζηηθφ λέθνο θαη νη νπνίνη 

ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ ζε απηφ, ζαξάληα νρηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ην ρξφλν 

ςεθαζκνχ.  Καζψο θαη λα ηεξεί ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία γηα πνχ ηζρχεη γηα 

ηνπο ςεθαζκνχο ηηο απνζηάζεηο ηνπο απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θ.α. θαζψο 

θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ.( http://www.esyf.gr/) 

Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ηεξνχκαη ηεο δνζνινγίεο 

ηνπ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελνπ  θπηνπξνζηαηεπηηθνπ  πξντφληνο. 

 
  Φεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα 

 

 

6.7 Κιηκαηηθόο έιεγρνο  

 

 Γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζα 

ρξεηαζηνχκε έλαλ κεηεσξνινγηθφ θισβφ.  

Οη Μεηεσξνινγηθνί θισβνί πεξηέρνπλ δηάθνξα κεηεσξνινγηθά φξγαλα 

φπσο ζεξκφκεηξα, ςπρξφκεηξα, πγξφκεηξα θαζψοθαη αληίζηνηρα  

απηνγξαθηθα φξγαλα (φπσο ζεξκνγξάθν, πγξνγξάθν θαη βαξνγξάθν) 

 πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο πίεζεο, 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο. Σηο ελδείμεηο απηψλ ησλ 

νξγάλσλ ιακβάλνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα . πρλά ηνπνζεηνχληαη 

θνληά ηνπο εμαηκηζήκεηξα θαη βξνρφκεηξα. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνθπιάζζεη ηα εληφο απηνχ 

θεξφκελα κεηεσξνινγηθά φξγαλα θπξίσο απφ ηε βξνρή θαη ηηο αθηίλεο ηνπ 

Ήιηνπ θαζψο θαη απφ ηηο επηδξάζεηο άιισλ εηεξνγελψλ παξαγφλησλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ εγθαζίζηαηαη καθξηά απφ θηίξηα θαη δέληξα. Ο θισβφο ηνπνζεηείηαη 

πάληα επάλσ ζε κεηαιιηθφ ή μχιηλν ηθξίσκα (βάζε) θαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 

1,20 κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σα δηπιά, θηγθιηδσηά, ηνηρψκαηά 

ηνπ επηηξέπνπλ ζηνλ αέξα λα θπθινθνξεί ειεχζεξα ζην εζσηεξηθφ θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχνπλ ηα φξγαλα απφ ηελ απεπζείαο έθζεζε ζε ξεχκαηα 

αέξα πνπ κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηηο ελδείμεηο. πλήζσο ε πφξηα ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CF%84%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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θισβνχ βιέπεη πξνο Βνξξά πξνθεηκέλνπ λα κελ πέθηεη ειηαθή αθηηλνβνιία 

ζηα φξγαλα φηαλ νη πφξηεο είλαη αλνηρηέο θαη γίλνληαη κεηξήζεηο. 

 

Ο ζθνπφο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή  ησλ 

παξαθάησ θπζηθψλ  ζηνηρείσλ 

 Γηεχζπλζεο Αλέκνπ 

 Έληαζεο Αλέκνπ 

 Δπηθξαηνχζαο Θεξκνθξαζίαο 

 Διάρηζηεο / Μέγηζηεο Θεξκνθξαζίαο 24ψξνπ 

 Βαξνκεηξηθήο Πίεζεο 

 Όςνπο Βξνρφπησζεο 

 ρεηηθήο Τγξαζίαο 

 Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο 

 Τπεξηψδνπο Αθηηλνβνιίαο (UV) 

 

 

 

 
Μεηξνινγηθφο θισβφο 

 

6.8 Γεσξγηθέο εξγαζίεο 

-Δξγάηεο γεο 

 ηελ ρσξά καο παξφηη πνπ γίλνληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ησλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ νη παξάγσγε εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ αλζξψπηλε εξγαζία. Οη άλζξσπνη πνπ εθηεινχλ ηεο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο νλνκάδνληαη εξγάηεο γεο θαη είλαη αζθαιηζκέλε ζηνλ Ο.Γ.Α.  Οη 

εξγαζίεο απαηηνχλ θφπν θαη ζσκαηηθή δχλακε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

γίλνληαη θάησ απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Σν επίπεδν εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ ρσξά καο είλαη ζρεδφλ κεδακηλφ, απηφ απνηειεί κεγάιν 

πξφβιεκα ζηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ ηεο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη 

ρεηξνλαθηηθά θαηά ζηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο πεξηφδνπ. 

 Βνηάληζκα . Ζ αθαίξεζε ησλ δηδαλίσλ απφ ην θπηνδνρείν. 
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 Κιάδεκα. Σα δηάθνξα θιαδέκαηα ζρήκαηνο ή κε πνπ εθαξκφδνπκε ζηα 

θπηά καο. 

 Φχηεπζε ησλ κνζρεπκάησλ ζηα θπηνδνρεία κε ηελ ρξήζε ηεο 

θπηεπηηθήο κεραλήο 

 Μεηαθνξά ησλ θπηψλ απφ ησλ ρψξν θχηεπζεο ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. 

 Φεθαζκνί θαη δηαθπιιηθεο ιηπάλζεηο. 

 Έιεγρνο άξδεπζεο θαη πδξνιίπαλζεο. 

 Σππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία πξντφλησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

παξαγγειηψλ. 

 Υξήζε ησλ  κεραλεκάησλ πνπ δηαζέηε ε επηρείξεζε. 

 

 

-Τπεύζπλνο παξαγσγήο 

 Σεο πεξηζζφηεξεο πεξίπησζεο ζηελ ρσξά καο ν ππεχζπλνο 

παξάγσγεο είλαη ν ίδηνο ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο .(  Με 

επηζηεκνληθέο ή κε γλψζεηο ). Σα ηειεπηαία ρξνληά ε Διιεληθή λνκνζεζία έρεη 

επηβάιεη ηελ αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή ελφο επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε σο  

ππεπζχλνπ ζε φια ηα θπηψξηα παξάγσγεο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ.  Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα  

-Σελ άλνδν ηηο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ  

-Σελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

-Σελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ  θ.α. 

Βαζηθφ πξφβιεκα παξακέλεη ε έιιεηςε γεσπφλσλ ή ηερλνιφγσλ γεσπφλσλ 

ζηηο θαιιηέξγεηεο αλζνθνκηθψλ θπηψλ. 

 Ηδηαίηεξε κίλα πξέπεη λα γίλεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ππεχζπλνπ 

παξαγσγήο Γεσπφλνπ ή Σερλνιφγνπ γεσπφλνπ. 

Ζ βαζηθή ηνπ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην ηξίπηπρν( παξαηεξεηή – 

θαηαγξαθή – εθαξκνγή ). 

ε θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία βάζε ζα πξέπεη λα εθηειεί ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή αγσγηκφηεηαο (Δ.C.)θαη pH ζην θπηνδνρείν. 

 Καηακέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηνπ ξπζκνχ  αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

 Έιεγρνο ηελ θπηνπγεηαο ησλ θπηψλ . Δληνπηζκφο  πξνζβνιψλ απφ 

έληνκα θαη κχθεηεο ή βαθηήξηα. 

 Πξνγξακκαηηζκφο θχηεπζεο γηα ηα δηάθνξα είδε. 

 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο θπηνπξνζηαζίαο. 

 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ζσζηήο πδξνιίπαλζεο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ θπηψλ θαη έιεγρνο εθηέιεζεο απηνχ. 

 Έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή δηεμαγσγή ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ ζεξκνθξαζίαο, 

πγξαζίαο, αλέκνπ θηι 

 Δμαζθάιηζε επάξθεηαο πξψησλ πιψλ θαη θαιήο πνηφηεηαο. 
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 Έιεγρνο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ ζπζθεπαζία 

ηνπο 

 Κνζηνιφγεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 Με φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή λα απνζθνπεί θαζεκεξηλά ζηελ επίιπζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

 Πνιιέο θνξέο ν εθάζηνηε ππεχζπλνο παξαγσγήο είλαη θαη ηαπηφρξνλα 

ππεχζπλνο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξέο 

αηνκηθέο ή κηθξέο επηηεξήζεηο. 

 

6.9 Σππνπνίεζε – πζθεπαζία  

  Σππνπνίεζε είλαη ε θαηάηαμε ησλ πξντφλησλ κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα ζε 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο φιεο νη κνλάδεο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο. 

 Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζσζηνχ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθά. 

 Πεξηνξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο λα εμαπαηεζεί ν αλζνθαιιηεξγεηήο ή ν 

θαηαλαισηήο γηαηί νη ηηκέο πνπ δηαθηλνχληαη ηα πξντφληα κηαο 

νξηζκέλεο πνηφηεηαο γίλνληαη εχθνια γλσζηέο ζε φιε ηελ θιίκαθα ηεο 

εκπνξίαο. 

 Βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο εκπνξίαο γηαηί ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλνληαη 

νη αγνξαπσιεζίεο κε πεξηγξαθή κάιινλ παξά κε επηζεψξεζε ησλ 

πξντφλησλ. Αλ ηα θπηά ηππνπνηνχληαη κε ην ίδην ζχζηεκα, νη κνλάδεο 

ζε θάζε πνηφηεηα ζα είλαη νκνηφκνξθεο φιν ην ρξφλν. Έηζη ν 

αγνξαζηήο γλσξίδεη ηη αθξηβψο αγνξάδεη, νη αλζνπψιεο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηηο παξαγγειίεο θαη νη παξαγσγνί ηηο πσιήζεηο κε ην ηειέθσλν 

παξά κε κεηάβαζή ηνπο ζηελ αγνξά, ν ηξφπνο εκπνξίαο απινπνηείηαη 

πνιχ, γίλεηαη κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη κεηψλνληαη νη δεκηέο 

απφ επαλαζπζθεπαζία, άιινπο ρεηξηζκνχο θιπ. 

 Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ θαιιηεξγεηή λα ζπγθξίλεη αληηθεηκεληθά ηηο ηηκέο 

πνπ δίλνληαη ζε δηάθνξεο αγνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

γηα θάζε πνηφηεηα ελφο είδνπο θαη λα δηαιέμεη ηελ αγνξά πνπ ζα ηνπ 

δψζεη ην κεγαιχηεξν θέξδνο, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη. Έηζη απνθεχγεηαη θαη ε ππεξπξνζθνξά ζε κία αγνξά, πνπ 

έρεη απνηέιεζκα πηψζε ηεο ηηκήο παξαγσγνχ. 

 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γίλνληαη επθνιφηεξα, νη δηαδηθαζίεο πην απιέο θαη 

εμαζθαιίδεηαη πξνζδηνξηζκφο ηηκήο γηα ηνπο παξαγσγνχο πνπ 

δηαζέηνπλ φκνηα πξντφληα. 

 Κάλεη δπλαηφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο φρη κφλν ζρεηηθά κε 

ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα. ηαλ ν θαιιηεξγεηήο  

πιεξνθνξείηαη ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ην είδνο, ηελ 

πνηθηιία θαη ηελ πνηφηεηα είλαη επθνιφηεξν λα απνθαζίζεη, αλάινγα κε 

ηα κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ε επηρείξεζε, γηα ηελ επνρή 
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πνπ πξέπεη λα θάλεη κηα θαιιηέξγεηα θαη ηελ πνηφηεηα πνπ πξέπεη λα 

παξάγεη γηα λα έρεη ην κεγαιχηεξν θέξδνο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ηππνπνίεζεο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο νη 

ζπνπδαηφηεξεο απ‟ ηηο νπνίεο είλαη νη παξαθάησ:  

 Οη δαπάλεο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ θπηψλ απμάλνληαη, γηαηί ε ηππνπνίεζε 

είλαη κηα ιεπηή θαη πξνζεθηηθή εξγαζία. 

 Ζ δηαθνξά πνηνηηθψλ ζηαζεξψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αγνξψλ θαη 

έιιεηςε ζηαζεξψλ θξηηεξίσλ ζηελ εζσηεξηθή θαη ζε πνιιέο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα. 

 Σα αλζνθνκηθά πξντφληα παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνιπκνξθία απφ 

άπνςε εηδψλ θαη πνηθηιηψλ θαη είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ πνηνηηθέο 

ζηαζεξέο γηα φια απηά. 

 ηα αλζνθνκηθά πξντφληα ζαλ πνηφηεηα νξίδνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ σξαηφηεηα ή θαη ηελ ρξεζηκφηεηα. 

  Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζηα 

αλζνθνκηθά πξντφληα είλαη ε εκθάληζε, ην άξσκα θαη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο 

κεραληθήο αληνρήο. 

  Σν κέγεζνο είλαη ηδηφηεηα πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αληηθεηκεληθά θαη 

αλαθέξεηαη ζην κήθνο , ηα αλαπηπγκέλα θιαδηά θαη ηελ πεξίκεηξν ηνπ θνξκνχ 

αλάινγα κε ην είδνο. Ζ επηθάλεηα ησλ αλζέσλ θαη ησλ θχιισλ πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλε απφ εληνκνινγηθέο θαη κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο, ζθφλε, 

ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ θαζψο θαη απφ θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο. 

 Ζ ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε δελ έρνπλ ηελ 

ίδηα βαξχηεηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

(http://www.agronews.gr/) 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή αμία ηνπ θάζε παξάγνληα 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο βαζκνινγίαο.  

 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΤΣΑ ΦΤΛΛΟΜΑΣΟ Δ ΓΛΑΣΡΔ   

Μέγεζνο 20% 

ρήκα 10% 

Δπηθάλεηα θαη θαζαξφηεηα 25% 

Υξψκα 25% 

Καηάζηαζε 35% 

χλνιν 100% 

 

Ζ ζπζθεπαζία ησλ αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ φπνπ ππάξρεη ή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα κηαο θαιήο 

ζπζθεπαζίαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη φρη κφλν. Παξάιιεια, κηα πνηνηηθή, 

ζσζηή θαη φκνξθε ζπζθεπαζία κπνξεί λα πξνζειθχεη αγνξαζηέο κε πνιχ 

επλντθά απνηειέζκαηα  

 Γηα ησλ παξαπάλσ ιφγν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ρξσκαηηζηέο γιάζηξεο ,ρξσκαηηζηά ζαθνπιάθηα,  ακπειάθηα κε ην θπηφ ζε 
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αλζνθνξία, θάπνηεο θαιιηεξγεηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο 

θ.α. 

Ζ κεηαθνξά ησλ θπηψλ απφ ηα θπηψξηα ζηα θέληξα πψιεζεο γίλεηαη θπξίσο 

κε ηξεηο ηξφπνπο . 

-Φφξησζε ησλ θπηψλ ζην κεηαθνξηθφ κέζν ρσξίο θακία ζπζθεπαζία. 

-πζθεπαζία ησλ θπηψλ ζε παιέηεο κεηαθνξάο . 

-πζθεπαζία  ησλ θπηψλ ζε θαξφηζηα κεηαθνξάο  πνπ είλαη ν πιένλ αζθαιήο 

θαη ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο δηφηη θαηά ηελ κεηαθνξά ηα θπηά καο δελ 

θαηαζηξέθνληαη θαη δελ πιεγψλνληαη. 

 
Καξφηζη κεηαθνξάο θπηψλ 

 

 

6.10 Λνηπνί παξάγνληεο 

Δδψ ζα ζπκπεξηιάβνπκε ηα κέζα πνπ  ζα πξέπεη λα έρεη ε αλζνθνκηθή 

κνλάδα καο πνπ είλαη απαξαίηεηα αιιά δελ έρνπλ  άκεζε ζρέζε κε ηα 

θαιιηεξγνχκελα θπηά. Απηά είλαη 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (Όπαξμε ελφο ρψξνπ γξαθείνπ) 

-ηεγαδφκελνο ρψξνο εξγαζίαο πξνζηαηεπκέλνο απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

-Υξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη internet 

-ρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θπηψλ ζηα θέληξα πψιεζεο. 

-Δγθαηαζηάζεηο απνζεθεχζεηο πξνκεζεηψλ.  
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Nerium oleander ζηελ Οιιαλδία 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΔΚΣΑΗ 30 

ΣΡΔΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΓΛΑΣΡΙΚΑ ΦΤΣΑ ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ, ΒΙΒΟΤΡΝΟΤ, 

ΦΧΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΡΟΙΓΔΡΟΤ. 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζνπκε 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία ,ην θφζηνο 

ιεηηνπξγηάο θαη ηα αλακελφκελα θέξδε κηαο αλζνθνκηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ. 

ηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα ππνινγίζνπκε ηα 

πάγηα έμνδα (αξρηθφ θφζηνο εγθαηαζηάζεηο) ,ηηο δαπάλεο ,ην θφζηνο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξάγσγεο θαζψο θαη ην θφζηνο ρξεκαηνδνηήζεηο, απηά ζα 

ππνινγηζηνχλ ζε κεληαία θαη εηήζηα βάζε. Έπεηηα ζα θάλνπκε εθηίκεζε ησλ 

πηζαλψλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ζα αμηνινγήζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

 7.1 ΠΑΓΙΑ ΔΞΟΓΑ 

 

Κφζηνο ρξήζεο γεο. Σν ρσξάθη ζα είλαη ελνηθηαδφκελν γηα 15 έηε κε έθηαζε 

30 ζηξεκκάησλ, γηα απηφ ησλ ιφγν δελ αλαθέξεηαη ε άμηα ηνπ θαη ην ελνίθην 

ηνπ ζα ππνινγηζηεί ζηηο δαπάλεο. 

Κφζηνο δηακνξθψζεηο εδάθνπο  . Απηφ αλέξρεηαη ζηηο 8.000,00€ . 

Όθαζκα εδαθνθάιπςεο . Σν θφζηνο ηνπ πθάζκαηνο είλαη 0,31€/m2  ζπλεπψο 

θνζηίδεη 9.300,00€. 

Κφζηνο πεξηθξάμεηο . Ζ πεξίθξαμε ζα γίλεη κε ζπξκαηφπιεγκα θαη 

κεηαιιηθνχο παζζάινπο  θαη ζα έρεη χςνο 2 κεηξά . Σν θφζηνο ζα αλέξρεηαη 

ζηα 6.500,00€. 

Κηίξηα - Γξαθεία.  Δδψ ζα γίλεη ρξήζε πξνηαθαζθεβαζκελσλ θηηξίσλ κε 

θφζηνο 20.000,00€  κε εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο 200,00€. 

ρεκα κεηαθνξάο. Θα επηιέμνπκε έλα εκηθνξηεγφ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ζηα θέληξα πψιεζεο θαη γηα ηελ κεηαθνξά νξηζκέλσλ πξψησλ 

πιψλ, κε θφζηνο θηήζεηο 29.560,00€ θαη κε εηήζην θφζηνο ζπληεξήζεηο θαη 

αζθαιίζεηο πεξίπνπ 1.500,00€ . 

 χζηεκα αθαιάησζεο λεξνχ κε αληίζηξνθε ψζκσζε. Σν  θφζηνο θηήζεηο 

αλέξρεηαη ζε 24.500,00€  κε ην εηήζην θφζηνο ζπληεξήζεηο θαη ιεηηνπξγηάο λα 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 2.000,00€. 

Γεμακελή λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο 1271m3. Με ην θφζηνο ηηο λα αλέξρεηαη ζηα 

13.000,00€. 



 
 

72 

χζηεκα κε δίδπκεο αληιίεο. Με ην θφζηνο λα ζπκπεξηιακβάλεη  θαη ηα 

πηεζηηθά δνρεία θαη ησλ ειεθηξηθφ πηλάθα θαη λα αλέξρεηαη ζηα 5.895,00€. 

Αξδεπηηθφ δίθηπν.  Παξαζέηνπκε ησλ παξαθάησ πηλάθα.   

 

ΤΛΙΚΑ ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ζε m ή ηεκ.)  ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ  ΤΝΟΛΟ 

σιήλαο άξδεπζεο        Φ110/6ΑΣΜ   550               2,87 €     1.578,50 €  

σιήλαο άξδεπζεο        Φ63/6ΑΣΜ 1500               0,86 €     1.290,00 €  

σιήλαο άξδεπζεο       Φ20/6ΑΣΜ 31.800               0,12 €     3.816,00 €  

χλδεζκνο ΣΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ. 

110Υ110Υ110                            

1 

            20,90 €         20,90 €  

χλδεζκνο ΓΧΝΗΑ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ 

.Φ110ΥΦ110                            

2 

            15,58 €         31,16 €  

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ.Φ110                                                  2               9,12 €         18,24 €  

ΔΛΛΑ ΜΔ ΒΗΓΔ Φ110Υ2"(ΜΔ 

ΓΑΚΣΤΛ.)                                 

20 

              2,58 €         51,60 €  

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΦΑΗΡΗΚΖ ΒΑΝΑ 2"                                                 20             16,80 €       336,00 €  

ΝΗΠΔΛ 2"Υ2"                                                                                  20               0,54 €         10,80 €  

ΡΑΚΟΡ ΑΡ.ΚΟΥΛ.Φ63Υ2"                                                          20               1,52 €         30,40 €  

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΛ.Φ63                                                 20               1,83 €         36,60 €  

ΔΛΛΑ ΜΔ ΒΗΓΔ Φ63Υ3/4"                                                     1.590               0,87 €     1.383,30 €  

ΒΑΝΑΚΗ ΝΗΠΔΛ ΡΑΚΟΡ LOCK 

3/4"ΥΦ20                                   

1.590 

              0,34 €       540,60 €  

ΓΗΟΦΘΑΛΜΑ Φ20                                                                    1.590               0,03 €         47,70 €  

ΤΝΓΔΜΟ ΡΑΚΟΡ LOCK 

Φ20ΥΦ20                                         

50 

              0,22 €         11,00 €  

σιήλεο 3 mm/60 cm ηχπνπ capinet                                           146.400               0,04 €     5.856,00 €  

Λφγρεο ζηήξημεο 30Ο Ø3                                                               146.400               0,03 €     4.392,00 €  

Ζιεθηξνβαλεο RN16 2” 9V FV 20             36,10 €       722,00 €  

Καιψδην ζχλδεζεο (11 θιψλν) 600               2,28 €     1.368,00 €  

     ΤΝΟΛΟ   21.540,80 €  

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πιηθψλ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ είλαη 21.540,80€  θαη 

ην εηήζην θφζηνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ππνινγίδεηαη ζηα 1.500,00€. 
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χζηεκα πδξνιίπαλζεο.  Παξαζέηνπκε ησλ παξαθάησ πηλάθα.   

 

ΒΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ: ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

4+1 Βαιβίδεο ιηπαζκάησλ (Α+Β+ΟΞΤ+ΔΦΔΓΡΗΚΖ) 

1  6.000,00 €   6.000,00 €  

20 γξακκέο άξδεπζεο 

LCD-DISPLAY 4x20 ραξαθηήξεο 

Αηζζεηήξαο ππεξχζξσλ γηα ξχζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ ηεο άξδεπζεο 

1 x Αγσγηκφηεηα 

1 x pH-κέηξα 

1x καλφκεηξν γιπθεξίλεο πίεζεο παξνρήο άξδεπζεο 

1x καλφκεηξν γιπθεξίλεο θελνχ γηα Βεληνχξη 

       

ΔΞΟΠΛΙΜΟ      

IQ-MIX γηα δηάιπζε ησλ ππθλψλ ιηπαζκάησλ 1  1.300,00 €   1.300,00 €  

Φεθηαθφ πδξφκεηξν 2‟‟ 1     500,00 €      500,00 €  

   ΤΝΟΛΟ  7.800,00 €  

 

 

 

Σν θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνιίπαλζεο είλαη 7.800,00€ θαη ην εηήζην 

θφζηνο ζπληεξήζεηο ππνινγίδεηαη ζηα 800,00€. 

Αλαδεπηήξαο εδαθηθνχ  κείγκαηνο(Υαξκαληεξα) . Σν θφζηνο θηήζεηο ηνπ 

αλέξρεηαη ζηα 8.100,00€ κε εηήζην θφζηνο ζπληεξήζεηο ηα 500,00€ 

Φπηεπηηθή κεραλή. Με ην θφζηνο θηήζεηο ηεο λα αλέξρεηαη ζηα 13.500,00€ θαη 

κε ην εηήζην θφζηνο ζπληεξήζεηο ζηα 1.300,00€ 

Φεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα. Με θφζηνο θηήζεηο 375,00 θαη θφζηνο εηήζηαο 

ζπληήξεζεο 80,00€. 

Μεηεσξνινγηθφο  θισβφο.  Σν θφζηνο ηνπ νπνίνπ είλαη 1.200,00€. 

Τδξαπιηθέο- Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο . Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ γηα 

πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο εθηηκάηαη  ζηα 8.000,00€  
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ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ. 

ΠΑΓΙΑ ΔΞΟΓΑ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΑΠΟΒΔ

Η (ΔΣΗ) 

 ΚΟΣΟ 

ΚΣΗΗ  

ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΑΠΟΒΔΗ 

ΔΣΗΙΟ. 

ΚΟΣΟ       

ΑΠ + ΤΝΣ 

 Xξήζεο γεο 15  *        

 Γηακνξθψζε εδάθνπο  

. 15     8.000,00 €                -   €         533,33 €        533,33 €  

Όθαζκα 

εδαθνθάιπςεο  15     9.300,00 €                -   €         620,00 €        620,00 €  

Κφζηνο πεξηθξάμεηο  15     6.500,00 €                -   €         433,33 €        433,33 €  

Κηίξηα - Γξαθεία 15   20.000,00 €          200,00 €       1.333,33 €      1.533,33 €  

ρεκα κεηαθνξάο 15   29.560,00 €       1.500,00 €       1.970,67 €      3.470,67 €  

χζηεκα αθαιάησζεο 

λεξνχ  15   24.500,00 €       2.000,00 €       1.633,33 €      3.633,33 €  

Γεμακελή λεξνχ  15   13.000,00 €                -   €         866,67 €        866,67 €  

χζηεκα αληιηψλ 15     5.895,00 €                -   €         393,00 €        393,00 €  

Αξδεπηηθφ δίθηπν.   15   21.540,80 €       1.500,00 €       1.436,05 €      2.936,05 €  

χζηεκα 

πδξνιίπαλζεο 15     7.800,00 €          800,00 €         520,00 €      1.320,00 €  

Αλαδεπηήξαο εδαθηθνχ  

κείγκαηνο 15 8.100,00 €         500,00 €         540,00 €      1.040,00 €  

Φπηεπηηθή κεραλή 15   13.500,00 €       1.300,00 €         900,00 €      2.200,00 €  

Φεθαζηηθφ 

ζπγθξφηεκα.  15        375,00 €           80,00 €           25,00 €        105,00 €  

Μεηεσξνινγηθφο  

θισβφο 15     1.200,00 €                -   €           80,00 €          80,00 €  

Τδξαπιηθέο- 

Ζιεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο 15     8.000,00 €                -   €         533,33 €        533,33 €  

Απξφβιεπηα έμνδα 15   10.000,00 €                -   €         666,67 €        666,67 €  

ΤΝΟΛΑ    187.270,80 €       7.880,00 €     12.484,72 €    20.364,72 €  

      

* Σν θφζηνο ηεο γεο δελ αλαθέξεηαη δηφηη είλαη ελνηθηαδφκελε θαη ζα ππνινγηζηεί ζηηο 

δαπάλεο 

 

 

 

 

 

 

Απφ ησλ παξαπάλσ πηλάθα πξνθχπηεη φηη ηα παγία έζνδα ην θφζηνο 

εγθαηαζηάζεηο είλαη 187.270,80 € , ην εηήζην θφζηνο ζπληεξήζεηο είλαη 

7.880,00€  θαη ην θφζηνο ηεο εηήζηαο απφζβεζεο 12.484,72€. 

Σέινο νη εηήζηεο επηβάξπλζεο ηηο επηηεξήζεηο απφ ηεο απφζβεζεο θαη ηηο 

ζπληεξήζεηο ησλ παγίσλ  είλαη 20.364,72€, θαη ε κεληαίεο 1697,06€. 

 

 

7.2 ΓΑΠΑΝΔ 

 

Δλνίθην θαιιηεξγήζηκεο γεο. Σν ελνίθην ζηε πεξηνρή ηνπ Μαξαζψλα Αηηηθήο 

είλαη 400,00€ ην ζηξέκκα αλά έηνο. Αξα ην εηήζην θνζηνο αλέξρεηαη ζηηο 

12.000,00€, θαη ην κεληαίν ζηα 1.000,00€. 
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Ζιεθηξηθή ελεξγεία.  Σν θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο έρνληαο σο πάξνρν 

ηελ Γ.Δ.Ζ. θαη αγξνηηθφ ηηκνιφγην κε ρξέσζε 0,06412€/kWh αλέξρεηαη 

εηεζίσο ζε 19.800,00€ κε κεληαίν ινγαξηαζκφ 1.650,00€. 

Σειεπηθνηλσλίεο. Σν εηήζην θφζηνο θηλεηήο, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet  

αλέξρεηαη ζηα 840,00€ κε κεληαίν ινγαξηαζκφ 70,00€. 

Καχζηκα. Σν εηήζην θφζηνο ησλ θαχζηκσλ είλαη 2.800,00€ κε ην κεληαην λα 

αλέξρεηαη ζηα 234,00€ 

Δξγαηηθά-Μηζζνί επηρείξεζε απνηειείηαη απφ έλαλ ππεχζπλν γεσπφλν (Α.Δ.Η. 

ή Σ.Δ.Η.), έλαλ νδεγφ, απφ 8 κνλίκνπο εξγάηεο γεο θαη απφ 4 επνρηαθνχο 

εξγάηεο γεο. 

ηνλ πηλάθα πνπ αθινπζεί αλαιχεηαη ην θφζηνο ηνπο ρσξίο ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ηνπ ΗΚΑ, ελψ γηα ηνπο εξγάηεο γεο επνρηαθνχο θαη κε 

πεξηιακβάλεηαη ε αζθάιηζε Ο.Γ.Α. κηαο θαη είλαη απηαζθάιηζε θαη 

πιεξψλνληαη κέζνπ εξγάζηκνπ.(παξαθξάηεζε 10%) 

 

ΜΙΘΟΙ-ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΗΝΙΑΙΔ 

ΑΠΟΛΑΒΔ 

ΜΗΝΔ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

Γεσπφλνο 1  1.200,00 €  14    16.800,00 €   1.400,00 €  

Οδεγφο 1     800,00 €  14    11.200,00 €      933,33 €  

Μφληκνη εξγάηεο γεο 8     750,00 €  12    72.000,00 €   6.000,00 €  

Δπνρηαθή εξγάηεο 

γεο 4     650,00 €  4    10.400,00 €      866,67 €  

ΤΝΟΛΑ 14      110.400,00 €   9.200,00 €  

 

Άξα ην εηήζην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ είλαη 110.400,00€ θαη ην κεληαίν 

9.200,00€ . 

Τπνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην. Δδψ αλαθεξφκαζηε ζηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη 

λα θαηαβάιεη ε επηρείξεζε πξνο ην δεκφζην θαηά ηελ ιεηηνπξγηά ηεο πξηλ ηελ 

θνξνινγηθή εθθαζάξηζε δειαδή Φ.Μ.Τ. , Η.Κ.Α.  έθδνζε παξαβνιψλ γηα 

θπηνπγεσλνκηθνπο έιεγρνπο θ.α. Απηά θαηα πξνζέγγηζε εηήζηνο είλαη 

12.200,00€ , άξα κεληαίσο 1.017,00€. 

Γφζε δαλείνπ Δδψ αλαθέξεηαη ε εηήζηα επηβάξπλζε απφ ησλ δαλεηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αλέξρεηαη ζηα 28.235,76€ κε κεληαία δφζε 2354,48€. 

*Σν χςνο θαη ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ ζα αλαθεξζνχλ ζε παξαθάησ θεθαιαίν 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΓΑΠΑΝΔ  ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΜΙΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

Δλνίθην θαιιηεξγήζηκεο γεο.             12.000,00 €               1.000,00 €  

Ζιεθηξηθή ελεξγεία            19.800,00 €               1.650,00 €  

Σειεπηθνηλσλίεο                840,00 €                    70,00 €  

Καχζηκα.             2.800,00 €                  234,00 €  

Δξγαηηθά-Μηζζνί.          110.400,00 €               9.200,00 €  

Τπνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην            12.200,00 €               1.017,00 €  

Γφζε δαλείνπ            28.235,76 €               2.354,48 €  

ΤΝΟΛΑ          186.275,76 €              15.525,48 €  
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Σν ζχλνιν ησλ εηεζίσλ δαπαλψλ είλαη 186.275,76€ θαη ησλ κεληαίσλ 

15,525,48€.` 

 

7.3 ΤΝΣΔΛΔΣΔ  ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

 

Γιάζηξεο θαιιηέξγεηαο. Ζ εηήζηα δπλαηφηεηα παξάγσγεο θπηψλ ζε γιάζηξεο 

4 θαη 7 ιηηξσλ είλαη 96.000 θπηα ζε γιάζηξεο 4 ιίηξσλ θαη 50.400 θπηά ζε 

γιάζηξεο 7 ιίηξσλ . 

 

ΓΛΑΣΡΔ 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

 ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

Γιάζηξεο 4 ΛΗΣΡΑ   96000        0,19 €    18.240,00 €      1.520,00 €  

Γιάζηξεο 7 ΛΗΣΡΑ   50400        0,32 €    16.128,00 €      1.344,00 €  

ΤΝΟΛΑ 146400     34.368,00 €      2.864,00 €  

 

Άξα ην εηήζην θφζηνο γηα ηηο γιάζηξεο είλαη 34.368,00€ κε κεληαίν 2.864,00€ 

 

Δδαθηθφ κείγκα.  Ο φγθνο ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε ζε 

εηήζηα βάζε είλαη  

 

ΓΛΑΣΡΔ 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

 ΟΓΚΟ 

ΓΛΑΣΡΑ 

(ΛΙΣΡΑ)  

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΟΓΚΟ 

ΜΔΙΓΜΑΣΟ 

Γιάζηξεο 4 

ΛΗΣΡΑ   96000 4 384000 

Γιάζηξεο 7 

ΛΗΣΡΑ   50400 7 352800 

ΤΝΟΛΑ     736800 

 

Παξαζέηνπκε ησλ παξαθάησ πηλάθα φπνπ ππνινγίδνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε ζε εηήζηα βάζε. 

 

ΔΓΑΦΙΚΟ ΜΔΙΓΜΑ (* ελδεηθηηθό 

κείγκα) ΠΟΟΣΑ %  ΛΙΣΡΑ  ΣΙΜΗ /ΛΙΣΡΟ ΤΝΟΛΟ 

ΚΖΠΑΗΟ ΥΧΜΑ  10% 73680                  0,01 €         736,80 €  

ΣΤΡΦΖ (KEKKILA OPM540 W CL 

R7016) 60% 442080                  0,04 €     17.683,20 €  

ΔΛΑΦΡΟΠΔΣΡΑ  20% 147360                  0,05 €      6.778,56 €  

ΚΟΚΟΦΟΗΝΗΚΑ 10% 73680                  0,04 €      2.947,20 €  

    736800     

  ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΙΛΑ  ΣΙΜΗ/ΚΙΛΟ    

ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΒΡΑΓΔΑ 

ΑΠΟΓΔΤΜΔΤΖ 2 θηι/θπβηθν 1473                  2,32 €      3.417,36 €  

ΕΗΕΑΝΗΟΚΣΟΝΟ     2 θηι/θπβηθν 1473                  6,35 €      9.353,55 €  

   

ΣΔΛΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ    40.916,67 €  
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Σν ζπλνιηθφ  εηήζην θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εδαθηθνχ κείγκαηνο 

αλέξρεηαη ζε 40.916,67€. Καη ην κεληαίν ζε 3.409,40€. 

 

Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ. Σν θφζηνο αγνξάο ησλ κνζρεπκάησλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα καο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πηλάθα θαζψο θαη νη 

πνζφηεηεο αλά είδνο. 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΥ 

ΚΟΣΟ 

ΚΣΙΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ 29280                0,30 €                8.784,00 €  

ΛΟΤΗΝΣΟΤΜ 58560                0,30 €              17.568,00 €  

ΦΧΣΗΝΗΑ 29280                0,40 €              11.712,00 €  

ΜΔΣΡΟΗΓΔΡΟ 29280                0,35 €              10.248,00 €  

ΤΝΟΛΑ 146400               48.312,00 €  

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θηίζεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ είλαη 48.312,00€ άξα ην 

κεληαίν 4.026,00€. 

 

Τδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα . Γηα ησλ ππνινγηζκφ ηνπο ζεσξνχκαη φηη είκαη 

απαξαίηεηεο δπν πδξνιίπαλζεο ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαη ζε θάζε 

πδξνιίπαλζε ρξεζηκνπνηνχκαη 125 θηιά ιηπάζκαηνο.  Χο θφζηνο αλά θηιφ 

πεξλνχκε έλα ιίπαζκα κε  ηρλνζηνηρεία (20-10-20+ηρλ.) κε θφζηνο 0,90€/Kg. 

 

ΤΓΑΣΟΓΙΑΛΤΣΟ 

ΛΙΠΑΜΑ ΤΓΡΟΛΙΠΑΝΔΙ 

 

ΚΙΛΑ/ΤΓΡΟΛ.  ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΚΟΣΟ 

 (20-10-20+ηρλ)  104 125 13000          0,90 €    11.700,00 €  

 

Με ην εηήζην θφζηνο πδξνιίπαλζεο λα αλέξρεηαη ζηα 11.700,00€ θαη ην 

κεληαίν 975,00€. 

Φπηνπξνζηαηεπηηθα πξντφληα. Γηα ησλ ππνινγηζκφ ηνπο ζα ζεσξήζνπκε φηη 

ζα γίλνπλ 44 εβδνκαδηαίνη ςεθαζκνί (δελ ππνινγίδνληαη 8 εβδνκάδεο κε 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο) θαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ 20 επεκβάζεηο κε 

ξηδνπφηηζκα ε κέζε ηηκή ησλ θπηνθαξκάθσλ είλαη 50,00€/ιηηξν. Καζψο θαη 12 

επεκβάζεηο κε δηδαληνθηφλα. 

 Παξαηίζεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ (*κέζε ηηκή θπη. 

50,00€\ΛΙΣ) ΑΡ.ΦΔΚΑΜΧΝ ΚΟΣΟ/ΦΔΚΑΜΟ ΤΝΟΛΟ 

ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ ΜΔ ΦΔΚΑΜΟ 44                 150,00 €              6.600,00 €  

ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ ΜΔ 

ΡΗΕΟΠΟΣΗΜΑ 20                 100,00 €              2.000,00 €  

ΕΗΕΑΝΗΟΚΣΟΝΑ 12                 120,00 €              1.440,00 €  

             10.040,00 €  

 

Άξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο εηήζην θφζηνο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθσλ πξντφλησλ 

είλαη 10.040,00€ θαη ην κεληαίν 837,00€.  
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Λνηπά έμνδα . αλ ινηπά έμνδα λννχληαη ηα δηάθνξα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε φπσο ςαιηδηά , πιηθά ζπζθεπαζίαο ,θ.α. θαη θάπνηεο 

απξφβιεπηεο δαπάλεο. Σν εηήζην πφζν είλαη 10.000,00€ κε ην κεληαίν λα 

αλέξρεηαη ζηα 834,00€. 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

Γιάζηξεο Καιιηέξγεηαο               34.368,00 €              2.864,00 €  

Δδαθηθφ κείγκα               40.916,67 €              3.409,40 €  

Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ               48.312,00 €              4.026,00 €  

Τδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα               11.700,00 €                975,00 €  

Φπηνπξνζηαηεπηηθα πξντφληα               10.040,00 €                837,00 €  

Λνηπά έμνδα               10.000,00 €                834,00 €  

ΤΝΟΛΑ             155.336,67 €            12.945,40 €  

 

Απφ ησλ πηλάθα πξνθχπηεη φηη ην εηήζην θφζηνο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξάγσγεο είλαη 155.336,67 θαη ην κεληαίν 12.945,40€ 

 

 

7.4 ΔΠΔΝΓΤΗ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 

Δδψ αλαθέξνπκε ηηο πήγεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

ιεηηνχξγεη ηηο επηηεξήζεηο. 

αλ θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηηο 

ρψξαο θαη ε πηζαλή επηδφηεζε κέζν πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ ή θάπνηαο άιιεο 

θξαηηθήο επηδφηεζεο πξνο ηνπο αγξφηεο. 

-Ζ επηρνξήγεζε κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 50% ησλ παγίσλ εμφδσλ  

187.270,80 €  * 50% = 93.635,40 € 

-Γαλεηζκφο απφ ηξάπεδα . Σν πφζν πνπ ζα ρξεηαζηνχκε είλαη ην ππφινηπν 

θφζηνο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ  θαζψο θαη ην πφζν πνπ ζα καο ρξεηαζηεί λα 

θαιχςνπκε  φια ηα έμνδα ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην πξψην εμάκελν ιεηηνπξγίαο  

κηαο θαη ηφηε αλακέλνληαη ηα πξψηα έζνδα γηα ηελ επηρείξεζε. 

ηνλ παξαθάησ πηλάθα δίλεηαη ην ζπλνιηθφ πφζν ηνπ δαλεηζκνχ. 

ΠΑΓΗΑ ΔΞΟΓΑ      187.270,80 €       93.635,40 €  

ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ 

ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ 

      20.364,72 €       10.182,36 €  

ΔΣΖΗΔ ΓΑΠΑΝΔ      158.040,00 €       79.020,00 €  

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ      155.336,67 €       77.668,34 €  

 ΤΝΟΛΑ      521.012,19 €     260.506,10 €  

 

Άξα ην πφζν ηνπ δαλείνπ είλαη 260.000,00€  κε επηηφθην 7,10%  ε δηάξθεηα 

απνπιεξσκήο είλαη 15 έηε θαη ε κεληαία δφζε 2.354,48€ 
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7.5  ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΔΠΔΙΥΗΡΗΔΙ – ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ. 

ηνλ παξαθάησ πηλάθα αλαθέξνληαη ηα πξντφληα πνπ κπνξεί λα παξάγεη ε 

κνλάδα ζε εηήζηα βάζε θαζψο θαη ε αλακελφκελεο ηηκέο πψιεζεο 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ ΠΧΛΗΔΙ 
* 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ 4 ΛΗΣΡΑ 19200                     2,50 €    48.000,00 €  

ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ 7 ΛΗΣΡΑ 10080                     5,00 €    50.400,00 €  

ΛΟΤΗΝΣΟΤΜ 4 ΛΗΣΡΑ 38400                     2,50 €    96.000,00 €  

ΛΟΤΗΝΣΟΤΜ 7 ΛΗΣΡΑ 20160                     6,00 €   120.960,00 €  

ΦΧΣΗΝΗΑ 4 ΛΗΣΡΑ 19200                     3,50 €    67.200,00 €  

ΦΧΣΗΝΗΑ 7 ΛΗΣΡΑ 10080                     6,50 €    65.520,00 €  

ΜΔΣΡΟΗΓΔΡΟ 4 ΛΗΣΡΑ 19200                     3,50 €    67.200,00 €  

ΜΔΣΡΟΗΓΔΡΟ 7 ΛΗΣΡΑ 10080                     6,50 €    65.520,00 €  

ΤΝΟΛΑ 146400    580.800,00 €  

 

Σν ζεσξεηηθά αλακελφκελν πφζν απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηηο 

κνλάδαο είλαη 580.800,00€  απφ απηφ ην πφζν ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε 5% 

απφ πηζαλέο απφιπεο ηεο παξάγσγεο απφ ερζξνχο θαη έληνκα, θαη 15% απφ 

ηνπο θίλδπλνπο εκπνξίαο. 

Έηζη ην ζεσξεηηθά αλακελφκελν πφζν αλαπξνζαξκφδεηαη ζε 

580.800,00€ - 20% =464.640,00€ 

*Οη ηηκέο πψιεζεο εμαξηνχληαη απφ ην θφζηνο παξάγσγεο θαη απφ ησλ 

αληαγσληζκφ (λνκφο ηηο πξνζθνξάο θαη ηηο δεηήζεηο) 

 

7.6 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΦΟ 

ΔΠΔΝΓΤΗ 

ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ 

ΠΑΓΗΑ ΔΞΟΓΑ        187.270,80 €      

ΚΟΣΟ ΤΝΣΖΡΖΔΗ 

ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ 
         20.364,72 €           20.364,72 €                   1.697,06 €  

ΓΑΠΑΝΔ        158.040,00 €         158.040,00 €                  13.170,00 €  

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ        155.336,67 €         155.336,67 €                  12.944,72 €  

ΤΝΟΛΑ        521.012,19 €         333.741,39 €                  27.811,78 €  

 

Απφ ησλ παξαπάλσ πηλάθα ζπκπεξαίλνκαη φηη ην χςνο ηηο επέλδπζεο είλαη 

521.012,19€  ην εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγηάο ηεο κνλάδαο αλέξρεηαη ζηα 

333.741,39€  θαη ην κεληαίν θφζηνο ιεηηνπξγηάο 27.811,78€. 

Ζ ζεσξεηηθά εηήζηεο αλακελφκελεο πσιήζεηο είλαη 464.640,00€  έηζη ην κεηθηφ 

θέξδνο πξν θφξσλ γηα ηελ επηρείξεζε είλαη 

464.640,00€ - 333.741,78 =  130.898,61 € 

**ιεο νη παξαπάλσ ηηκέο αλαθέξνληαη ρσξίο Φ.Π.Α.  
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7.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

  Ζ  παξαγσγή αλζνθνκηθψλ θπηψλ ζε γιάζηξεο είλαη έλαο θιάδνο ηεο  

νηθνλνκίαο πνπ αμίδεη θάπνηνο λα επελδχζεη. Καηά θαλφλα ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη θεξδνθφξα θαη έρεη κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηελ 

ρψξα καο. Ηδηαίηεξα ε θαιιηέξγεηα ησλ παξαπάλσ θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ, 

θαζψο θαη άιισλ , κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ θεπνηερλία απνηειεί κηα 

ζίγνπξε επηρεηξεκαηηθή ιχζε, κηαο   θαη ε εγρψξηα παξαγσγή δελ θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο καο. 

Με ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο λα βξίζθεηαη ζε βαζηά νηθνλνκηθή 

χθεζε ε ζηξνθή πξνο ησλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηεο 

παξαγσγήο αλζνθνκηθψλ θπηψλ είλαη κηα επαγγεικαηηθή δηέμνδνο . Ζ 

δεκηνπξγία κηαο αλζνθνκηθήο επηρείξεζεο πξνζθέξεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

κεηψλεη ηηο εηζαγσγέο θπηψλ απφ άιιεο ρψξεο, κε ηελ χπαξμε ηεο  θηλεί θαη 

άιινπο ηνκείο ηηο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα πξντφληα πξνο 

εμαγσγή.  

Οη δπζθνιίεο βέβαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη κεγάιεο . Σν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη φηη ηα πξψηα έζνδα κηαο αλζνθνκηθήο επηρείξεζεο 

ππνινγίδεηαη  λα  έξζνπλ κεηά απφ έμη  έσο ελλέα κήλεο αλάινγα κε ηελ 

θαιιηέξγεηα, φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη πνιιή δχζθνιν λα θαιχπηνπλ. 

Άιια επηκέξνπο πξνβιήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπκε είλαη ην 

κεγάιν επηηφθην δαλεηζκνχ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ε κε χπαξμε 

ηερλνγλσζίαο  ζηελ θαιιηέξγεηα αλζνθνκηθψλ θπηψλ, ε κε χπαξμε  

εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε αδπλακία εθνδηαζκνχ  ηεο επηρείξεζεο 

ζε πξψηεο χιεο απφ Διιεληθέο εηαηξίεο. 

αλ πξφηαζε ζα ιέγακε φηη πξέπεη πξψηα νη αλζνθαιιηεξγεηέο  θαη 

δεχηεξνλ νη θξαηηθνί θνξείο λα θαηαλνήζνπλ φηη  είλαη έλαο θιάδνο ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ κπνξεί ζηνπο ηδίνπο αιιά θαη ζην θξάηνο λα πξνζθέξεη 

πνιιά νηθνλνκηθά νθέιε. Έηζη απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη αλζνπαξαγσγνί λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζε θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

φινπο. Καη ηέινο νη θξαηηθνί θνξείο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ  ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ θιάδνπ θαη λα ιεηηνπξγνχλ  κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη σο 

ηηκσξνί .   

Δλ θαηαθιείδη ζα πξέπεη ηα  παλεπηζηεκηαθά  θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα  

λα έρνπλ  ζπκβνπιεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή αλζνθνκία 

θαη κέζα απφ απηήλ λα αλαπηχμνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηηο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο αλζνθνκίαο. 
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