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ΦΑΟΚΑΙΘΑ
Ινηλή νλνκαζία Φασολία

Επηζη. νλνκαζία Phaseolus vulgaris

θαζμιάθηα
•θοηά μμκμεηή, ηεξ μηθμγέκεηαξ ηςκ
ροπακζώκ.
•Σα θύιια ημοξ είκαη ζύκζεηα, μμαιά ή
ηναπεία, μοηενά ζημ άθνμ, ημ ζηέιεπμξ
θαη μη βναπίμκεξ είκαη ιεπημί θαη
αοιαθςημί, θμκημί ζηηξ κάκεξ πμηθηιίεξ
θαη μαθνημί ζηηξ ακαννηπώμεκεξ.
•Σα άκζε είκαη ιεοθά, νόδηκα ή βημιέ
θαη πανμοζηάδμκηαη ακά 2 έςξ 8 είηε
θαη πενηζζόηενα.
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• Οη ιμβμί θαη μη ζπόνμη απμθημύκ
δηάθμνα μεγέζε, ζπήμα θαη πνώμα,
ακαιόγςξ ηςκ πμηθηιηώκ πμο ακήθμοκ.

Φαζμιάθηα
Ηιίμα & Γπμπή θύηερεξ
 πνιύ επαίζζεηα θαη θνβνύληαη

εμαηξεηηθά ην θξύν.
Η κηθξόηεξε παγσληά ηα εκπνδίδεη λα
βιαζηήζνπλ θαη λ’ αλαπηπρζνύλ. Η
ζπνξά πξέπεη λα εθηειείηαη πνιύ
αξγά θαη κόλν όηαλ παξέιζεη ν
θίλδπλνο από ηηο παγσληέο θαη ηηο
πάρλεο ηεο αλνίμεσο.
 ε ζπνξά κπνξεί λα γίλεηαη θαηά
ηνπο κήλεο Λάξηην-Απξίιην, ζηεο
ςπρξέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο θαηά
ηα ηέιε Λαΐνπ ή αξρέο Θνπλίνπ, γηα
ηηο δε όςηκεο θαιιηέξγεηεο ε ζπνξά
εμαθνινπζεί κέρξη ηνπ Αύγνπζηνπ.

Φαζμιάθηα:
Έδαθμξ-Λίπακζε
 εοδμθημμύκ ζε όια ηα πώμαηα θονίςξ ζε ζπεηηθώξ

δνμζενά, αιιά απαναηηήηςξ ζηναγγενά θαη γόκημα.
 Ωξ θοηά ροπακζή, έπμοκ ηεκ ηδηόηεηα κα
πνεζημμπμημύκ ημ άδςημ ηεξ αημόζθαηναξ
(αδςημδεμεοζή) θαη επμμέκςξ δεκ έπμοκ ακάγθε
από θμπνηά
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Φαζμιάθηα
πμνά- θαιίζμαηα
 Ε ζπμνά ηςκ θαζμιηώκ γίκεηαη ζ’ αοιάθηα πανάιιεια

μη κάκεξ (παμειέξ) πνέπεη κα ζπένκμκηαη θαηά απμζηάζεηξ 30-40
πόκημοξ
 μη ρειέξ (ακαννηπώμεκεξ) θαηά απμζηάζεηξ 40-60 πόκημοξ


 μη ζεηνέξ, ζηηξ όπμηεξ ζπένκμκηαη είκαη από 40-80 πόκημοξ, ε μία ηεξ

άιιεξ
 μη κάκεξ πμηθηιίεξ ζπένκμκηαη ζε 3 ζεηνέξ ζηαονμεηδώξ
 μη ρειέξ ζε 1 ή 2 ζεηνέξ.

Ε ενγαζία ηεξ ζπμνάξ γίκεηαη με ηζαπί ή μηθνό ζθαιηζηήνη. Ιε αοηό
ακμίγμκηαη ηνύπεξ ζηηξ απμζηάζεηξ πμύ ακαθέναμε.
ηε θάζε μηα ηνύπα ημπμζεημύκηαη ζθμνπηζηά 3-5 ζπονηά, ηα μπμία
ζθεπάδμκηαη ζε βάζμξ 3 - 4 πόκημοξ.
Σμ πώμα ζα πνέπεη κα είκαη ογνό θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ζπμνάξ.

Φαζμιάθηα
πμνά- θαιίζμαηα
Ιεηά ηε βιάζηεζε, όηακ ηα
θοηά απμθηήζμοκ 4 -5
θύιια θαη πνηκ ακζίζμοκ,
πνέπεη κα δίδεηαη ημ πνώημ
ζθάιηζμα, θαηά ημ όπμημ
γίκεηαη θαη ειαθνό
πανάπςμα. Ύζηενα από 2 3 εβδμμάδεξ αθμιμοζεί
δεύηενμ ζθάιηζμα θαη
πανάπςμα ζοκήζςξ, δύμ
ζθαιίζμαηα είκαη ανθεηά,
άιιςξ δίκεηαη θαη ηνίημ,
εάκ είκαη ακάγθε.

Tip: Πνμξ ζοκηόμεοζε ηεξ
βιαζηήζεωξ, πνέπεη κα
μμοζθεύμκηαη μενηθέξ ώνεξ
ζημ κενό θαη κα
ζπένκμκηαη μόιηξ ανπίζμοκ
κα θμοζθώκμοκ. Καη’ αοηή
ηεκ μέζμδμ ημ θύηνωμα
γίκεηαη ζε 2-3 εμένεξ.

Φαζμιάθηα
πόηηζμα - ζογθμμηδή
πόηηζμα
 ηαθηηθά θαη άθζμκα από ηηξ πνώηεξ

εμένεξ ηηξ βιαζηήζεςξ μέπνη ηέιμοξ
ηεξ ζογθμμηδήξ
 ζηεκ ανπή κα είκαη ζοπκόηενα μέπνη
ηεξ ακζήζεςξ θαη ζηε ζοκέπεηα κα
πενημνίδμκηαη, γηα κα με πνμθαιείηαη ημ
νίλημμ ηςκ ιμοιμοδηώκ.
 Ιεηά ημ δέζημμ ηςκ θανπώκ, θάζε 3-4
εμένεξ, ζύμθςκα με ηεκ θαηάζηαζε ημο
εδάθμοξ, ηεξ επμπήξ θαη αθόμε ηςκ
πμηθηιηώκ.
 Γηα η’ ακαννηπώμεκα θαζόιηα, είκαη
ακάγθε κα ημπμζεημύκηαη από εκςνίξ
ζηενίγμαηα, θιαδηά ή θαιάμηα, ηα μπμία
μπήγκμκηαη δίπια ζηηξ νίδεξ, ιίγμ ιμλά,
ώζηε κα ζοκακηώκηαη ζηηξ θμνοθέξ θαη
κα δέκμκηαη ακά 3- 4, ζε ζπήμα
ποναμίδμξ.

ζογθμμηδή

 Υιςνά θαζόιηα μεηά 2-3 μήκεξ από

ηεκ ζπμνά.
 Ηαηά ηε ζοιιμγή, πνέπεη μη ιμβμί κα
είκαη αθόμε ηνοθενμί θαη κα
μαδεύμκηαη θάζε 2-3 εμένεξ, γηα κα
ελαθμιμοζεί ε άκζεζε θαη ζοκεπώξ ε
δεμημονγία κέςκ θανπώκ γηα πμιύ.
 Γηα ηεκ παναγςγή λενώκ θαζμιηώκ,
μη ιμβμί πνέπεη κ’ αθήκμκηαη ζηηξ
μάκεξ ημοξ, κα ςνημάδμοκ εκηειώξ.
Όηακ ανπίζμοκ κα θηηνηκίδμοκ θαη κα
λεναίκμκηαη μαδεύμκηαη.

Φαζμιάθηα θαζηζηά
 Δανγάκα πνοζμύπμιεξ
 Ιπανμπμοκμδανγάκα
 Υάκηνα

 μπανμπμύκη
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Φαζμιάθηα ακαννηπώμεκα
 Δανγάκα πνοζμύπμιεξ
 Ιπανμμοκμδανγάκα
 Υάκηνα

 Helda
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Φαζμιάθηα
Γπζνμί-Έκημμα
Η Μαύνε μειίγθνα.
Όηακ πανμοζηάδεηαη ζηεκ ανπή
ηεξ βιαζηήζεςξ θαηζανηάδεη ηα
θύιια θαη ηηξ θμνοθέξ, μπόηε ε
θαιιηένγεηα μπμνεί κα
θαηαζηναθεί ελ μιμθιήνμο.
Γοκμείηαη με θαηνό μιίγμ ροπνό
θαη ογνό. Ηαηαπμιεμείηαη με
μενηθά νακηίζμαηα με
εκημμμθηόκα θάνμαθα. Σα
νακηίζμαηα όμςξ πνέπεη κα
εθηειμύκηαη πμιύ κςνίξ, πνηκ
θαηζανώζμοκ ηα θύιια, αιιηώξ
πνμηημόηενμ κα ακακεώκεηαη ε
ζπμνά.

Φαζμιάθηα
Γπζνμί-Έκημμα
Η Αθανίαζε ηωκ θύιιωκ.
Οθείιεηαη ζ’ έκα μηθνμζθμπηθό
δώμ, ζακ μηθνή ανάπκε
(Tetranychus Tellarius), ημ
μπμίμ απμννμθά ημοξ πομμύξ
θαη αδοκαηίδεη ηα θοηά.
Πανμοζηάδεηαη θονίςξ ζε
πενηόδμοξ λεναζίαξ. 0η
δηαβνμπέξ με κενό δνμζενό,
Ζδίςξ ζημ θάης μένμξ ηςκ
θύιιςκ, θάπμηε είκαη ανθεηέξ
γηα κα απαιιάλμοκ ηα θοηά από
ηε πνμζβμιή αοηή.
Απμηειεζμαηηθή
θαηαπμιέμεζεξ επηηογπάκεηαη
με ζεηαθίζμαηα, ηά όπμηα
πνέπεη κα γίκμκηαη ηηξ βναδηκέξ
ή πνςηκέξ ώνεξ

ΑΡΑΙΑ
Ινηλή νλνκαζία Αρακάς

Επηζη. Ολνκαζία Pisum sativum

Αναθάξ : ζπμνά
 Γηα θαινθαηξηλή

ζπγθνκηδή, ζπέξλνπκε
ηνλ αξαθά από ηα ηέιε
Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηα
κέζα Απξηιίνπ.
 Γηα θζηλνπσξηλή
ζπγθνκηδή, ζπέξλνπκε
ηνλ αξαθά από ηνλ
Θνύιην κέρξη θαη ηα κέζα
Απγνύζηνπ.

Αναθάξ : θύηεοζε

 Τπάνπμοκ παμειέξ θαη ορειέξ

πμηθηιίεξ αναθά. Ακ επηιέλεηε
ρειή πμηθηιία, κα γκςνίδεηε όηη
πνεηάδεηαη ζηήνηλε. Θα πνέπεη
κα οπάνπεη πώνμξ γηα κα
ακαπηύλεηε ζηενίγμαηα, πάκς
ζηα μπμία ζα απιςζεί θαη ζα
ζηενηπζεί μ αναθάξ.
 Ο αναθάξ πνμηημά έδαθμξ με
pH από 6 έςξ 6,5.
 Σμ πόηηζμα ζα πνέπεη κα είκαη
πενημνηζμέκμ. Ο αναθάξ ζα
πνέπεη κα μεγαιώκεη με ηεκ
ογναζία ημο εδάθμοξ πςνίξ
επηπιέμκ πόηηζμα.
 Σμ ζεμείμ ημο θήπμο ή ημο
πςναθημύ πμο ζα επηιέλεηε κα
ζπύνεηε ημκ αναθά, ζα πνέπεη
κα ημ βιέπεη πμιύ μ ήιημξ.

Απμζηάζεηξ θαη βάζμξ
ζπμνάξ
 ε θάζε ζέζε, θοηεύμομε 3-4
ζπόνμοξ ζε βάζμξ 2
εθαημζηώκ.
 Οη ζέζεηξ ζα πνέπεη κα
απέπμοκ ημοιάπηζημκ 30
εθαημζηά μεηαλύ ημοξ.

ΠΑΜΣΖΑΡΘ
Ινηλή νλνκαζία Παντζάρι

Επηζη. Ολνκαζία Beta vulgaris var. conditiva

Πακηδάνη
Σα πακηδάνηα
είκαη έκα από ηα
πημ εύγεζηα
ιαπακηθά. Σμ
έκημκμ θόθθηκμ
πνώμα ημοξ είκαη
αοηό πμο ηα
παναθηενίδεη.
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Πακηδάνη πόνμη – ΦοηώνημΜεηαθύηεοζε
 Ιπμνείηε κα θοηέρεηε

ημοξ ζπόνμοξ πακηδανημύ
απεοζείαξ ζημ πώμα αιιά
θαιύηενα ζε ζπμνείμ.
 Σμπμζεηήζηε ημοξ
ζπόνμοξ ηςκ πακηδανηώκ
ζε βάζμξ πενίπμο 1
εθαημζημύ θαη ζε
απμζηάζεηξ 2-3 εθαημζηά.
Οη ζπόνμη ζα βιαζηήζμοκ
ζε πενίπμο 5 με 12 εμένεξ
ακάιμγα με ηηξ ζοκζήθεξ
θαη ηε ζενμμθναζία.



Όηακ ηα ζπμνόθοηα θηάζμοκ ζε
ύρμξ πενίπμο ηα 5 εθαημζηά,
μπμνείηε κα ηα μεηαθένεηε ζημ
πώνμ πμο ζα ηα θαιιηενγήζεηε.
Σμπμζεηήζηε ηα ζε απμζηάζεηξ 7
με 15 εθαημζηά. Όζμ πημ μεγάιε
είκαη ε απόζηαζε, ηόζμ
πενηζζόηενμ πώνμ ζα έπεη κα
ακαπηοπζεί μ βμιβόξ ημο
πακηδανημύ θαη άνα ημ πακηδάνη
ζα γίκεη μεγαιύηενμ.

Πακηδάνη : πώμα
 Σα πακηδάνηα, έπμοκ

μέηνηεξ απαηηήζεηξ. Γηα
θαιύηενα απμηειέζμαηα,
ημ πώμα ζα πνέπεη κα
είκαη θαιά ιηπαζμέκμ με
θμμπόζη. Πμηίδεηε
ηαθηηθά. Σμ λενό έδαθμξ,
ζα αολήζεη ηε δώκςζε
ζημ πακηδάνη. Σμ ηδακηθό
pH ημο εδάθμοξ είκαη 6,5
με 7.
 Με θοηεύεηε ηα
πακηδάνηα ζημ ίδημ μένμξ
με παηάηεξ.
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ΡΑΠΑΜΑΙΘΑ
Ινηλή νλνκαζία Ραπανάκια

Επηζη. Ολνκαζία Raphanus sativus

ξαπαλάθηα
 Σα ξαπαλάθηα είλαη από ηηο

πηό εύθνιεο θαη γξήγνξεο
θαιιηέξγεηεο
 πέξλνληαη ηνπο
δξνζεξνύο κήλεο από
Αύγνπζην κέρξη Απξίιην,
αιιά ζε πεξηνρέο κε ήπην
θιίκα κπνξνύλ λα
θπηεπζνύλ όιν ην ρξόλν.
Πξνηηκνύλ ηηο ήπηεο
ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο θαη
πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη
από παγεηνύο
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ναπακάθηα
 Οη ακμηληάηηθεξ ζπμνέξ

πνεηάδμκηαη 30-40 μένεξ γηα ηεκ
ζογθμμηδή, μη θαιμθαηνηκέξ 5060 μένεξ θαη μη πεημςκηάηηθεξ
έςξ 4 μήκεξ.

 Σα ναπακάθηα πνμηημμύκ έδαθμξ

μαιαθό, αθνάημ, πςνίξ πέηνεξ,
πιμύζημ ζε ζνεπηηθά ζοζηαηηθά
με πνμζζήθε θμπνηάξ ή
μνγακηθμύ ιηπάζμαημξ θαη θαιά
απμζηναγγηδόμεκμ. Ε
πνμεημημαζία ημο εδάθμοξ
πνέπεη κα γίκεηαη πνηκ ηεκ
ζπμνά.

ναπακάθηα
 Σα ναπακάθηα έπμοκ πμκηνή θαη

εοαίζζεηε νίδα θαη δεκ
ακηέπμοκ θαζόιμο ηεκ
μεηαθύηεοζε επεηδή
επενεάδεηαη ε νίδα θαη ημ θοηό
δεκ μπμνεί κα ακαπηοπζεί
θακμκηθά.
 πένκμκηαη θαηεοζείακ ζηεκ
ηειηθή ζέζε, ζε έδαθμξ ογνό,
ζε ζεηνέξ, ζε απμζηάζεηξ 2-3
cm ζε θάζε ζεηνά θαη 10-15 cm
μεηαλύ ηςκ ζεηνώκ.

 Ιπμνεί κα ζπανζμύκ θαη

πεηαπηά, όμςξ ηόηε πνεηάδεηαη
αναίςζε ηςκ θοκηακηώκ ώζηε
κα θναηεζμύκ μη
πνμβιεπόμεκεξ απμζηάζεηξ.
 Σμ βάζμξ ζπμνάξ είκαη 1 cm
μπόηε ανθεί έκα απιό
ηζμογθνάκηζμα γηα ημ
πανάπςμα ηςκ ζπόνςκ.

ναπακάθηα
 Σα ναπακάθηα ζέιμοκ ηαθηηθό

πόηηζμα ώζηε ημ πώμα κα δηαηενείηαη
ογνό, όμςξ ημ κενό πνέπεη κα
απμζηναγγίδεηαη θαη κα μεκ ιημκάδεη
γηα κα μεκ βιάρεη ηεκ νίδα.
 Ε θαιιηένγεηα ςθειείηαη επίζεξ με
κέα πνμζζήθε θμπνηάξ ή μνγακηθμύ
ιηπάζμαημξ 15-20 μένεξ μεηά ηεκ
ζπμνά.
 Σα ζθαιίζμαηα είκαη πμιύ πνήζημα
γηα κα θναηεζεί ημ πώμα αθνάημ, κα
βειηηςζεί μ αενηζμόξ ημο θαη κα
εκζςμαηςζεί ζε αοηό ε θμπνηά ή ημ
ιίπαζμα. Ακ εμθακηζημύκ δηδάκηα ηα
ζθαιίζμαηα είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ
αθαίνεζε ημοξ.

Σα ναπακάθηα μπμνμύκ κα
θαιιηενγεζμύκ ακάμεζα ζηηξ
θαιιηένγεηεξ άιιςκ ιαπακηθώκ, αθμύ
θοηνώκμοκ, ακαπηύζζμκηαη γνήγμνα,
πςνίξ κα επενεάζμοκ ηεκ ακάπηολε ηεξ
βαζηθήξ θαιιηένγεηαξ.
 Θαπακηθά πμο μπμνμύκ κα
ζογθαιιηενγεζμύκ με ηα ναπακάθηα
είκαη ηα μπηδέιηα, ηα ιάπακα, ηα
θανόηα, ηα θαζόιηα, μη θνάμοιεξ, ηα
μανμύιηα, μη κημμάηεξ θαη ημ ζπακάθη.


Ραπακάθηα : επζνμί
Οη θπξηόηεξνη ερζξνί
είλαη :
 ηα ζαιηγθάξηα
 νη γπκλνζάιηαγθεο
 Ινηλή αζζέλεηα είλαη νη
ζθσξηάζεηο.
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Ραπακάθηα : πμηθηιίεξ
Ιόθθηλν ζηξόγγπιν

Δίρξσκν νβάι ή ζηξόγγπιν

Ραπακάθη : πμηθηιίεξ
Άζπξν καθξύ

θνύξν κσβ

ΙΑΡΟΣΟ

Ινηλή νλνκαζία Καρότο

Επηζη. Ολνκαζία Daucus carota

θανόημ
 Πνμζανμόδεηαη εύθμια ζε

μπμημδήπμηε θιίμα
 Ηαιύηενεξ ζενμμθναζίεξ γηα
ηεκ ακάπηολε ημο ζεςνμύκηαη
15-20 βαζμώκ Ηειζίμο
 Ε ζενμμθναζία επηδνά θαη ζημ
ζπεμαηηζμό ηεξ θανμηίκεξ,
όπμο ζπεμαηίδεηαη ζε
ζενμμθναζία 15- 20βαζμώκ
Ηειζίμο , δηαθμνεηηθά ηα
θανόηα δεκ απμθημύκ δςενό
πμνημθαιί πνώμα.
 Πνμηημά ηα βαζηά εδάθε, θαιά
ζηναγγηζμέκα θαη ηα πιμύζηα ζε
μνγακηθή μοζία. Σμ έδαθμξ
πνέπεη κα είκαη απαιιαγμέκμ
από ζβόιμοξ θαη πέηνεξ.

Ηανόημ : ιίπακζε
 Ε βαζηθή ιίπακζε με ηα θύνηα

ζημηπεία άδςημ, θώζθμνμ θαη
θάιημ, εθανμόδεαη θαιά πνηκ ηε
ζπμνά θαη εκζςμαηώκμκηαη ζημ
έδαθμξ
 Ο ηύπμξ ιηπάζμαημξ πμο
πνεζημμπμηείηαη είκαη ε
αζβεζημύπμξ κηηνηθή αμμςκία
( 26-0-0), ε θνοζηαιιηθή
κηηνηθή αμμςκία ( 33,5-0-0) ή
μονία.
 Πνμζμπή: μεηά ηεκ εθανμμγή
ημο ιηπάζμαημξ κα
αθμιμοζήζεη πόηηζμα, ώζηε
κα απμμαθνοκζεί από ηα
θύιια γηα κα μεκ πνμθιεζεί
έγθαομα.

εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
Ηαιαμπάθη Δνάμαξ
Σει: 2521051771

Ηανόημ : ζπμνά
Σμ θανόημ ζπένκεηαη θαηά ηε
δηάνθεηα ζπεδόκ όιμο ημο πνόκμο,
ζε πενημπέξ ζενμέξ με ήπημ
πεημώκα εκώ ζε ροπνέξ πενημπέξ
ηεκ άκμηλε.
 Βάζμξ ζπμνάξ θαζμνίδεηαη ζημ 1
cm ή θαη ιηγόηενμ, ακάιμγα με ημ
έδαθμξ.
 Ε ζπμνά γίκεηαη ζε γναμμέξ θαη
αθμιμοζεί πόηηζμα θαη ειαθνά
ζομπίεζε ημο ζπόνμο έηζη ώζηε κα
γίκεηαη θαιύηενε επαθή ημο ζπόνμο
με ημ έδαθμξ.
 Σμ θύηνςμα γίκεηαη μέζα ζε 8- 10
μένεξ.


Ηανόημ: άνδεοζε – αναίςζε
άρδεσζη


 Ζθακμπμηεηηθή ογναζία ζημ

έδαθμξ ζε όιε ηε δηάνθεηα
ηεξ ακάπηολεξ ημο θοημύ
είκαη ακαγθαία.
 Ε ζοπκόηεηα ημο
πμηίζμαημξ θαη ε πμζόηεηα
ημο κενμύ επενεάδμκηαη
από ηεκ επμπή
θαιιηένγεηαξ, από ηε
θαηάζηαζε ημο εδάθμοξ θαη
από ημ ζηάδημ ακάπηολεξ
ηςκ θοηώκ.

αραίωζη
 ηα πνώηα ζηάδηα ηεξ ακάπηολεξ

γίκεηαη αναίςμα, όπμο
απμμαθνύκμκηαη ηα πημ αδύκαμα
θαη θαθμζπεμαηηζμέκα θοηά.
 Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο αναηώμαημξ
πνεηάδεηαη μεγάιε πνμζμπή ώζηε
με ημ λενίδςμα κα μεκ βιάπημκηαη
ηα θαιά θοηά, πνέπεη κα
πναγμαημπμηείηαη πόηηζμα ηε
πνμεγμύμεκε μένα γηα κα μεκ
ηναομαηίδμκηαη μη γεηημκηθέξ νίδεξ
θαηά ηεκ εθνίδςζε θαη ηα θοηά κα
έπμοκ μηθνή ειηθία ώζηε κα μεκ
έπμοκ ακαπηύλεη πιμύζημ νηδηθό
ζύζηεμα.
 Ιε ημ αναίςμα ηςκ θοηώκ, μη
απμζηάζεηξ μεηαλύ ημοξ κα
θομαίκμκηαη από 5-7 cm.

Ηανόημ : δηδάκηα
o Σα δηδάκηα απμηειμύκ έκα από

ηα θονηόηενα πνμβιήμαηα ηεξ
θαιιηένγεηαξ ημο θανόημο.
o Γπηβάιιεηαη ε θαηαζηνμθή
ηςκ δηδακίςκ , ε μπμία γίκεηαη
με ζθαιίζμαηα αιιά θαη με ηεκ
εθανμμγή πνμθοηνςηηθώκ ή
μεηαθοηνςηηθώκ
δηδακημθηόκςκ
o Ε εθανμμγή ημο γίκεηαη
πνμθοηνςηηθά αμέζςξ μεηά
ηε ζπμνά θαη αθμιμοζεί
πόηηζμα θαη μεηαθοηνςηηθά
όηακ ημ θοηό απμθηήζεη 3-4
θύιια, δειαδή ζημ ζύκμιμ
γίκμκηαη 2 εθανμμγέξ.

Ηανόημ : πμηθηιίεξ
Οη πημ γκωζηέξ πμηθηιίεξ
θανόημο είκαη μη ελήξ:
 Nantes ( μεζμπνώημε, νίδα








μέζμο μήθμοξ, πνώμαημξ
θόθθηκμ- πμνημθαιί)
Amsterdam ( πνώημε, νίδα
μέζμο μήθμοξ, πνώμαημξ
θόθθηκμ- πμνημθαιί)
Tuchon ( μεζμπνώημε, νίδα
μέζμο μήθμοξ, πνώμαημξ
θόθθηκμ- πμνημθαιί)
Αηγίκεξ ( μαθνόννηδε, με
έκημκμ πμνημθαιί πνώμα)
Κέαξ Ιαγκεζίαξ ( μαθνόννηδε,
όρημεξ ζπμνάξ)

Ιαξόηα πνηθηιίαο
Nantes.

Ιαξόηα πνηθηιίαο
Amsterdam.

Ηανόηα : αζζέκεηεξ
θιενςηηκίαζε: όπμο μ μύθεηαξ

πνμθαιεί ηε ζήρε ηςκ νηδώκ.

Γηα ηε πρόιεψε ζσληζηάηαη ε
εθαρκογή ακεηψηζποράς θαη
αποκάθρσλζε ηωλ αζζελώλ
θσηώλ.

Βαθηενίςζε , ε πνμζβμιή από ημ
βαθηήνημ εθδειώκεηαη με ηε ζήρε
ηςκ νηδώκ

Προηείλεηαη ε ακεηψηζπορά, ε
θαηαζηροθή θαη
αποκάθρσλζε ηωλ
προζβεβιεκέλωλ ρηδώλ θαη
αποθσγή σπερβοιηθής
σγραζίας. Καηαποιεκάηαη κε
ψεθαζκούς κε εηδηθά
βαθηερηοθηόλα

Ηανόηα : επζνμί
 Μύγα ημο θανόημο

μη πνμκύμθεξ ηεξ
ακμίγμοκ ζημέξ ζημοξ
νηδμθόκδοιμοξ.
Ηαηαπμιεμάηε με ηε
δηαζπμνά θαη
εκζςμάηςζε θαηάιιειςκ
εκημμμθηόκςκ
εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
Ηαιαμπάθη Δνάμαξ
Σει: 2521051771

Ηανόηα : επζνμί
 Νεμαηώδεηξ
 ηδενμζθώιεθεξ

πνμθαιμύκ όμμηεξ
δεμηέξ με ηε μύγα
ημο θανόημο. Ε
θαηαπμιέμεζε είκαη
πανόμμηα με ηεξ
μύγαξ,
εθανμόδμκηαη
εκημμμθηόκα

Πνμθαιμύκ παναμμνθώζεηξ
ζημοξ νηδμθόκδοιμοξ.
Σμ έδαθμξ πμο θοηεύμκηαη
ζπόνμη θανόημο πνέπεη κα είκαη
απαιιαγμέκμ από κεμαηώδεηξ.
ε ακηίζεηε πενίπηςζε πνέπεη
κα γίκεηαη απμιύμακζε πνηκ ηε
ζπμνά με θαηάιιειμ
απμιομακηηθό. Γάκ οπάνλεη
πνμζβμιή θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ
θαιιηένγεηαξ, ηόηε
θαηαπμιεμάηαη με κεμαημθηόκμ.
Γκαιιαθηηθόξ ηνόπμξ
ακηημεηώπηζεξ είκαη ε
αμεηρηζπμνά με ζηηενά.

ΓΚΤΙΟ ΙΑΚΑΛΠΟΙΘ & ΠΟΠ-ΙΟΡΜ
Ινηλή νλνκαζία Γιπθό θαιακπόθη
Επηζη. Ολνκαζία Mays var.saccharata
Ινηλή νλνκαζία Πνπ θνξλ

Γιοθό θαιαμπόθη – πμπ θμνκ
 Ο θόθθμξ ημο γιοθμύ

θαιαμπμθημύ
παναθηενίδεηαη από μηα
ορειή πενηεθηηθόηεηα ζε
ζάθπανα θαη πνςηεΐκεξ
 Ηαηάιιειμ γηα
θμκζενβμπμίεζε, ε
θαηάρολε θαη βνάζημμ.
εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
Ηαιαμπάθη Δνάμαξ
Σει: 2521051771

Γιοθό θαιαμπόθη – πμπ θμνκ
1.

2.

Σμ πςνάθη ζημ όπμημ ζα
ζπείνμομε θαιαμπόθη
πνέπεη κα είκαη θαιά
μνγςμέκμ από ημ
θζηκόπςνμ, γηα κα
ζογθναηήζεη όιμ ημ κενό
από ηηξ βνμπέξ θαη ηα
πηόκηα ημο πεημώκα.
Κςνίξ ηεκ άκμηλε
(Φεβνμοάνημ με Ιάνηημ),
ζα λακαμνγακώζμομε, με
ζθμπό κα θαηαζηνέρμομε
ηα αγνηόπμνηα θαη θονίςξ
γηα κα δηαηενήζμομε ηεκ
ογναζία.

εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
Ηαιαμπάθη Δνάμαξ
Σει: 2521051771

Γιοθό θαιαμπόθη –πμπ θμνκ: επμπή ζπμνάξ &
ηνόπμξ ζπμνάξ
Σμ θαιαμπόθη πνέπεη κα
ζπένκεηαη μεηά ηηξ ηειεοηαίεξ
ακμηληάηηθεξ παγςκηέξ μέπνη
ανπέξ Ζμοκίμο .

Ε ζπμνά γίκεηαη με ζπανηηθή
μεπακή όηακ είκαη ζημ πςνάθη
εκώ ζημκ θήπμ με ημ πένη θαη
ζε θακμκηθέξ απμζηάζεηξ.

Γιοθό θαιαμπόθη –πμπ θμνκ: Πμζόηεηα
ζπόνμο
 Σμ γιοθό θαιαμπόθη ή ημ πμπ θμνκ ζπένκμκηαη ζε

ζεηνέξ. Ε μηα ζεηνά με ηεκ άιιε έπεη πενίπμο 70εθ
απόζηαζε εκώ ημ έκα θοηό από ημ άιιμ 20 με 25
εθ.

 Αθμύ ακμίλμομε ηνύπεξ ζηε ζεηνά, ημπμζεημύμε ζε

βάζμξ 5-6εθ ημοξ ζπόνμοξ ημο θαιαμπμθημύ, πενίπμο
4-5 ζπόνμοξ θαιαμπόθη. θεπάδμομε ειαθνά θ
πμηίδμομε.

Γιοθό θαιαμπόθη –πμπ θμνκ: ιίπακζε
 Ε ιίπακζε ημο γιοθμύ

θαιαμπμθημύ θαζώξ θαη
ημο πμπ θμνκ γίκεηαη με
ιηπάζμαηα 20-10-10
ε΄20-0-0 θαηά ηεκ
ζπμνά

εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
Ηαιαμπάθη Δνάμαξ
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 Δηάθμνα δηδάκηα

θοηνώκμοκ μαδί με ηα
θαιαμπόθηα. Ε
ακηημεηώπηζή ημοξ
γίκεηαη με δηάθμνα
δηδακημθηόκα
πνμζπανηηθά ,
πνμθοηνςηηθά θαηά ηεκ
δηάνθεηα ή 3-4 μένεξ
μεηά ηεκ ζπμνά

ΚΑΥΑΜΟ – ΙΟΤΜΟΤΠΘΔΘ- ΛΠΡΟΙΟΚΟ
 Ινηλε νλνκαζία Λάτανο
 Επηζη. Ολνκαζία Brassica oleracea







var.capitata alba
Ινηλή νλνκαζία Κοσνοσπίδι
Επηζη. Ολνκαζία Brassica
oleraceavar.Botrytis
Ινηλή νλνκαζία Μπρόκολο
Επηζη. ΟλνκαζίαBrassica oleracea var.Italica

ΚΑΥΑΜΟ – ΙΟΤΜΟΤΠΘΔΘ- ΛΠΡΟΙΟΚΟ
 Σα θύιια γίλνληαη πνιύ

κεγάια θαη ζαξθώδε κε
δηάηαμε δηαδνρηθή, ην έλα
επάλσ ζην άιιν, ώζηε λα
ζρεκαηίδνπλ είδνο θιεηζηνύ
ρσληνύ.
 Σα άλζε είλαη ιεπθά ή
θηηξηλσπά θαη
παξνπζηάδνληαη ζηε
θνξπθή καδεκέλα ζε
βόηξεηο.
 Οη ζπόξνη είλαη κηθξνί θαη
ζηξνγγπινί, ρξώκαηνο
καύξνπ.

ΘΑΥΑΚΟ – ΗΟΤΚΟΤΠΖΔΖ- ΙΠΡΟΗΟΘΟ
 Θενμμθναζία βιάζηεζεξ:

 pH πώμαημξ: 6.0 ‐ 6.5



 Πόηηζμα: Δηαηενείηε







7-35 C
Βάζμξ θύηεοζεξ: 0.5-1
εθαημζηά
Εμένεξ βιάζηεζεξ: 7-12
Ιεηαθύηεοζε: Ακάιμγα ηεκ
πμηθηιία θαη ηεξ ζοκζήθεξ
ακάπηολεξ ζοκήζςξ 40
εμένεξ μεηά
Φςξ: Πιήνεξ έςξ μενηθή
ζθίαζε
Σύπμξ πώμαημξ: Ηαιά
ζηναγγηζμέκμξ με πμιύ
μνγακηθή ύιε

ζοκέπεηα ηεκ ογναζία, αιιά
όπη οπενβμιηθό κενό

 Ωνίμακζε: 65-95 εμένεξ

μεηά ηεκ μεηαθύηεοζε
ακάιμγα με ηεκ πμηθηιία
 εοδμθημμύκ ζε πώμαηα
μεηνίςξ βανεία θαη βαζεηά,
ηα όπμηα κα με πάκμοκ
γνήγμνα ηεκ ογναζία ημοξ

ΘΑΥΑΚΟ – ΗΟΤΚΟΤΠΖΔΖ- ΙΠΡΟΗΟΘΟ
ΠΟΡΑ
 οκίζηαηαη ε αγμνά

εημίμςκ ζπμνόθοηςκ
ιόγμ ηεξ δοζθμιίαξ
εγθαηάζηαζεξ ζπμνείμο
θαη ημο παμειμύ θόζημοξ
αγμνάξ ηςκ ζπμνμθοηςκ

Ε επμπή ηεξ
ζπμνάξ,ελανηάηαη από
ηηξ πμηθηιίεξ θαη ημ θιίμα
ημο ηόπμο, πμύ γίκεηαη ε
θαιιηένγεηα.
 ηεξ μεκ θζηκμπςνηκήξ
ζπμνάξ, θαηά Ιάημ'Ζμύκημ
 ηεξ δε εανηκήξ θαηά
’Ζμύιημ-επηέμβνημμ

ΘΑΥΑΚΟ – ΗΟΤΚΟΤΠΖΔΖ- ΙΠΡΟΗΟΘΟ
ΠΟΡΑ
 Οπςζδήπμηε ηα

πνεζημμπμημύμεκα θοηά πνέπεη
κα είκαη θνεζθμβγαιμέκα θαη με
όιμ ημ νηδηθό ημοξ ζύζηεμα. Γηα
αοηό είκαη ακάγθε πνμ ημύ
λενηδώμαημξ κα πμηίδμκηαη
αθζόκςξ

 Σα θοηά μεηαθοηεύμκηαη

ζε αοιάθηα, γηα κα
ελαζθαιίδεηαη ημ
πόηηζμα εοθμιόηενα
 . Ε θοηεία γίκεηαη με
θοηεοηήνη ζε ανθεηό
βάζμξ 8-10 πόκημοξ,
μέπνη ηεξ βάζεςξ ηςκ
πνώηςκ θύιιςκ θαη ζε
απόζηαζε 40-60 cm

ΘΑΥΑΚΟ – ΗΟΤΚΟΤΠΖΔΖ- ΙΠΡΟΗΟΘΟ
ΠΟΡΑ
 πενηπμηήζεηξ ζοκίζηακηαη

πιέμκ ζηα απαναίηεηα
πμηίζμαηα, ηα μπμία πνέπεη
κα είκαη ζοπκά θαη άθζμκα
μέπνη ηςκ θζηκμπςνηκώκ
βνμπώκ, θαη ζε 2-3
ζθαιίζμαηα θαηά ηα όπμηα
γίκμκηαη θαη ειαθνά
παναπώμαηα.

εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
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 Σα ζθαιίζμαηα αοηά θαηά

πνμηίμεζε, πνέπεη κα
δίκμκηαη κςνίξ, γηα κα
εοθμιύκεηαη ή ακάπηολεξ
ηςκ θοηώκ θαη ζοκεπώξ ε
πνςημμηενή παναγςγή
 Γπίζεξ γηα ηα ιαπακηθά
αοηά, ηα πώμαηα πνέπεη κα
ιηπαίκμκηαη πιμοζίςξ θαη
απαναηηήηςξ κα είκαη
πμηηζηηθά. Γηα ηεκ ιίπακζε,
έκεθα ημο μεγάιμο θαη
δςενμύ θοιιώμαημξ ηςκ,
έπμοκ ακάγθεκ θονίςξ
αδώημο θαη θαιίμο.

ΘΑΥΑΚΟ – ΗΟΤΚΟΤΠΖΔΖ- ΙΠΡΟΗΟΘΟ
ΤΓΗΟΙΖΔΕ
 Ε ζογθμμηδή ηεξ μεκ θαιμθαηνηκήξ θαιιηένγεηαξ

ανπίδεη ημ θζηκόπςνμ θαη ελαθμιμοζεί θαζ’ όιμ ημ
πεημώκα,
 ηεξ δε εανηκήξ από ημκ Ζμύιημ θαη παναηείκεηαη
μέπνη ηέιμοξ θζηκμπώνμο.
 Ωξ όρημεξ πμηθηιίεξ ζεςνμύκηαη μη θιεηζηέξ, επεηδή
ακηέπμοκ πενηζζόηενμ ζημ θνύμ θαη είκαη
βναδύηενεξ ακάπηολεξ. Γηα αοηό θαιιηενγμύκηαη ημκ
πεημώκα. Οη πνώημεξ πμηθηιίεξ, ακήθμοκ ζηεκ μμάδα
ηςκ ακμηθηώκ, μη μπμίεξ πνέπεη κα πνμηημμύκηαη γηα
θαιμθαηνηκή θαιιηένγεηα.

ΚΑΥΑΜΟ – ΙΟΤΜΟΤΠΘΔΘ- ΛΠΡΟΙΟΚΟ
ΕΥΘΡΟΘ
 Η Πιερρίς-Pierris

 ΙΑΣΑΠΟΚΕΛΗΗ

brassicae
Η γλσζηή θακπία
Σξππάεη ηα θπιιά

 Λε βηνινγηθν

εληνκνθηνλν
 αιηγθαξνθηόλν

 Σαλιγκάρια
εναθεημίδμο Ιανίκα
Γεςνγηθά εθόδηα
Πιαηεία Γιεοζενίαξ
Ηαιαμπάθη Δνάμαξ
Σει: 2521051771

ΑΡΩΛΑΣΘΙΑ
Ινηλή νλνκαζία Λαηδαλόο
Επηζη. Ολνκαζία Petroselium crispum

Ινηλή νλνκαζία Άλεζνο
Επηζη. Ολνκαζία Anethum graveolens

ΙΑΖΔΑΚΟ
 Γίκαη θοηό πμώδεξ,

δηεηέξ, ιείμ, ζηίιβμ θαη
ανςμαηηθό.
 Σμ ζηέιεπμξ ημο είκαη
ναβδςηό θαη θιαδώδεξ
 Έπεη θύιια ηνηγςκμεηδή,
δςενμύ πναζίκμο
πνώμαημξ, με πμιιέξ
δηαηνέζεηξ,

 άκζε οπμθύακα μηθνά με

μαθνμύξ μίζπμοξ, πμο
θζάκμοκ ζε ύρμξ 0.50 0.80 εθαημζηώκ ,θαη
θανπμύξ οπμθίηνηκμοξ θαη
οπμζηνμγγύιμοξ.

ΙΑΖΔΑΚΟ
 Ε ζπμνά επηηογπάκεηαη

θαζ’ όιμ ημ ζένμξ,
ζοκήζςξ από Φεβνμοάνημ
μέπνηξ Οθηώβνημ,
 πενκεηέ απ’ εοζείαξ επί
ηόπμο,
 Σμ θύηνωμα ηωκ ζπόνωκ
είκαη ανγό.

 Γίκαη ακαγθαίμ θαζ όιε ηεκ

πενίμδμ ηεξ βιαζηήζεςξ,
κα ελαθακίδμκηαη όια ηα
βιαβενά πόνηα, με
ζθαιηίζμάηα θαη
λεβμηακίζμαηα

ογθμμηδή.

 Γάκ ή θαιιηένγεηα έπεη ςξ

ζθμπό ηεκ παναγςγή
θύιιςκ θαη νηδώκ, ηόηε ε
ζογθμμηδή ιαμβάκεη πώνα,
πενί ημ ηέιμξ ημο
θζηκμπώνμο

ΛΑΘΔΑΜΟ
 Εποτή ζποράς - Θερμοκραζία βλάζηηζης:








Φπηεύνπκε λσξίο ηελ άλνημε έσο ην θζηλόπσξν όηαλ νη
ζεξκνθξαζίεο είλαη 10-29 βαζκνύο Ιειηζίνπ
Προηεινόμενη εποτή ζποράς για σπαίθρια
καλλιέργεια: Φεβξνπάξηνο-επηέκβξηνο
Βάθος θύηεσζης: 50 cm. Λνπζθεύνπκε ηνπο ζπόξνπο
γηα 24 ώξεο πξηλ ηελ ζπνξά.
Ημέρες βλάζηηζης: 10-20
Μεηαθύηεσζη: ζπλήζσο 20-30 εκέξεο κεηά
Ωρίμανζη: 70-100 εκέξεο κεηά ηελ κεηαθύηεπζε

Άλεζνο
 Γπμπή ζπμνάξ - Θενμμθναζία







βιάζηεζεξ: Φοηεύμομε κςνίξ ηεκ
άκμηλε όηακ μη ζενμμθναζίεξ είκαη
10-21 C.
Πνμηεηκόμεκε επμπή ζπμνάξ γηα
οπαίζνηα θαιιηένγεηα: ΙάνηημξΑπνίιημξ.
Βάζμξ θύηεοζεξ: 0.5-1.5 εθαημζηά.
Ημένεξ βιάζηεζεξ: 15.
Ωνίμακζε: 40 εμένεξ μεηά ηεκ
μεηαθύηεοζε.

Άλεζνο
 Έπεη βαζύ νηδηθό ζύζηεμα,

αγαπά ημκ ήιημ θαη ημ κενό.
 Φοηέρηε ημκ άκεζμ μέζα
Ιανηίμο με μέζα Απνηιίμο,
ζακ ζπόνμ πενίπμο ζηα 2
εθαημζηά βάζμξ. Αθήζηε
πενίπμο 50 εθαημζηά
πενηζώνημ ακάμεζα ζηα
θοηά. Ιεγαιώκεη ανγά θαη
είκαη μμκμεηέξ θοηό. Ο
ήιημξ θαη ε δέζηε είκαη
απαναίηεηα γηα ηεκ
ακαπηολή ημο

Γοπανηζηώ!

