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Κλιμαηικέρ ζςνθήκερ 

 

 

Άξηζην:  

1) μεξέο ζπλζήθεο ηελ άλνημε θαη θαινθαίξη 

2) εύξνο ζεξκνθξαζίαο εκέξαο θαη λύθηαο όιε ηε 

βιαζηηθή πεξίνδν, ηδηαίηεξα θνληά ζηε 

ζπγθνκηδή 

3) όρη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην θαινθαίξη (>35 ◦C) 

(ειηόθακα) 

4) πνιιή πγξαζία κόλν θνληά ζηε ζπγθνκηδή  





Έδαθορ 

 

 

• Όζν πην αδύλακν (θησρό), ηόζν θαιύηεξε πνηόηεηα, 

αιιά κεησκέλε πνζόηεηα 

• Άξηζην pH 6,5-7, αιιηώο εδαθνβειηίσζε κε πςειό 

θόζηνο 

• Δδαθνγελείο αζζέλεηεο ξηδώλ λέσλ δέληξσλ είηε από 

επαλαθύηεπζε είηε από πξνεγνύκελεο θαιιηέξγεηεο 

• Εηδάληα: θνπέο, αλ αξθεηό λεξό, αιιηώο 

δηδαληνθηόλα πάλσ ζηε γξακκή (ηα δηδάληα απμάλνπλ 

ηελ πγξαζία ηνπ ρώξνπ, παξάγνπλ βηνκάδα, 

εθκεδελίδνπλ έθπιπζε Ν θαη δηάβξσζε, δηαηεξνύλ 

σθέιηκνπο νξγαληζκνύο, θ.ιπ.) 



Ποικιλίερ 

 

 

• Μάιινλ πξέπεη λα θπηεπηνύλ λέεο πνηθηιίεο: πην 

ζθιεξέο- ηξαγαλέο, δηαηεξνύλ ηα ζθιεξόηεηά ηνπο 

θαηά ηε ζπληήξεζε 

• Ηζνξξνπεκέλα ζάθραξα κε νμέα (πην δξνζεξή 

γεύζε, ιηγόηεξν γιπθηά) 

• Πην ‘γιπθό’ θόθθηλν ρξώκα, όπσο ξνδ 

 

• Παξαδείγκαηα: Fuji, Gala, Pink Lady, Jonagored, 

Redlove 

• Απαηηνύληαη θαη επηθνληάζηξηεο πνηθηιίεο 



Εξέλιξη ηηρ Fuji 

Fuji Kiku, 

πνιύ δσεξή 

κε ξαβδώζεηο 

King Fuji, spur 

→ Fubrax →→↓ 





Scarlet 

Fuji 



Υποκείμενο 

 

 

• Νάλα ππνθείκελα ΔΜ9 ή ΔΜ26 γηα δσεξέο 

πνηθηιίεο, απνζηάζεηο θύηεπζεο >1 κ επί ηεο 

γξακκήο 

• Πην δσεξά ππνθείκελα γηα spur πνηθηιίεο, από 1 κ 

επί ηεο γξακκήο 

• Νάλα ππνθείκελα κε spur πνηθηιία: δελ ην 

πξνηείλσ, ηεξάζηην θόζηνο εγθαηάζηαζεο 

• Απόζηαζε κεηαμύ ησλ γξακκώλ: κεγαιύηεξε θαηά 

¼ ηνπ ηειηθνύ ύςνπο ησλ δέληξσλ, ηη κεραλήκαηα 

δηαηίζεληαη θαη βάζεη δηακόξθσζεο θόκεο 



Διαμόπθυζη δένηπυν 

 

 

εκαίλεη: 

• κέγεζνο δέληξνπ 

• ππθλόηεηα δέληξσλ ζην ζηξέκκα 

• θσηηζκόο θόκεο κε όια ηα επαθόινπζα 

• παξαγσγηθόηεηα  

• πξνζηαζία από ειηόθακα ζηα πξάζηλα 

 

Γη’ απηό, παληνύ ζηνλ θόζκν, θεληξηθό άμνλα ζε 

δηάθνξεο κνξθέο (όπσο ην κνλόθισλν) θαη 

ππνζηήισζε, άξα θαη δπλαηόηεηα γηα αληηραιαδηθό 

Κιαδεπηηθά ιίγα, ηεκαρίδνληαη εληόο ησλ δηαδξόκσλ 









Απαίυμα καππών 

 

 

• Σν ζπληνκόηεξν κεηά ηελ πιήξε άλζηζε θαιύηεξα 

• ΝΑΑ (Antitrop) 10-15 ΖΜΠΑ, λέθξσζε 

κηθξόηεξσλ θαξπηδίσλ 

• Κπηνθηλίλε ή παξεκπνδηζηήο θσηνζύλζεζεο, ίδηα 

επνρή όπσο αλσηέξσ, θαη θαιύηεξε αλάπηπμε 

θαξπώλ 

• Σεξάζηηα ζεκαζία νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή γηα ηελ επηηπρία (έληαζε) ηνπ 

αξαηώκαηνο 



Αξαησκέλα ζσζηά!!! Γηακόξθσζε! Βιάζηεζε! 



Άπδεςζη μηλιάρ 

 

 

• Σν άξηζην: αξθεηό λεξό από ηελ άλνημε έσο ηε 

ζπγθνκηδή αλάινγα ηελ ππθλόηεηα θύηεπζεο, ην 

ππνθείκελν θαη πνηθηιία, ηε βιαζηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ παξαγσγή  

• Τπάξρεη ζήκεξα δπλαηόηεηα γηα ππνινγηζκό ησλ 

αλαγθώλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, αλ ππάξρνπλ 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί 

• εκαληηθή ε πγξαζία αέξα θαη εδάθνπο θνληά ζηε 

ζπγθνκηδή (ρξώκα, ζθιεξόηεηα θαη 

ζπληεξεζηκόηεηα, ππόινηπν Ν, δηδάληα) 



Θπέτη μηλιάρ 

 

 

• Ση θεύγεη από έλα κειεώλα 

 

• Πσο – πόηε – πόζν – ηη κνξθέο ξίρλνπκε 

 

• Πξνζνρή ζην άδσην!!! Ν θαη Κ θύξηα από ην 

έδαθνο 

• Οηθνλνκηθά - νινθιεξσκέλα: εδαθνινγηθή θαη 

θπιινδηαγλσζηηθή, βιαζηηθή αλάπηπμε, 

αλακελόκελε παξαγσγή, πνηθ/ππνθ, ηη πέθηεη κε ην 

λεξό, θιαδεπηηθά κέζα, δηδάληα πνπ θπηξώλνπλ ή 

ρισξή ιίπαλζε, δηαθπιιηθά ν Ρ θαη ηα ηρλνζηνηρεία 





Λιπανηικές οδηγίες ποσ δίνονηαι ζε μηλοπαραγωγούς μήλων Red 

Delicious ζε διάθορες περιοτές ηοσ κόζμοσ. 

      Σε kg/ζηρέμμα 

Πεξηνρή ρόιηα    N P K  

  

Γαιιία Από παραγωγή, βλάζηηζη και θσλλοδιαγνωζηική, για Red Delicious 

(5 tn/ζηρ)     6-10 5-10 10-25 

  

Διιάδα 1 kg Ν/ δένηρο   <35 <17 <35 

  

Ηηαιία Παραγωγή, βλάζηηζη, θσλλ/ζηική  0-7 0-2,5 0-10 

  

Οιιαλδία Παραγωγή, βλάζηηζη, θσλλ/ζηική 0-10 0-4 0-30 

  

Νόηηα Αθξηθή Παραγωγή, βλάζηηζη, θσλλ/ζηική 3,5-18 0-11 0-36  



Διασείπιζη ζιζανίυν 

 

 

• Παίξλνπλ ιίπαζκα θαη λεξό (επηζηξέθνπλ ην 

ιίπαζκα ζε αθνκνηώζηκε κνξθή) 

 

• Αθήλνπλ νξγαληθή νπζία ζην έδαθνο/επηθάλεηα 

 

• Σξνπνπνηνύλ ην κηθξνθιίκα 

 

• Φηηάρλνπλ ζέζεηο γηα σθέιηκα (ηξνθή θαη 

πξνζηαζία) 

 

• Μπνξεί λα γίλεη ρισξή ιίπαλζε  



Οξγαληθή ιίπαλζε επί ηεο γξακκήο 



Πιαζηηθό θύιιν εδαθνθάιπςεο 



Φςηοπποζηαζία 

 

 

• Όηαλ είζηε κόλνη ζαο, είλαη δύζθνιε 

• Φνπδηθιάδην: κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, κνληέια 

πξόβιεςεο, πξνζηαηεπηηθά θαη ζεξαπεπηηθά 

• Δδαθνγελείο αζζέλεηεο: αλζεθηηθό ππνθείκελν, 

πξνεγνύκελεο θαιιηέξγεηεο, ηξόπνο θύηεπζεο θαη 

άξδεπζεο (ζακάξη, όρη δηαβξνρή θνξκνύ), εηδηθό 

κπθεηνθηόλν γηα Φπηόθζνξα 

• Καξπόθαςα: παξεκπόδηζε ζύδεπμεο ζε κεγάιεο 

εθηάζεηο ή θαη κηθξόηεξεο 

• Λνηπά έληνκα: παγίδεο, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 





Εποσή ζςγκομιδήρ 

 

 

• Καηάιιειε εκεξνκελία αλάινγα κε ηελ 

αλακελόκελε ρξήζε 

 

• Κξηηήξηα ζπιιεθηηθήο σξηκόηεηαο  

 

• πλζήθεο πξηλ, θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη ακέζσο 

κεηά: βξνρνπηώζεηο (θαη πάισζε, θαζηαλή θαξδηά, 

εζση. ζήςεηο), δξνζηέο ην βξάδπ (θαιύηεξε 

ζπληεξεζηκόηεηα), ζπγθνκηδή πξνζεθηηθά, 

κεηαθνξά ςπγείν άκεζα 





Δπηθαλεηαθό έγθαπκα (superficial scald) 



Δζσηεξηθό θαθέηηαζκα (flesh browning) 



Σεζη ησδίνπ (γηα πεξηεθηηθόηεηα ακύινπ) 







πγθνκηδή κε βνεζεηηθά κεραληθά κέζα 


