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Μεηεωπολογικά 2015-16 

 

 

Σνλ Ιαλνπάξην κε <-5 ◦C, κπνξεί λα αξρίζνπλ δεκηέο ζηελ θαξπδηά. 

Οη κήλεο Γεθέκβξηνο θαη Ιαλνπάξηνο είλαη νη κήλεο πνπ ζπζζσξεύεη ώξεο 

ςύρνπο γηα ηελ άλζηζε ην δέληξν. Γελ κπνξώ λα ππνινγίζσ ηνλ αξηζκό σξώλ 

ςύρνπο αιιά ζίγνπξα είλαη >600 ώξεο, όρη αξθεηέο γηα κειηά θαη θαξπδηά. Ο 

Φεβξνπάξηνο 2016, πνπ είρα ζηνηρεία, ήηαλ πνιύ ζεξκόο γηα λα ζπζζσξεπηεί 

ςύρνο ζηνπο αλζνθόξνπο νθζαικνύο. 

Σνλ Μάξηην 2015, 2016 δελ θάλεθαλ πξνβιήκαηα παγεηνύ θαη γηα ηα 

ακύγδαια. 

Άξηζηεο ζπλζήθεο γηα όια ηα δέληξα ηελ άλνημε (θαιέο εκεξήζηεο θαη 

ρακειέο λπθηεξηλέο ζεξκνθξαζίεο).  

Πεξίπνπ 500 θκ λεξό ην θαινθαίξη. 

Πνιιή δέζηα ην θαινθαίξη γηα ηα ακύγδαια θαη θαξύδηα. ε ζεξκνθξαζίεο 

>37 ◦ C ζα έρνπκε ειηόθαπκα θαη κεησκέλε πνηόηεηα (ρξώκα κήια) 

γεληθόηεξα. 

Γελ έρνπκε αξθεηά δξνζεξό επηέκβξην γηα ηα κήια γηα θαιύηεξε ζπληήξεζε 

θαη πνηόηεηα. 









Καπςδιά 

 

 

• Μεγάιε παξαγσγή ζε ΗΠΑ (>40% ηεο παγθόζκηαο 

παξαγσγήο). Διιάδα πεξίπνπ 2,2 εθαη. δέληξα (πεξίπνπ 100000 

ζηξέκκαηα) θαη 22-30 ρηι. ηόλλνη θαξύδηα. 

•  

• ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη παληνύ ζε πνιιά κηθξνθιίκαηα 

από δεζηά παξαζαιάζζηα έσο νξεηλά επεηξσηηθά. 

•Παξαγσγηθόηεηα Διιάδα: ζπρλά 400-600 θηιά άζπαζην/ζηξ κε 

3 επξώ ην θηιό 

 
• Σειεπηαία έηε ηεξάζηηα επέθηαζε παληνύ κε θύξηα ηελ 

Chandler. Δπηθ. Vina, Franquette. 





1ν έηνο θύπειιν από αλεπηπγκέλν κνλνζηέιερν δελδξύιιην, Ινύληνο 



Δηήζηα βιάζηεζε 1νπ έηνπο, Οθηώβξηνο 



ε ηεηξάγσλν ή ξόκβν ζηα 8*8 κ ή γξακκηθά 8*7 κ 



2ν έηνο από δσεξό δελδξύιιην, πξνζνρή άξδεπζε θαη ύςνο θνξκνύ 



2ν έηνο, θαη … άξρηζαλ λα αξξσζηαίλνπλ! Άηηκε βακβαθηά θαη άξδεπζε! 







1ν έηνο γηα θεληξηθό άμνλα, 15 Ινπιίνπ 

Ηιηόθαπκα ζηνλ θνξκό 



2ν έηνο, γηα θεληξηθό άμνλα 



ε δπλαηνύο βιαζηνύο δηπινί νθζαικνί 



Κεληξηθόο άμνλαο 

ηξνπνπνηεκέλνο γηα  

κεραληθή ζπγθνκηδή, 

8*8 κ 



Ώξηκνο θαξπδεώλαο, Υεηκώλα 



Ππθλή θύηεπζε θαξπδηέο ζε θπηηθό ηνίρν: Chico, Chandler, 

7*5 κ 



ηελ έλαξμε θνπζθώκαηνο 



Νσξίο ηνλ Απξίιην, ζειπθά άλζε Hartley 





Φύηεπζε επηθνληαζηώλ ζε θαξπδεώλα 



Σνλ Ινύλην 



Σνλ Αύγνπζην 



Κλιμαηικέρ απαιηήζειρ 

 

 

•Παγεηνί ηελ Άλνημε (<-3 °C ) δεκηά ζηνπο 

αλζνθόξνπο λεαξνύο βιαζηνύο (αλάινγα ηελ επνρή 

έθπηπμεο θάζε πνηθηιίαο). 

•Παγεηνί Υεηκώλα δεκηώλνπλ ζε ζεξκ. <-9 °C. Σν 

Γεθέκβξην 2001 κε -23 °C πάγσζαλ όια ηα βιαζηηθά 

κέξε ησλ δέληξσλ (νθζαικνί, βιαζηνί, θνξκόο) ζηε 

Θεζζαιία, αιιά από δσληαλά παξεγρπκαηηθά 

θύηηαξα μαλαβιάζηεζαλ ηα πεξηζζόηεξα δέληξα. 

•Απαηηήζεηο ζε ςύρνο ηνλ Υεηκώλα γηα νκαιή άλζηζε 

από ιίγεο έσο πνιιέο ώξεο (>800) αλάινγα ηελ 

πνηθηιία. 



Κλιμαηικέρ απαιηήζειρ ζςνέσεια 

 

 

•Τγξαζία θαη δέζηε ηελ άλνημε θαη θαινθαίξη 

πξνθαινύλ έμαξζε ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο. 

•Τγξαζίεο θνληά ζηε ζπγθνκηδή ππνβαζκίδνπλ ηελ 

πνηόηεηα ηνπ θαξπδηνύ (ιέθηαζκα ελδνθαξπίνπ θαη 

ζθνηεηλνύ ρξώκαηνο ςίρα, ζήςεηο ςίραο). 

•Τςειέο ζεξηλέο ζεξκνθξαζίεο (>38 °C) πξνθαινύλ 

θαη ειηόθακα κε ππνβάζκηζε ρξώκαηνο θαη γεύζεο 

ηεο ςίραο (Chandler ζρεηηθά αλζεθηηθή). 

•Απαηηνύληαη βαζηά εδάθε, θαζώο ην ξηδηθό ζύζηεκα 

είλαη κεγάιν.  





Άπδεςζη 

 

 

•Η θαξπδηά ζε εληαηηθνύο νπσξώλεο πξέπεη λα 

αξδεύεηαη γηα θαιή πνηόηεηα θαξπνύ θαη έρεη κεγάιεο 

αλάγθεο ζε λεξό. Οη εθηαηηθήο κνξθήο νξεηλνί 

θαξπδεώλεο δελ απαηηείηαη λα αξδεύνληαη. 

 

•Η άξδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε απηόκαην ζύζηεκα 

αηνκηθώλ κπεθ ή κε ζηαγόλεο. Γηα ππνβνήζεζε ηεο 

κεραληθήο ζπγθνκηδήο θαη εμνηθνλόκεζε λεξνύ, ε 

ππόγεηα άξδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Καιηθόξληα. 



Λίπανζη 

 

 

• Πξνθαλώο ην λεαξό δέληξν ζέιεη κόλν 100-200 γξ Ν ην έηνο ζε 

δόζεηο. 

•Φπιινδηαγλσζηηθή ηνλ Ινύιην. 

• Άδσην: ην παξαγσγηθό δέληξν απαηηεί έσο θαη 1 θηιό Ν ην 

δέληξν ή έσο 15 θηιά ην ζηξέκκα. Σα 2/3 ηελ άλνημε θαη ην 

ππόινηπν ην θαινθαίξη κε πδξνιίπαλζε θαη κεηαζπιιεθηηθά 

δηαθπιιηθά. 

• Φώζθνξνο: έσο 20 θηιά Ρ/ ζηξέκκα πξηλ ηε θύηεπζε, ζε 

πιήξε παξαγσγή 4-6 θηιά Ρ ηνλ Γεθέκβξην ή κηθξόηεξε 

πνζόηεηα δηαθπιιηθά ηελ άλνημε. 

• Κάιην: θιαζηθά πξνηείλεηαη κε 10-15 θηιά από ην Γεθέκβξην ζε 

ισξίδα δίπια από ζηαιαθηεθόξν. Αλάινγα βξνρέο, θαιύηεξα 

κάιινλ ηνλ Μάξηην θαη κε πδξνιίπαλζε ην θαινθαίξη. 

• Βόξην: ζεκαληηθό θαη απαηηείηαη ζπρλόηαηα. 



Φςηοπποζηαζία 

 

 

• Βαθηεξηαθό έιθνο (Xanthomonas): όια ηα ππέξγεηα 

θπηηθά κέξε, ραιθνύο. 

• Αλζξάθσζε (Gnomonia): κύθεηαο ζηα θύιια θύξηα. 

•Δδαθνγελείο αζζέλεηεο: ην κεγάιν πξόβιεκα. 

• Καξπόθαςα ησλ θαξπδηώλ: παξαθνινύζεζε, 2 

γελεέο Ινύλην θαη Ινύιην, ςεθαζκνί, παξεκπόδηζε 

ζύδεπμεο, ζπιινγή ησλ ηξύπησλ θαξπδηώλ. 

•Αθίδεο, βιαζηνξύθηεο, θνθθνεηδή, αθάξεα. 



Σηην Καλιθόπνια 

 

 

• Ιαλνπάξην: πξν- θαη κεηαθπηξσηηθό δηδαληνθηόλν επί 

ηεο γξακκήο, θιάδεκα 

• Φεβξνπάξην: ηεκαρηζκό θιαδεπηηθώλ 

• Μάξη-Γεθ: παγίδεο γηα ηξσθηηθά 

• Απξ: 2 ςεθαζκνί γηα βαθηήξην κε ραιθνύο 

• Απξ-Αύγ: 5 θνπέο δηδαλίσλ ζηνπο δηαδξόκνπο 

• Ινύλ-Ινύι: ιίπαλζε κε 57 θηιά ληηξ. ακκσλία / ζηξ 

• Ινύλ-Αύγ: άξδεπζε 

• Ινύι-επη: 3 ςεθαζκνί γηα θαξπόθαςα 

• Ινύι: κεηαθπηξσηηθό επί ηεο γξακκήο 

• πλνιηθό θόζηνο (θαη ζπγθνκηδήο): 500 $ 

• Παξαγσγή: 375 kg * 3 $, θέξδνο πεξίπνπ 650 $/ζηξ 



Σςγκομιδή 

 

 

•Ωξίκαλζε από κέζα επηεκβξίνπ έσο Οθηώβξην 

αλάινγα ηελ πνηθηιία. Όηαλ ην πεξηθάξπην αξρίδεη λα 

δηαξξεγλύεηαη. 

 

•ηελ Διιάδα επίπνλε κε ηα ρέξηα όπσο θαη ηα 

ακύγδαια. 

•ηελ Καιηθόξληα ζπγθνκηδή κε κεραληθά κέζα: 

πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, Ethephon, δόλεζε, άκεζε 

ζπιινγή θαη απνθινίσζε (αιιηώο ειηόθαπκα θαη 

ιέθηαζκα), άκεζα κεραληθό ζηέγλσκα θαη 

απνζήθεπζε. 



Καξπνί Hartley έηνηκνη 

γηα ζπγθνκηδή 



ηε ζπγθνκηδή, 

 

δνλεηήο θαη 

 

 ζθνύπα 



ηε ζπγθνκηδή, 

κεηά ην ζθνύπηζκα θαη 

 απνξξνθεηήο 



Μεηαθνξά από 

ην ρσξάθη γηα 

απνθινίσζε 



Γηα κεραληθή 

απνθινίσζε 



Αθαίξεζε πγξαζίαο (<7%) κε ζεξκό αέξα 



Οπθή ξήπανζη καπςδιών 

 

 

Απνμήξαλζε ζηνπο 36 °C γηα 24 ώξεο κε ξνή αέξα 

ζηα 1500 m3 h-1 έσο ηειηθή πγξαζία 5-5,5% 



Βνύξηζηζκα θαη ρισξίσζε γηα βειηίσζε εκθάληζεο 



Θπεπηική Σύζηαζη- Σςνηήπηζη 

 

 

•Σα θαξύδηα πεξηέρνπλ 18% πδαηάλζξαθεο, 14% 

πξσηείλεο θαη 62% ιίπε (κε 23% απηώλ ζαλ ειατθό 

θαη 64% πνιπαθόξεζηα), ελώ ηα ακύγδαια 20% 

πδαηάλζξαθεο, 20% πξσηείλεο θαη 55% ιίπε (κε 65% 

απηώλ ζαλ ειατθό θαη 21% πνιπαθόξεζηα). 

•Σν θαξύδη πην θζαξηό από ακύγδαιν γηαηί πεξηέρεη 

πνιιά πνιπαθόξεζηα, πην αζηαζή από ειατθό νμύ (θαη 

ηαγθίδεη). 

•Αθαηάιιειε ε πνιύ καθξά ζπληήξεζε μεξώλ 

θαξπώλ: ηάγθηζκα θαη αλάπηπμε κπθήησλ άνζκσλ-

άγεπζησλ-αόξαησλ πνπ παξάγνπλ αθιαηνμίλεο. 

• Σειεπηαία: αγνξά θαη γηα λσπή αλώξηκε ςίρα. 



Πεκάν 

 

 

•Καιιηεξγείηαη ζηηο Νόηηεο ΗΠΑ όπνπ θαη θύεηαη 

άγξην. Νόζηηκνο μεξόο θαξπόο, πνιύ καιαθό 

ελδνθάξπην. Αλαπηύζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ 

Διιάδα από ηε Θεζζαιία θαη λόηηα.  

 

•Θα άμηδε λα δηαδνζεί θαζώο ζα δηαθνξνπνηνύληαλ 

από ηα θαξύδηα θαη ζε εκθάληζε θαη ζε γεύζε. Αιιά 

κόλν ζε δεζηέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 

 

•Πνηθηιίεο δηαζέζηκεο ζηελ Διιάδα: Mohoc, Wichita, 

Burton, Stewart, Desirable. 



Πεθάλ από κεραληθή απνξξόθεζε 


