
ΠΘΚΟΣΘΙΗ ΙΑΚΚΘΕΡΓΕΘΑ 
ΑΓΡΘΑΓΙΘΝΑΡΑ 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ  ΗΜΑΝΔΡΑΚΟ - ΑΝΚΟ 



Πξόθεηηαη γηα έλα πνιπεηέο, βαζύξξηδν θπηό κε πνιύ πςειή 
παξαγσγηθόηεηα ην νπνίν ζπέξλεηαη νπνηαδήπνηε επνρή αξθεί 
λα έρεη δηαζέζηκν λεξό άξδεπζεο.  

Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα asteracaee θαη παξάγεη ηαμηαλζίεο 
(θεθάιηα), όπνπ αλαπηύζζνληαη πνιινί ζπόξνη (ειαηνύρνη 
θαξπνί). Παξάιιεια αλαπηύζζεη κεγάιε θπηνκάδα από ηελ 
νπνία παξάγεηαη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα μεξήο βηνκάδαο. 

Τν Κάξλην ζπέξλεηαη κε πλεπκαηηθή κεραλή, ζε απνζηάζεηο 
πνπ δίλνληαη παξαθάησ. Ο ζπόξνο ηνπ είλαη αθξηβώο ίδησλ 
δηαζηάζεσλ κε απηόλ ηνπ ζηηαξηνύ. 

ΚΑΡΝΣΟ 
(ΕΠΙςΣ. ΟΝΟΜΑςΙΑ CYNARA CARDUNCULUS L., 

CYNARA) 

 

 



ηάδια βιολογικού κύκλοσ:  

•Αλαβιαζηάλεη από ηνπο πνιπάξηζκνπο ππόγεηνπο νθζαικνύο ηεο 
ξίδαο ηνπ ην θζηλόπσξν ε θαη κεηά από θάζε θόςηκν ,εθόζνλ  
έρεη ηελ απαξαίηεηε άξδεπζε, αιιηώο πέθηεη ζε ιήζαξγν. 

•Γεκηνπξγεί κηα ξνδέηα θύιισλ, ε νπνία αλαπηύζζεηαη ζηαζεξά 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη  μαλααλαπηύζεηαη έληνλα θαηά 
ηηο αξρέο ηεο άλνημεο. 

•Μεηά αλαπηύζζεη ην θύξην ζηέιερνο, πάλσ ζην νπνίν 
αλαπηύζζνληαη ηα θεθάιηα κε ην ζπόξν. 

•Η σξίκαλζε ηνπ θπηνύ (θπξίσο ησλ ζπόξσλ) γίλεηαη ηνλ Ινύιην 
ή Αύγνπζην, όηαλ ε ππέξγεηα βηνκάδα μεξαίλεηαη, ελώ νη ξίδεο 
παξακέλνπλ δσληαλέο γηα λα μαλαβιαζηήζνπλ ην θζηλόπσξν. 



ΦΤΣΑΡΗΟ (θθινόπωρο) ΡΟΕΔΣΑ (τειμώνας) ΑΝΑΠΣΤΞΖ (καλοκαίρι) 

ΑΝΘΟ (±Ηούνιο) ΑΠΟΞΖΡΑΝΖ 
(Αύγοσζηος) 

ΑΝΑΒΛΑΣΖΜΑΣΑ 
(επηέμβριος) 

ΚΤΚΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ 

6/19 
J. Fernández U.P.M. 



ΠΟΡΑ 

Εποτή ζποράς:    

•Γηα αλνημηάηηθεο ζπνξέο: από  5/3 έσο 15/4. 

•Γηα θαινθαηξηλέο (επίζπνξεο): Όζν πην πξώηκα γίλεηαη. 

•Γηα θζηλνπσξηλέο ζπνξέο: από  15/9  έσο 15/10. 

Αποζηάζεις θσηών (ζπόρων):  

•Γξακκή από γξακκή: 75εθαηνζηά 

•Φπηό από θπηό: :13-17εθαηνζηά 

•Βάζνο ζπνξάο: 3-5εθαηνζηά 

Ποζόηεηα ζπόροσ: 

•0,400θηιά / ζηξέκκα ή 7.000 – 9.000 ζπόξνη / ζηξέκκα 

Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή 
θπιηλδξίζκαηνο κεηά ηε ζπνξά, γηα ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπ 
ζπόξνπ κε ην έδαθνο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο εδαθηθήο 
εξγαζίαο.  



 

Δλζσκάησζε βαζηθήο ιίπαλζεο πξηλ ηε ζπνξά ζε βάζνο 30 
cm πξνηεηλόκελνη ηύπνη αλάινγα κε ηελ εδαθηθή θαηάζηαζε 
ηνπ ρσξαθηνύ: 

•  0-46-0  πεξίπνπ 25 θηιά/ζηξ 

•  0-26-0  πεξίπνπ 40 θηιά/ζηξ 

•16-20-0  πεξίπνπ 40 θηιά/ζηξ 

ΛΙΠΑΝςΗ 



ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΙΑ 

Ζιδανιοκηονία 

Δθαξκνγή δηδαληνθηνλίαο πξηλ ηε ζπνξά.  Δπηπιένλ ζπζηήλεηαη 
θαη κηα επηπιένλ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο κεηά ηε 
ζπνξά θαη ακέζσο πόηηζκα. Πξνηεηλόκελα δηδαληνθηόλα:  

•Σηόκπθ θαηά ηηο νδεγίεο 

Γηα δηδάληα πνπ δελ θαηαπνιεκώληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δηδαληνθηόλνπ ηόηε πξνηείλεηαη κεραληθό 
ζθάιηζκα κεηαμύ ησλ γξακκώλ.  



ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗςΗ ΕΧΘΡΩΝ 

Ενηομοκηονία 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε πνπ ρσξάθηα 
εκθαλίζηεθαλ ζπρλέο πξνζβνιέο από έληνκα ή ζθνπιήθηα 
πνπ θόβνπλ ηνλ ηξπθεξό βιαζηό, πξνηείλεηαη ε ρξήζε 
εληνκνθηόλσλ θαηά ηε ζπνξά. 



ΑΡΔΕΤςΗ  

Η δηάξθεηα, ε ζπρλόηεηα θαη εύξνο άξδεπζεο είλαη αλάινγα 
κε ηηο επηθξαηνύζεο Δδαθν-θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
(βξνρνπηώζεηο, δνκή εδάθνπο). Σπλήζσο 4 – 6 αξδεύζεηο 
ηελ πξώηε ρξνληά θαη ιηγόηεξεο ηα επόκελα ρξόληα. 

Σηηο θαινθαηξηλέο ζπνξέο ζπλίζηαηαη νπσζδήπνηε άξδεπζε 
κεηά ηε ζπνξά γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ θπηξώκαηνο ιόγσ 
ηνπ όηη ηελ επνρή απηή ε εδαθηθή πγξαζία είλαη ζπλήζσο 
αλεπαξθήο. 

Τξόπνη εθαξκνγήο: Σηάγδελ άξδεπζεο ή θαηαηνληζκόο. 



ΤΛΛΟΓΗ  

Καηά ηελ σξίκαλζε ηνπ θπηνύ (Ινύιηνο – Αύγνπζηνο).  

• Με ζεξηδναισληζηηθή 

• Με ζέξηζκα θαη δέζηκν 

• Με ζηξξνθνπηηθό 



    

ΓΑΠΑΝΔ 1οσ ΔΣΟΤ           140 

Γαπάνη εγκαηάζηαζης και αρτικές  καλλιεργηηικές θρονηίδες 102 

Προεηοηκαζία εδάθοσς (Όργφκα, θαιιηεργεηής, 

υηιοτφκάηηζκα) 20 

Βαζηθή ιίπαλζε (ιίπαζκα & εργαζία) 50 

Αγορά ζπόροσ 20 

πορά 4 

Εηδαληοθηολία (ράληηζκα: εργαζία & θάρκαθα) 8 

Άλλες καλλιεργηηικές θρονηίδες 1οσ έηοσς 38 

Άρδεσζε (3-5 ποηίζκαηα) 15 

Θέρηζκα 10 

Γέζηκο 10 

    Μεηαθορά 3 

ΓΑΠΑΝΔ 2οσ ΔΣΟΤ                                                                                                              60                                          

Καλλιεργηηικές θρονηίδες 

Άρδεσζε (4-5 ποηίζκαηα) 20 

ζέρηζκα  10 

Γέζηκο 20 

Μεηαθορά 10 

ΣΤΠΗΚΟ ΚΟΣΟ 1οσ & 2οσ ΔΣΟΤ: 200 
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ΦΤΛΛΟ ΜΔΣΡΖΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ: 2/1

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ.

2/1

Γεφργηάδοσ Κσρηαθή  

12.97 ζηρ.

13 ζηρ.

29/04/2009

Κφδηθός αγροηεκατίοσ:

Ηδηοθηήηες:

Μεηρεκέλο εκβαδό:

Ολοκαζηηθό εκβαδό:

Ζκεροκελία κέηρεζες:

ΓΔΩΓΑΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
DATUM: ΔΓΑ '87

ΔΛΛΔΗΨΔΗΓΔ: GRS80
ΠΡΟΒΟΛΖ: ΔΓΚΑΡΗΑ ΜΔΡΚΑΣΟΡΗΚΖ
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m
ΚΛΗΜΑΚΑ 1:5,000









ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕς  

 Επίσκεψη αγροτών στη Λάρισα 

 πορά 

 Φύτρωμα 

 Έλεγχοι – GPS 

 Ανάπτυξη 

 Καλή φυτεία 

 Προβλήματα 

 Θέρισμα 

 υλλογή 

ΦΟΤΟ/ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΦΟΤΟ/ΣΠΟΡΑ
ΦΟΤΟ/ΦΥΤΡΩΜΑ
ΦΟΤΟ/ΕΛΕΓΧΟΙ-GPS
ΦΟΤΟ/ΕΛΕΓΧΟΙ-GPS
ΦΟΤΟ/ΕΛΕΓΧΟΙ-GPS
ΦΟΤΟ/ΕΛΕΓΧΟΙ-GPS
ΦΟΤΟ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΟΤΟ/ΚΑΛΗ ΦΥΤΕΙΑ
ΦΟΤΟ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΦΟΤΟ/ΘΕΡΙΣΜΑ
ΦΟΤΟ/ΣΥΛΛΟΓΗ


ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙςΗ 

ΣΟΤς 

Εποχή σποράς 

Κατεργασία εδάφους 

Απειρία αγροτών και χειριστών μηχανών 

Έλεγχος ζιζανίων 

Ζημιές από αροσραίοσς 

Ζημιές από κάμπιες 


