
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : 

Η ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ : 

                                                                                                                                       ΛΑΛΛΑ ΝΙΚΗ 

                                                                                                                   ΜΠΑΡ∆Α ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :           

ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                       

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 



 1 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : 

Η ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

 

 

 

 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟΥ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.  

 

 

 

 

                                             ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ : 

                                               ΛΑΛΛΑ ΝΙΚΗ 

                                                     ΜΠΑΡ∆Α ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   

ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 

 



 2 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

     

 

    Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον Κύριο Γ. Παλάτο για τη συνεχή στήριξή του και για 
τις οδηγίες του που µας βοήθησαν στην ολοκλήρωση της πτυχιακής µας εργασίας. 
Ευχαριστούµε , επίσης τους γονείς µας για τη ηθική υποστήριξη που µας παρείχαν . Τέλος , 
εγώ ως Λαλλά Νίκη ευχαριστώ τον Μπάρδα Χρήστο για την αξιόλογη και ευχάριστη βοήθεια 
του για την διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας  , και εγώ µε την σειρά µου ως Μπάρδας 
Χρήστος ευχαριστώ τη Λαλλά Νίκη για την άψογη συνεργασία που είχαµε όλο αυτό το 
διάστηµα . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας µε τίτλο «Η βαµβακοκαλλιέργεια στην 
περιφέρεια της Θεσσαλίας, προβλήµατα και προοπτικές» αναφέρεται στην καταγωγή και 
καλλιέργεια του βαµβακιού µέχρι και την  συγκοµιδή του καθώς επίσης και την αυξοµείωση 
του εισοδήµατος του παραγωγού.  

Έχουµε αναφερθεί στα χαρακτηριστικά του βαµβακιού που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 
(βοτανικά όπως ο καρπός και τα άνθη  και τεχνολογικά όπως η ποιότητα των ινών του). 
Αναλύονται οι ποικιλίες που καλλιεργούνται εντός Ελλάδος και συγκεκριµένα στη Θεσσαλία 
, οι απαιτήσεις που έχουν αλλά και ο βιολογικός τους κύκλος. Συµπεριλαµβάνονται οι 
καλλιεργητικές φροντίδες πριν και µετά τη σπορά, η αντιµετώπιση των ζιζανίων,  η 
απαραίτητη άρδευση αλλά και τα έντοµα και οι ασθένειες από τις οποίες ζηµιώνονται οι 
βαµβακοκαλλιέργειες. Στα τελευταία κεφάλαια κλείνουµε µε τις προοπτικές της 
βαµβακοκαλλιέργειας και τους τρόπους µε τους οποίους ο βαµβακοπαραγωγός µπορεί να 
αυξήσει το εισόδηµά του .    
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ABSTRACT 

 

 

The theme of this thesis entitled "The cotton in the region of Thessaly, problems and 
prospects" refers to the origin and cultivation of cotton until the harvest as well as changes in 
the income of the producer. 

We have reported the characteristics of cotton which are divided into two categories (herbal 
such as fruit and flowers and technological such as the quality of fiber). Analyzes the varieties 
grown in Greece and in particular in Thessaly, the requirements are and their biological cycle. 
Includes cares of cultivation before and after sowing, the treatment of weed, the necessary of 
irrigation, but also insects and diseases from which have harmed in the cotton. In the last 
chapters we sum up with the prospects of cotton and the ways in which the cotton producer 
can increase his income. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το βαµβάκι είναι ένα βιοµηχανικό φυτό και αποτελεί µια από τις δυναµικότερες 

καλλιέργειες για τη χώρα µας. Μαζί µε τον καπνό αποτελεί ένα προϊόν µε σοβαρές 

εξαγωγικές δυνατότητες µε ανάλογα οφέλη για την Εθνική µας Οικονοµία. Η 

καλλιέργειά του εντατικοποιήθηκε µετά την ίδρυση του Οργανισµού Βάµβακος, το 

1930. Την εποχή εκείνη οι καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν ξεπερνούσαν τα 450.000-

500.000 στρέµµατα και η µέση απόδοση ήταν 70 Kg/στρέµµα. Η ίδρυση του 

Οργανισµού Βάµβακος βοήθησε στη δηµιουργία µιας ξεκάθαρης στρατηγικής πάνω 

στα θέµατα που αφορούν τη βαµβακοκαλλιέργεια όπως επιλογή κατάλληλων 

ποικιλιών προσαρµοσµένων στις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, εφαρµογή 

σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών και µεθόδων φυτοπροστασίας κ.λπ. 

Από τότε µέχρι σήµερα η καλλιέργεια του βαµβακιού εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη 

χώρα στις καταλληλότερες περιοχές µιας και για την επίτευξη ποιοτικού προϊόντος 

απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες, τις οποίες θα δούµε στη 

συνέχεια. Σήµερα, στην Ελλάδα το βαµβάκι καλλιεργείται σε έκταση 4.000.000 

περίπου στρεµµάτων, µε συνολική ετήσια παραγωγή συσπόρου βαµβακιού 1.000.000-

1.200.000 τόνων. 

Σηµαντικό είναι το ότι σε παγκόσµια κλίµακα η χώρα µας είναι µια από τις χώρες 

µε τις υψηλότερες αποδόσεις σε βαµβάκι, λόγω των ιδιαίτερων ευνοϊκών 

κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα µας. Το βαµβάκι αποτελεί µαζί 

µε τον καπνό ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα για την αγροτική αλλά και για την 

εθνική µας οικονοµία. 

Σηµαντική είναι και η θέση της βιοµηχανίας που ασχολείται µε την επεξεργασία 

του βαµβακιού προσφέροντας θέσεις εργασίας και εξοικονόµηση συναλλάγµατος. Το 

βαµβάκι χρησιµοποιείται εκτός από την βιοµηχανία υφασµάτων, στην φαρµακευτική, 

στην βιοµηχανία ελαστικών, κ.λπ. και τα υποπροϊόντα του στην κτηνοτροφική ως 

ζωοτροφή, στη σαπωνοποιία κ.λπ., ενώ όπως είναι γνωστό από τον σπόρο εξάγεται το 

βαµβακέλαιο, προϊόν που χρησιµοποιείται στο τηγάνισµα. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα τελευταία χρόνια διεθνώς παρατηρείται 

πτωτική τάση των τιµών του βαµβακιού καθώς και της ζήτησης.  
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Το βαµβάκι έχει σηµαντικούς ανταγωνιστές στο χώρο της υφαντουργίας, τις 

συνθετικές ύλες, οι οποίες είναι πολύ φθηνότερες. Επιπλέον, οι τιµές επηρεάζονται 

έντονα από την οικονοµική κρίση που παρατηρείται στις χώρες µε ανεπτυγµένη 

υφαντουργία µε αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης. Έτσι, µε δεδοµένο τον 

περιορισµό της ζήτησης ή την παραµονή της σε σταθερά επίπεδα και το γεγονός ότι 

έχουµε φτάσει σε υψηλές αποδόσεις, είναι επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης τρόπου 

µείωσης του κόστους παραγωγής ώστε να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα το 

εισόδηµα των παραγωγών. 

Στη διαµόρφωση του εισοδήµατος του παραγωγού σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι 

κοινοτικές ενισχύσεις. 

Ο Έλληνας βαµβακοπαραγωγός εφαρµόζει σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, 

ενώ σχεδόν το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων είναι αρδευόµενες και 

εκµηχανισµένες. Σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα για την ελληνική 

βαµβακοκαλλιέργεια αποτελούν οι κλιµατολογικές συνθήκες, ορισµένες χρονιές, 

πρόβληµα το οποίο µπορεί να προσπελαστεί κατά κάποιο τρόπο µε την επιλογή των 

κατάλληλων ποικιλιών για την συγκεκριµένη περιοχή καλλιέργειας. Οι Έλληνες 

βαµβακοκαλλιεργητές δίνουν έµφαση περισσότερο στην ποσότητα και λιγότερο στην 

ποιότητα και σε αυτό τους ωθεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαµορφωµένο καθεστώς 

των κοινοτικών ενισχύσεων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ξέρουµε ότι αν οι Έλληνες 

βαµβακοπαραγωγοί θέλουν να εξασφαλίσουν το µέλλον του ελληνικού βαµβακιού θα 

πρέπει να αλλάξουν την παρούσα νοοτροπία και να οδηγηθούν στην παραγωγή 

ποιοτικά ανώτερου προϊόντος µε παράλληλη προσπάθεια µείωσης του κόστους 

παραγωγής. 



 8 

 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

 

∆εν χωρεί αµφιβολία πως το βαµβάκι ήταν γνωστό και καλλιεργούνταν σε προϊστορικούς 

χρόνους. ∆εν είναι γνωστό ποιες χώρες το καλλιέργησαν για πρώτη φορά. Σχετικές όµως 

έρευνες που γίνονται πολλά τώρα χρόνια δείχνουν πως το βαµβάκι πρωτοαναπτύχθηκε σε δύο 

χωριστές περιοχές εντελώς ανεξάρτητες και πολύ µακριά η µια από την άλλη : την Ινδία και 

την Αµερική. 

 

ΙΝ∆ΙΑ 

Η χώρα αυτή µε τον πανάρχαιο πολιτισµό της είναι η µόνη που καλλιέργησε το βαµβάκι 

από πέντε τουλάχιστον χιλιάδες χρόνια. 

Πολλές ενδείξεις παλιές και νέες µαρτυρούν πως η Ινδία υπήρξε η αρχική κοιτίδα του 

βαµβακιού. Για µερικές χιλιετηρίδες η παραγωγή και η χρησιµοποίηση του ίσως γίνονταν 

αποκλειστικά στη χώρα αυτή. 

Απ’ τον παλιό τουλάχιστον κόσµο καµιά άλλη περιοχή δεν φαίνεται να ήξερε ή να 

καλλιεργούσε το βαµβάκι σε εποχή που η Ινδία φηµιζόταν για τα βαµβακερά της προϊόντα. 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

Εντελώς ανεξάρτητα από την Ινδία, η καλλιέργεια του βαµβακιού αναπτύχθηκε και σε µια 

άλλη περιοχή, την Κεντρική και Νότια Αµερική. Κι αυτό χιλιάδες χρόνια προτού 

ανακαλυφθεί η καινούργια Ήπειρος (δηλαδή πριν από το 150  αιώνα). 

Στην Ελλάδα το βαµβάκι αναφέρεται για πρώτη φορά απ’ τον Παυσανία µε το όνοµα 

βυσσός το 174 µ.Χ. Το φυτό και το προϊόν του βαµβακιού µε το σηµερινό όνοµα (βάµβαξ) 

αναφέρεται για πρώτη φορά στη Νοµοθεσία του Ιουστινιανού (60 µ.Χ. αιώνα). Το 100 αιώνα 

το βαµβάκι έχει διαδοθεί σ’ όλη την Ελλάδα. 
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΝΟΜΟΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (Στρεµ) 

ΛΑΡΙΣΑΣ 519.250 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 220.111 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 138.617 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 652.932 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 183.151 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.714.061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ 2000-2001 

 

ΒΑΜΒΑ

ΚΙ 

 ΛΑΡΙ

ΣΑ 

ΚΑΡ∆ΙΤ

ΣΑ 

ΤΡΙΚΑ

ΛΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙ

Α 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 
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68000

0 

570000 150000 120000 1520000 

 

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ 2009-2010 

 

ΝΟΜΟΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (Στρεµ) 

ΛΑΡΙΣΑΣ 542.000 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 205.000 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 128.818 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 673.763 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 183.815 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.714.061 
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ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το βαµβάκι (Gossypium sp.) είναι φυτό της οικογένειας Malvaceae. Το γένος Gossypium 

sp. περιλαµβάνει πολυετή είδη, ποώδη ή δενδρώδη, που καλλιεργούνται σαν µονοετή. Το 

ριζικό σύστηµα µε πασσαλώδη ρίζα µήκος 60cm έως 1m µε ύψος του κυρίου στελέχους να 

κυµαίνεται µεταξύ 60cm έως 180cm. Τα φύλλα είναι πεντάλοβα µε µακρύ µίσχο. Τα άνθη 

είναι άσπρα, κίτρινα ή κόκκινα και µπορεί στη βάση των πετάλων να έχουν µια κηλίδα 

κόκκινου χρώµατος. 

Ο καρπός είναι κάψα (καρύδι) µε 3-5 καρπόφυλλα, µόλις ωριµάσει ανοίγει και 

εµφανίζονται οι ίνες του βαµβακιού, οι οποίες σχηµατίζονται από την επιµήκυνση των 

επιδερµικών τριχών του σπόρου. Σε πολλές ποικιλίες εκτός από αυτές τις µακριές ίνες 

υπάρχουν και κοντές (χνούδι) που δεν αποµακρύνονται µε τον εκκοκκισµό. 

Το γένος  Gossypium  περιλαµβάνει γύρω στα 20 είδη, αλλά καλλιεργητική σηµασία έχουν 

τα εξής: 

1. Gossypium hirsutum: το πιο διαδεδοµένο καλλιεργούµενο είδος 

βαµβακιού. Απαντάται στη χώρα µας, στην Τουρκία, στην Κίνα, στην Ινδία, 

στην Κορέα, στην Αφρική, στη Βραζιλία και στις Η.Π.Α. (όπου 

αντιπροσωπεύει το 99% της παραγωγής). Τα φυτά  έχουν µικρό ύψος, άνθη 

άσπρα ή ελαφρά κίτρινα, κάψες 4 ή 5 χωρών, µήκος ίνας 25-31mm και  

σπόροι µε χνούδι σε όλη την επιφάνεια. 

2. Gossypium barbadense: κατάγεται από την Ν. Αµερική, έχει άνθη 

κίτρινα µε κόκκινες κηλίδες, κάψα τρίχωρη και σπόρους µε χνούδι στα άκρα. 

Στο είδος αυτό διακρίνουµε δύο τύπους: 

i. Το Αιγυπτιακό βαµβάκι, που καλλιεργείται στη κοιλάδα του 

Νείλου και σε µικρότερη έκταση στο Σουδάν και στις Η.Π.Α., έχει 

πολύ µακριά ίνα (35-38mm) µε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

(λεπτότητα και αντοχή). 

ii.  Τύπος Sea-Island, ο οποίος καλλιεργείται στη Φλόριντα και την 

Γεωργία. Έχει τις πιο µακριές ίνες (60mm), η καλλιέργεια του έχει 
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περιοριστεί λόγω των σοβαρών ζηµιών που υφίσταται από τις 

προσβολές του ανθονόµου (Anthonomus grandis). 

3. Gossypium herbaceum: τύπος που καλλιεργείται στην Ασία µε κοντές 

ίνες µικρής ποιοτικής αξίας. 

4. Gossypium arboreum: το είδος αυτό απαντάται στην χώρα µας σαν 

άγριο είδος, έχει ίνες κοντές (13mm) αλλά πολύ ανθεκτικές. 

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα είδη G.hirsutum και G.barbadense 

συγκροτούν την οµάδα του αµερικάνικου βαµβακιού (οµάδα Hirsuta, n=26) και 

τα είδη G.arboreum και G.herbaceum την οµάδα του ασιατικού βάµβακα (ή είδη 

του Παλαιού κόσµου, οµάδα Herbacea, n=13). 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

Οι ίνες του βαµβακιού προέρχονται από την επιµήκυνση των επιδερµικών τριχών του 

σπόρου και αποτελούνται εποµένως από ένα κύτταρο το οποίο αρχικά επιµηκύνεται. Η 

επιµήκυνση αρχίζει από την στιγµή της άνθησης και ολοκληρώνεται συνήθως σε 16-20 

ηµέρες. 

Μόλις τελειώσει η επιµήκυνση αρχίζει η πάχυνση η οποία πραγµατοποιείται µε την 

εναπόθεση νηµάτων κυτταρίνης στο εσωτερικό του κυττάρου της ίνας και καθορίζει την 

αντοχή της. Συνήθως ολοκληρώνεται µέσα σε 3 εβδοµάδες. 

Η ποιότητα των ινών του βαµβακιού εκτιµάται µε βάση κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 

είναι τα εξής: 

1) Μήκος. Είναι από τα σπουδαιότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. 

∆ιεθνώς έχει επικρατήσει η εξής ταξινόµηση των ποικιλιών του βαµβακιού : 

i. Μακροίνες : µήκος ίνας µεγαλύτερο των 35mm 

ii.  Μεσοίνες : µήκος ίνας µεγαλύτερο των 25-35mm 

iii.  Βραχύινες : µήκος ίνας µεγαλύτερο των 15-19mm 

Τα ελληνικά βάµβακα έχουν µήκος γύρω στα 25-30mm. 

Μεγάλη σηµασία έχει και η οµοιοµορφία του µήκους, η οποία ευνοεί 

τη νηµατοποίηση και µειώνει τις απώλειες. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές 

και συσκευές οι οποίες προσδιορίζουν την οµοιοµορφία του µήκους. 

2) Αντοχή. Υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ του µήκους της ίνας και 

της αντοχής. Υπάρχουν ειδικά όργανα (Pressley, Stelometer) για τον 

υπολογισµό της. 

3) Λεπτότητα. Η λεπτότητα καθορίζεται από τις διαστάσεις κάθε ίνας 

(πάχος τοιχώµατος, διάµετρος, βάρος, κ.λπ.) που επηρεάζει την λεπτότητα και 
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αντοχή του νήµατος καθώς επίσης τη γυαλάδα και την απορρόφηση της 

βαφής. Επιθυµούµε όσο το δυνατόν λεπτότερες ίνες. 

4) Ωριµότητα. Η ωριµότητα επιδρά στη κλωστική αξία, στην 

οµοιοµορφία και στην εµφάνιση του νήµατος, η οποία µειώνεται όσο αυξάνει 

το ποσοστό των ανώριµων και νεκρών ινών. 

Βαµβάκι καλής ποιότητας είναι αυτό που έχει µακριές, οµοιόµορφες ίνες, µεγάλη αντοχή, 

λεπτότητα και λίγες ανώριµες ή νεκρές ίνες. 

 

 

Εικόνα 1: ∆ειγµατολήπτης ινών βαµβακιού για τη µέτρηση ίνας, αντοχής, δείκτης 

κοντών ινών, οµοιοµορφίας και επιµήκυνσης 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του βαµβακιού 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του βαµβακιού εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την 

ποικιλία. Καταλαβαίνουµε λοιπόν πόσο σηµαντικός παράγοντας είναι η επιλογή της 

ποικιλίας, η οποία προσαρµόζεται άριστα στο εδαφοκλιµατικό µας περιβάλλον ώστε να 

µπορέσει να αποδώσει το µέγιστο (ποσοτικά και ποιοτικά) των δυνατοτήτων της. Από τη 

στιγµή που σπέρνουµε τον βαµβακόσπορο στο χωράφι έως τη στιγµή της συγκοµιδής, ένα 

πλήθος παραγόντων, όπως το περιβάλλον, οι καλλιεργητικοί χειρισµοί (άρδευση, λίπανση 

κ.λπ.) επηρεάζουν την τελική ποιότητα του παραγόµενου βαµβακιού. 

Το τελικό µήκος της ίνας εξαρτάται µόνο από τη χρησιµοποιούµενη ποικιλία, µπορεί όµως 

κάποιοι παράγοντες να ελαττώσουν το τελικό µήκος και τέτοιοι είναι η έλλειψη νερού, η 

τροφοπενία καλίου και η επικράτηση κάποιων ακραίων τιµών θερµοκρασίας. Το µήκος της 

ίνας επηρεάζει την κλωσιµότητα ενός βαµβακιού. 

Εκτός από το τελικό µήκος της παραγόµενης ίνας µας ενδιαφέρει και η οµοιοµορφία του 

µήκους, το οποίο είναι από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά για την υφαντουργία.  
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Σαν δείκτης είναι η αναλογία του µέσου µήκους των ινών προς το µέσο µήκος των 

µεγαλύτερων σε µήκος ινών. Η ποικιλία εποµένως έχει άµεση επίδραση στο µήκος της ίνας 

και την κατανοµή του (οµοιοµορφία). 

Η λεπτότητα των ινών σχετίζεται µε τη διάµετρο των παραγόµενων ινών, και η ωριµότητα 

µε το κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πάχυνσης του δευτερογενούς τοιχώµατος 

της ίνας. Η λεπτότητα επηρεάζεται αποκλειστικά και µόνο από την καλλιεργούµενη ποικιλία, 

ενώ υπάρχει στενή εξάρτηση µεταξύ του µήκους και της λεπτότητας δηλαδή τα µακρόινα 

βαµβάκια είναι λεπτότερα και το αντίθετο. Η ωριµότητα είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο 

επηρεάζεται άµεσα από το περιβάλλον. Ο δείκτης micronaire αναφέρεται στα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά του βαµβακιού και όπως καταλαβαίνουµε έχει έντονη επίδραση σε αυτόν το 

περιβάλλον. Η βιοµηχανία αναζητά ίνες µακριές, λεπτές και ώριµες. 

Το ελληνικό βαµβάκι είναι γνωστό για τις µακριές ίνες του αλλά πολλές φορές λόγω 

δυσµενών κλιµατολογικών συνθηκών (βροχές) οι ίνες δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν 

την ωρίµανση τους, διότι µην ξεχνάµε ότι η χώρα µας βρίσκεται στα όρια της ζώνης 

καλλιέργειας του βαµβακιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να πραγµατοποιείται η συγκοµιδή 

πρώιµα και τότε οι συγκοµισµένες ίνες έχουν χαµηλό δείκτη micronaire. Η ελάχιστη τιµή του 

δείκτη micronaire για να είναι ένα βαµβάκι αποδεκτό είναι 3,40. Μια χαµηλή τιµή του δείκτη 

micronaire µπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες εκτός από την ύπαρξη ανώριµων 

ινών που µπορεί να προκαλέσουν µείωση της ποιότητας όπως: προσβολές εντόµων και 

ασθενειών, έλλειψη νερού, πρώιµου αποφύλλωση κ.λπ. 

Χαµηλός δείκτης micronaire µπορεί να σηµαίνει είτε λεπτές είτε ανώριµες ίνες. ∆υστυχώς 

δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού της αιτίας µιας µικρής τιµής micronaire. Τα 

βαµβάκια µε µεγάλο ποσοστό ανώριµων ινών είναι ανεπιθύµητα στην υφαντουργία διότι 

παρουσιάζουν προβλήµατα στην επεξεργασία τους. 

Το τρίτο τεχνολογικό χαρακτηριστικό, η αντοχή τις ίνας είναι επίσης ένα γενετικό 

χαρακτηριστικό (καλλιεργούµενη ποικιλία) επηρεάζεται όµως από την ωριµότητα των ινών 

και από κάποιους άλλους παράγοντες. Υπάρχει κάποια επίδραση των κλιµατολογικών 

συνθηκών, της τροφοπενίας καλίου, η οποία κατά τον εκκοκκισµό η παρατεταµένη 

αποξήρανση ή η υπερβολική θέρµανση προκαλούν µείωση της αντοχής. 

Βλέπουµε ότι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από την καλλιεργούµενη 

ποικιλία και τα γενετικά χαρακτηριστικά της, τα οποία όµως µπορούν να τα επηρεάσουν 
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κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, τροφοπενίες καθώς επίσης και χειρισµοί κατά τη 

διάρκεια του εκκοκκισµού. 

 

 

Ε∆ΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Κλιµατικές Απαιτήσεις 

Το βαµβάκι κατάγεται από υποτροπικές χώρες οπότε οι απαιτήσεις σε θερµοκρασία είναι 

αυξηµένες. Γενικά ευδοκιµεί σε περιοχές όπου η µέση θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 24-

25ο C, γι’ αυτό στα εύκρατα κλίµατα υποφέρει στην αρχή και στο τέλος του βιολογικού του 

κύκλου. Σε χαµηλές θερµοκρασίες παρατηρείται διακοπή της ανάπτυξης  ενώ σε υψηλές 

εκτός από την ανάσχεση της ανάπτυξης παρατηρείται πτώση καρυδιών και χτενιών. 

Η άριστη θερµοκρασία φυτρώµατος είναι 30-34ο C, η µέγιστη 40ο C, και η ελάχιστη 14ο C. 

Στους 20-30ο C ο σπόρος χρειάζεται 8-10 ηµέρες για να βλαστήσει, ενώ στους 15ο C 

χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο. 

Όπως καταλαβαίνουµε το βαµβάκι καλλιεργείται στη χώρα µας κάτω από οριακές 

κλιµατολογικές συνθήκες και εποµένως επηρεάζεται έντονα από τις επικρατούσες κάθε φορά 

συνθήκες. Το βαµβάκι για να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο χρειάζεται 170-210 

ηµέρες, ανάλογα µε την ποικιλία και τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, έτσι είµαστε 

υποχρεωµένοι να καταφεύγουµε σε κάποιες καλλιεργητικές επεµβάσεις (π.χ. ρυθµιστές 

ανάπτυξης) ώστε να περιορίζουµε τις επιδράσεις του κλίµατος στη βαµβακοπαραγωγή. 

Το βαµβάκι αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε περιοχές µε ζεστό καλοκαίρι, χωρίς βροχές, µε 

µικρές διακυµάνσεις θερµοκρασίας µεταξύ ηµέρας και νύχτας, µε υψηλή ατµοσφαιρική 

υγρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, µεγάλη ηλιοφάνεια, υψηλή εδαφική υγρασία και µε 

φθινόπωρο ξηρό και θερµό, ώστε να ωριµάσουν κανονικά τα καρύδια. 
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Εδαφικές Απαιτήσεις 

 

Το βαµβάκι µπορεί να καλλιεργηθεί σε µεγάλη ποικιλία εδαφών. Σπάνια αποκλείεται η 

καλλιέργειά του για λόγους ακαταλληλότητας εδάφους. 

Η χαµηλή σύσταση του εδάφους εκτός από τη συµβολή της στη γονιµότητα να αποβεί 

κάποτε και περιοριστικός παράγοντας αν η περιεκτικότητα σε ορισµένα συστατικά 

υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. ∆εν µπορεί να ευδοκιµεί σε παθογενή αλκαλικά ή όξινα εδάφη. 

Το κατάλληλο pH είναι 7 και 8 µπορεί όµως να καλλιεργηθεί και µεταξύ 5,5-8,5. ∆εν 

αποδίδει ικανοποιητικά σε συνεκτικά εδάφη πολύ υγρά που δεν στραγγίζουν εύκολα. 

 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

 

Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα σηµεία της 

καλλιέργειας βαµβακιού που επηρεάζει έντονα το παραγωγικό αποτέλεσµα. 

Οι περισσότεροι παραγωγοί ενδιαφέρονται µόνο για τη στρεµµατική απόδοση της 

ποικιλίας. Από την ανάλυση που κάναµε για τις κλιµατολογικές απαιτήσεις του βαµβακιού 

καταλαβαίνουµε ότι πρωταρχικός µας στόχος πρέπει να είναι η επιλογή µιας ποικιλίας 

κατάλληλης για τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής µας. 

Εξετάζουµε πρώτα την πρωιµότητα της ποικιλίας ώστε να µπορέσει η ποικιλία να 

ολοκληρώσει τον βιολογικό της κύκλο κάτω από ευνοϊκές συνθήκες και να αποδώσει το 

µέγιστο των δυνατοτήτων της. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετάζεται η ανθεκτικότητα της σε 

διάφορα παθογόνα και ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιµετωπίζουν σοβαρές προσβολές από 

αυτά τα παθογόνα. Σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαµβάνεται επίσης υπόψη στην 

επιλογή της ποικιλίας είναι και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης ίνας. 

Οι ποικιλίες που χρησιµοποιούνται σήµερα στη χώρα µας ανήκουν στο βαµβάκι 

αµερικάνικου τύπου UPLAND (G.HIRSUTYM). 
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Μέχρι το 1989 οι ανάγκες των Ελλήνων βαµβακοπαραγωγών καλύπτονταν αποκλειστικά 

µε τις ελληνικές ποικιλίες βαµβακιού. Τα τελευταία όµως 10 χρόνια µε βάση την κοινωνική 

νοµοθεσία έγινε δυνατή η ελευθέρωση των ξένων ποικιλιών βαµβακιού. 

Έτσι σήµερα οι ελληνικές ποικιλίες καλύπτουν το 16% των αναγκών της εγχώριας αγοράς 

ενώ οι ξένες το 84%. 

Οι σηµαντικότερες καλλιεργούµενες ποικιλίες στην Ελλάδα είναι οι εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

� Stoneville: Midas, Alegria, Aria, Bravo, 506 

� Golden West: Acala Sj-2, Penta, Diva, Bonanza, Turb o 

� VETERIN AGRO DIVISION 

� Colorado, Sonora, California, Germain’s Acala Sj-2,  

Carolina, Iren 

� ΧΕΛΛΑΣΙΝΤ Α.Ε. 

� Corona-DP 20, Vulcano-DP 50, Clara-DP 5409, Linda-D P 

5690, Delta Acala 90, ΟΠΑΛ (Delta opalo) 

� ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε. 

� Sg-125, Acala Sj-2, Sg-404, Χριστίνα, Μυρτώ, Ultima, 

Tropicana, T-16 

� ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε.Β.Ε. 

� Express, Maxima 

� ΓΕΩΧΗΜ Α.Ε.Β.Ε. 

� Vered 171, Carmen, Austral, Ετνα F1 

� ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

� Zoi, McNair 220, Sj2, Ντρίµα, King 

� ΚΕΣΠΥ 

� Ζέτα 2, Ζέτα 5, Κορίνα, Εύα, Σίνδος 80, Σάµος, 4Σ 

� ΚΛΑΡΟΥ∆Α Θ. ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ 

� Vaki -230                                                                                                         
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

 

Ενώ στην περιφέρια Θεσσαλίας οι εξής : 

Midas, Alegria, Aria, Turbo, Colorado, Linda, Carmen, ΟΠΑΛ, Delta Acala, 

Χριστίνα. 

 

 

ARIA (STONEVILLE) 

� Πρώιµη ποικιλία µε εξαιρετική αντοχή στο stress, υψηλό δυναµικό 

παραγωγής, σταθερότητα αποδόσεων, εξαιρετική απόδοση σε ίνες. Ορθόκλαδο φυτό, 

µετρίου ύψους υπό κανονικές συνθήκες άρδευσης. 

� Οι ρυθµιστές ανάπτυξης ίσως είναι απαραίτητοι πριν από το σχηµατισµό των 

χτενιών έως την πρώτη άνθιση. Κατάλληλο φυτό για πυκνή σπορά, πολύ καλή 

προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους των εδαφών, καλό ύψος φυτού σε 

συνθήκες έλλειψης νερού. Ιδιαίτερα ανθεκτική σε αγρούς µε έντονη µόλυνση από 

βερτισίλλιο. 

� Συνιστώνται 14-22 φυτά/µέτρο γραµµής, 75-100 εκ. απόσταση µεταξύ δύο 

διαδοχικών γραµµών και 2-2,5 εκ. βάθος σποράς. 

� Πρώιµο φυτό, µετρίου ύψους, συµπαγής τύπος φυτού, 6-7 γόνατα πριν την 

εµφάνιση του πρώτου καρυδιού, µέτρια τριχωτό φύλλωµα, άριστη αντοχή στο 

φουζάριο και στο βερτισίλλιο. 

� Αντοχή ίνας 26-29 gr/tex. Stelometer, micronaire: 3,8-4,4. 

 

 

MIDAS-10 

 

� άιστη βλαστική ικανότητα, άριστη αντοχή στα αλατούχα εδάφη, άριστη 

φυτρωτική ικανότητα, πολύ µεγάλη αντοχή ίνας, strom resistance. 
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� Η άριστη φυτρωτική ικανότητα επιτρέπει την πρώιµη σπορά, οι ρυθµιστές 

ανάπτυξης είναι απαραίτητοι πριν την εµφάνιση του πρώιµου χτενιού, ανταποκρίνεται 

καλά και σε αραιές σπορές. Καλά προσαρµοσµένο σε όλους τους τύπους των εδαφών 

σε συνθήκες stress, ανταποκρίνεται και σε ξηρικές καλλιέργειες, ευρεία 

προσαρµοστικότητα σε όλες τις ζώνες καλλιέργειας. 

� Συνιστώνται 12-16 φυτά/µέτρο γραµµής, 75-100 εκ. απόσταση µεταξύ δύο 

διαδοχικών γραµµών και 2-2,5 εκ. βάθος σποράς. 

� Πρώιµο, σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ανθοφορία έως την συγκοµιδή, 

µέτριο ύψος φυτού, ηµιπλαγιόκλαδο, 5-7 γόνατα πριν την εµφάνιση του πρώτου 

καρυδιού, µέτριο µέγεθος καρυδιού, άριστη αντοχή στη βροχή, πολύ καλή αντοχή στο 

φουζάριο και άριστη αντοχή στο βερτισίλλιο, άριστη διατήρηση πράσινου 

φυλλώµατος και υγείας του φυτού έως τη συγκοµιδή. 

� Αντοχή ίνας 26-28 gr/tex. Stelometer, micronaire: 4,0-4,4. 

 

 

 

DELTA ACALA 90 

� Μεσόψιµη ποικιλία τύπου Acala, φυτό υψηλό, µονοστέλεχο, κατάλληλο για 

µηχανοσυλλογή. Στελέχη ισχυρά που δεν πλαγιάζουν. Φύλλα έντονου πράσινου 

χρώµατος και λείας επιφάνειας. 

� Καρύδια ωοειδή, µέτριου µεγέθους. Σπόροι µικρού µεγέθους, περίπου 11.000 

σπόροι ανά κιλό και καρύδια. Μέσο βάρος καρυδιού 4,36 γραµµάρια. Ποικιλία που 

προσαρµόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών. Πολύ παραγωγική ποικιλία ακόµα και 

κάτω από αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες. Ποικιλία µε εξαιρετική αντοχή στην 

αδροµύκωση (Verticillium sp.) και στο φουζάριο. Παρουσιάζει άριστη ικανότητα 

φυτρώµατος κάτω από χαµηλές θερµοκρασίες. Πολύ καλά συγκράτηση του σύσπορου 

µέσα στην κάψα. Το πάχος του φλοιού του καρυδιού είναι το 1/3 του πάχους του 

φλοιού της κοινής  Acala (SJ2, Ζέτα 2) και αυτό επιτρέπει το πρώιµο και σύγχρονο 

άνοιγµα των καρυδιών. Ποικιλία συνεχούς ανθίσεως και σε συγχρονισµένο άνοιγµα. 

� Πάνω από το 90% της παραγωγής µαζεύεται στο πρώτο χέρι. 

� Συνιστώµενη πυκνότητα πληθυσµού 12-15 φυτά ανά µέτρο. Συνιστώµενη 

ποσότητα σπόρου µέχρι 2 κιλά το στρέµµα. 
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� Η παραγόµενη ίνα είναι άριστης ποιότητας και σε πολλές περιφέρειες 

αγοράζεται σε υψηλότερη τιµή. Περιεκτικότητα σε ίνα περίπου 40%, µήκος ίνας 29,2 

χιλιοστά, οµοιοµορφία 47,78% αντοχή (HVI) 30,2 gram/tex., micronaire: 4,2-4,4. 

 

 

 

TURBO 

Νέα ποικιλία µε πρώιµη ωρίµανση. 

� Προσαρµόζεται πολύ καλά στα περισσότερα εδάφη και ανταποκρίνεται πολύ 

καλά τόσο σε ξηρικούς, όσο και σε πολιτιστικούς αγρούς. 

� Φυτό µέτριου ύψους, ηµιπλαγιόκλαδο, µε φύλλα µέτρια τριχωτά, µεγάλο 

µέγεθος καρυδιών και πολλά καρύδια. Έχει εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα, που 

επιτρέπει πρώιµη σπορά και ανταποκρίνεται καλά σε αραιές σπορές. Ο πρώτος 

καρποφόρος βλαστός σχηµατίζεται µετά το 4ο - 6ο γόνατο, κατά µ.ό.. Αξιοποιεί άριστα 

στους ρυθµιστές ανάπτυξης, όταν η πρώτη εφαρµογή γίνει πριν από τον σχηµατισµό 

του πρώτου χτενιού. 

� Παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στο βερτισίλλιο και στο φουζάριο, εξαιρετική 

αντοχή στη βροχή και ασυναγώνιστη αντοχή στο stress, όπως αναφέρεται. 

� Ποικιλία µε εξαιρετικό δυναµικό παραγωγής και σταθερές αποδόσεις. 

Αναφέρονται άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας : αντοχή 26-28 gpt, 

micronaire 4,6-4,8 και πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα. 

� Συνιστώµενη πυκνότητα σποράς : 14-22 φυτά/µέτρο και απόσταση µεταξύ των 

γραµµών 75-100 εκ. 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Νέα ποικιλία, µε πολύ µεγάλη πρωιµότητα. 
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� ∆ηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε εξαρχής στις ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες της Ελλάδας. Προσαρµόζεται σε όλους σχεδόν τους τύπους των εδαφών και 

συνθηκών καλλιέργειας. 

� Το φυτό χαρακτηρίζεται από συγκρατηµένη ανάπτυξη σε ύψος και 

συγκεντρωµένη διακλάδωση και καρποφορία. Το φύλλο έχει έντονο πράσινο χρώµα 

και υψηλό βαθµό χνουδιού. Το µέγεθος του καρυδιού είναι µεσαίο προς µεγάλο και το 

βάρος της κάψας µπορεί να φτάσει έως και 7,5 γρ., ανάλογα µε τις συνθήκες 

καλλιέργειας. Η ποιότητα – βλαστικότητα του σπόρου θεωρείται άριστη και 

εξασφαλίζεται από την διαλογή και επεξεργασία του µε τα πιο αυστηρά κριτήρια 

ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ιδιόκτητης µονάδας της εταιρείας, µιας από τις πιο 

σύγχρονες σήµερα στον κόσµο. 

� Η εξαιρετική γενετική ανοχή της ποικιλίας στην αδροµύκωση ενισχύεται από 

τη µεγάλη της πρωιµότητα, η οποία επιτρέπει στο φυτό να ολοκληρώσει νωρίς το 

βιολογικό του κύκλο και να αποφύγει χρονικά σηµαντικό µέρος της λεγόµενης όψιµης 

προσβολής, που ευνοείται στη χώρα µας από τον Σεπτέµβριο και µετά. Το χνούδι των 

φύλλων έχει σαν αποτέλεσµα την αντίσταση του φυτού σε προσβολές από έντοµα και 

ακάρια. 

� ∆ίνει υψηλές αποδόσεις, ακόµη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Παρουσιάζει 

εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά (µήκος ίνας 29-30 mm). 

� Συνιστώµενη πυκνότητα φυτείας : 14.000-16.000 φυτά/στρέµµα. 

 

ΟΠΑΛ - DELTA OPALO 

Ποικιλία µέσου έως µεγάλου βιολογικού κύκλου. 

� Φυτό µη καθορισµένης ανάπτυξης, µε βραχίονες µέσου µήκους, υπό γωνία 45ο 

ως προς τον κορµό και φύλλα µε λίγο χνούδι. Παρουσιάζει πολύ γρήγορα πρώτη 

ανάπτυξη και καρποφορία. Αντιδρά θετικά στους ρυθµιστές αύξησης, βελτιώνοντας 

την πρωιµότητα και τις αποδόσεις. 

� Αναπτύσσει υψηλή ανθεκτικότητα στην ξηρασία, λόγω της πολύ γρήγορης 

πρώτης ανάπτυξης. Είναι ανθεκτική γενικά σε όλες τις µυκητολογικές και 

βακτηριολογικές ασθένειες και ιδιαίτερα στην αδροµύκωση. ∆εν προσβάλλεται από 

ιασσίδες και αλευρώδεις. 
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� Αναφέρεται ότι δίνει προϊόν κορυφαίας ποιότητας, µε άριστη αντοχή, µήκος 

και micronaire. 

� Απαιτεί αραιή σπορά : συνιστάται πυκνότητα όχι µεγαλύτερη από 10 

φυτά/µέτρο. 

 

 

 

COLORADO 

� Η πιο σταθερή και παραγωγική ποικιλία µετρίου βιολογικού κύκλου που έχει 

δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα για περιοχές που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα 

βερτισιλλιώσεων. Μέτριο ύψος φυτού, µε λεία, χωρίς χνούδι, φύλλα, µεγάλου 

µεγέθους. Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας και άριστη συγκράτηση καρυδιού 

υπό αντίξοες συνθήκες. Καλή ανεκτικότητα στο φουζάριο και άριστη στο βερτισίλλιο. 

Γρήγορος και οµοιόµορφος σχηµατισµός καρυδιών. ∆εν πρέπει να δηµιουργηθούν 

συνθήκες έλλειψης νερού στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυτού και µέχρι την 

ανθοφορία. 

� Προσαρµόζεται καλύτερα σε γόνιµα χωράφια, χρειάζεται έλεγχο των 

εντοµολογικών προσβολών από νωρίς. Άριστη πυκνότητα φυτείας 11-13 φυτά/µέτρο. 

CARMEN 

� Ποικιλία µέσης πρωιµότητας µε πολύ καλή δύναµη βλαστήσεως, µεγάλο 

µέγεθος καρυδιού και κοντό µήκος καρποφόρου βλαστού µε συµπαγές φυτό και 38% 

απόδοση στο εκκοκκιστήριο. 

� Υψηλή αντοχή στο βακτήριο και πολύ καλή αντοχή στις αδροµυκώσεις. 

Μήκος ίνας : 28,9mm, αντοχή : 30gr/tex., micronaire : 4,1, οµοιοµορφία µήκους : 

83%. 

� Η Carmen είναι µια ποικιλία µε εντυπωσιακή εµφάνιση, πολύ καλό δέσιµο 

καρυδιών και εξαιρετική αντοχή στις αδροµυκώσεις. Άριστη πυκνότητα φυτείας 10-

14 φυτά/µέτρο. 
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ALEGRIA 

� Πρώιµη ποικιλία µε σταθερό υψηλό δυναµικό παραγωγής, συγκεντρωµένος 

τύπος φυτού, άριστη αντοχή στο stress, υψηλή ικανότητα συγκράτησης των 

καρυδιών, πολύ “κοντρολαρισµένο” φυτό µε σταδιακό δέσιµο καρυδιών. 

� Οι ρυθµιστές ανάπτυξης δεν είναι απαραίτητοι µέχρι το άριστο του ύψους των 

φυτών. Αποφύγετε την όψιµη εφαρµογή αζώτου, περιορίστε την άρδευση καθώς 

πλησιάζεται την περίοδο συγκοµιδής. Ξεκινήστε την αποφύλλωση όταν το 70-80% 

των καρυδιών έχει ανοίξει. Καλά προσαρµοσµένο σε γόνιµα εδάφη. 

� Συνιστώνται 12-18 φυτά/µέτρο γραµµής, 75-100 εκ. Απόσταση µεταξύ δύο 

διαδοχικών γραµµών και 2-2,5 εκ. βάθος σποράς. 

� Πολύ καλή αντοχή στη βροχή, στο φουζάριο και στο βερτισίλλιο. 

� Αντοχή ίνας 25-29 gr/tex., stelometer, micronaire: 3,9-4,4. 

 

 

LINDA 

� Νέα ποικιλία βαµβακιού διασταύρωση DELTA ACALA 90*DP 50. Αποτελεί 

βελτιωµένο τύπο της DELTA ACALA 90 και είναι πρωιµότερη αυτής. 

� Εµφανίζει εξαιρετική αντοχή στην αδροµύκωση. Μέσης πρωιµότητας µε πολύ 

καλή συγκράτηση του σύσπορου µέσα στην κάψα. Ποικιλίας λείας φυλλικής 

επιφάνειας. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ανθεκτικότητα στο φουζάριο και στους 

νηµατώδεις. Ποικιλία πολύ παραγωγική, ευρείας προσαρµοστικότητας, κατάλληλη 

για µηχανοσυλλογή. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονο άνοιγµα καρυδιών και υψηλή 

απόδοση σε ίνα της τάξεως 38%. Μέγεθος σπόρων 11.000 σπόροι ανά κιλό. 

� Η παραγόµενη ίνα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά. Μέσο µήκος 28,25 χιλιοστά, αντοχή 27,4 gram/tex, micronaire: 4,1-

4,6. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

 

 

 

Εικόνα 2 : Στάδια ανάπτυξης Βαµβακόφυτου 

 

Η πορεία ανάπτυξης του φυτού του βαµβακιού για πρακτικούς λόγους µπορεί να διακριθεί 

σε πέντε βασικά στάδια ανάπτυξης : 1) φύτρωµα – εµφάνιση κοτυληδόνων , 2) πρώτη 

ανάπτυξη – διαµόρφωση της φυτοστοιβάδας , 3) σχηµατισµός ανθοφόρων οφθαλµών – 

έναρξη άνθησης , 4) άνθηση – έναρξη καρποφορίας , 5) ανάπτυξη και ωρίµανση καρπών 

(καρυδιών). Το βαµβάκι είναι φυτό συνεχούς ανάπτυξης (η βλαστική αύξηση συνεχίζεται ενώ 

εµφανίζονται άνθη και καρποί) οπότε µεταξύ των σταδίων 3,4 και 5 παρουσιάζονται 

αλληλοεπικαλύψεις . Η εµφάνιση της καλλιέργειας του βαµβακιού σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης  παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.     
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Αµειψισπορά 

Το βαµβάκι δεν έχει απόλυτα την ανάγκη να εναλλάσσεται µε άλλες καλλιέργειες στο ίδιο 

χωράφι. ∆εν πειράζει δηλαδή να καλλιεργούµε 2-3 χρόνια βαµβάκι στο ίδιο χωράφι. Είναι 

όµως χρήσιµο να παρεµβάλλεται µια άλλη καλλιέργεια όταν είναι ανάγκη. Προτιµούµε την 

καλλιέργεια σιταριού ή κριθαριού κάθε φορά που το χωράφι έχει γεµίσει από ζιζάνια ή 

δυσκολεύουν την ανάπτυξη του βαµβακιού. 

 

 

 

Η αµειψισπορά αποσκοπεί: 

1. Στην καταπολέµηση ή τον περιορισµό εντόµων µυκήτων ή νηµατωδών µε την 

καλλιέργεια φυτών µη ξενιστών. 

2. ∆ιατήρηση της γονιµότητας του εδάφους µε την εναλλαγή σε διάφορα βάθη. 

3. Καλλιέργεια φυτών, τα οποία δεν ζηµιώνονται από τις τοξικές ουσίες τις 

οποίες εκκρίνουν οι προηγούµενες καλλιέργειες. 

4. Καταπολέµηση µονοετών ή κυρίως πολυετών ζιζανίων τα οποία εκτός των 

γνωστών ανταγωνιστικών ιδιοτήτων είναι ξενιστές εντόµων µυκήτων και νηµατωδών 

ή εκκρίνουν ουσίες για τα φυτά ή παρεµβάλλουν εµπόδια στη µηχανοσυλλογή. 

5. Η καλλιέργεια φυτών τα οποία εξυγιάνουν το έδαφος είτε πρόκειται περί 

εδάφη τα οποία έχουν συγκεντρωµένα άλατα στα βαθύτερα στρώµατα είτε έχουν 

καταστεί αλατούχα. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ 

 

Γενικά 

Έχει αποδειχθεί από την πράξη ότι το καλό φύτρωµα του βαµβακιού αποτελεί τη µισή 

επιτυχία της καλλιέργειας. Ένα καλό όµως φύτρωµα προϋποθέτει µαζί µε άλλους παράγοντες 

και άριστη προετοιµασία του αγρού πριν τη σπορά, πρέπει να γνωρίζουµε ποια είναι η 

επιδιωκόµενη υφή του εδάφους για τη σπορά του βαµβακιού και πως µπορούµε να το 

πετύχουµε. 

Η πιο κατάλληλη υφή του εδάφους για τη σπορά του βαµβακιού είναι εκείνη κατά την 

οποία το χώµα µοιάζει µε ψίχουλα ψωµιού. ∆εν θέλουµε ούτε ψηλούς ούτε χονδρούς 

σβόλους. 

Αυτό πετυχαίνεται όταν τα συσσωµατώµατα του εδάφους έχουν διάµετρο 0,5-3 χιλιοστά. 

Η κατάσταση, αυτή εξασφαλίζει αρκετή υγρασία για το φύτρωµα του σπόρου, άνετη 

διείσδυση των ριζών και καλό αερισµό του εδάφους. Για να εξασφαλίζουµε εσοδεία και 

περισσότερα κέρδη, πρέπει να κάνουµε όλες τις εργασίες που χρειάζονται, έγκαιρα, σωστά 

αλλά και οικονοµικά. 

 

 

Στελεχοκοπή 

Όταν η προηγούµενη καλλιέργεια είναι βαµβάκι ή καλαµπόκι το παράχωµα και η 

αποσύνθεση των στελεχών δεν είναι εύκολο. Πρέπει να προηγηθεί τεµαχισµός των στελεχών 

πριν παραχωθούν. 

Κατάλληλος για την εργασία αυτήν είναι ο στελεχοκόπτης. Κατά τη στελεχοκοπή τα 

τεµάχια πρέπει να τεµαχίζονται σε κοµµάτια µικρότερα από 15 cm. 

Η στελεχοκοπή βοηθάει και τις επόµενες καλλιεργητικές εργασίες (σπορά, µηχανικά 

σκαλίσµατα κ.λπ.). 
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Στις µέρες µας µπορεί να γίνει χρήση του καταστροφέα, ο οποίος πλεονεκτεί έναντι του 

στελεχοκόπτη στο ότι τεµαχίζει τα φυτικά υπολείµµατα σε κοµµάτια 2-5 cm. Με τον τρόπο 

αυτό αποφεύγεται η διακύµανση βλαβερών προνυµφών (π.χ. πράσινο σκουλήκι). 

Το ξερίζωµα και το κάψιµο είναι εργασία δαπανηρή και στερεί το χωράφι από την 

πολύτιµη οργανική ουσία και τα ανόργανα στοιχεία. Ενδείκνυται µόνο για την καταπολέµηση 

ασθενειών. 

  

Εικόνα 3 : Στελεχοκόπτης 

 

Υπεδαφοκαλλιέργεια 

Σε χωράφια συνεκτικά όταν τα οργώµατα γίνονται επί πολλά χρόνια στο ίδιο βάθος 

σχηµατίζεται ένα σκληρό στρώµα κάτω από το βάθος του οργώµατος. 

Στις περιπτώσεις αυτές το φθινόπωρο ή χειµώνα είναι απαραίτητη η καλλιέργεια του 

υπεδάφους. Γίνεται µε ειδικά άροτρα οπλισµένα µε ειδικό «νύχι» σχίζουν το υπέδαφος σε 

βάθος 45-90 εκ. 

Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται κάθε 3-4 χρόνια, κυρίως στα βαριά και συνεκτικά 

εδάφη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ρήξη του σκληρού και αδιαπέραστου στρώµατος 

που σχηµατίζεται από τα συνεχή οργώµατα στο ίδιο βάθος για πολλά χρόνια και συνεπώς 

βελτιώνονται οι ιδιότητες του εδάφους. 
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Εικόνα 4 : Υπεδαφοκαλλιεργητής 

 

 

Οργώµατα 

Ανάλογα µε την εποχή που γίνεται το όργωµα διακρίνεται σε καλοκαιρινό, φθινοπωρινό, 

χειµωνιάτικο και ανοιξιάτικο. Αναλυτικότερα : 

 

 

Καλοκαιρινό όργωµα : 

Πρέπει να γίνονται όταν θέλουµε να καταστρέψουµε τα ζιζάνια µε βαθιά ριζώµατα. Το 

βάθος οργώµατος είναι 25-35 cm, τα ριζώµατα των ζιζανίων εκτίθενται στον καυτό ήλιο και 

ξεραίνονται µε συνέπεια µείωσης του αριθµού τους τον επόµενο χρόνο. 

Τα καλοκαιρινά οργώµατα έχουν όµως το µειονέκτηµα να καταστρέφουν τα µηχανήµατα 

που χρησιµοποιούµε και έχουν µεγάλο κόστος. 
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Φθινοπωρινό όργωµα : 

Πρέπει να γίνεται πριν από τις χειµωνιάτικες βροχές και παγωνιές και είναι η πιο βασική 

και σηµαντική επίδραση γιατί : 

� Εξασφαλίζει την καλύτερη αποσύνθεση των υπολειµµάτων της προηγούµενης 

καλλιέργειας. 

� Εκθέτει το έδαφος στις καιρικές µεταβολές και κυρίως τους παγετούς που 

συντελούν στο καλό ψιλοχωµάτισµα κυρίως στα βαριά συνεκτικά εδάφη. 

� ∆ιευκολύνει τη διείσδυση του νερού σε µεγαλύτερο βάθος την καλύτερη 

αποταµίευσή του. 

� ∆ηµιουργεί καλύτερες συνθήκες αερισµού. 

� Καταστρέφει τα ζιζάνια, υποβοηθάει την καταστροφή των διαφόρων εντόµων 

και ασθενειών αφού µε το παράχωµα οι σπόροι ασθενειών και οι διαχειµάζουσες 

µορφές των εντόµων βρίσκονται σε ακατάλληλο περιβάλλον. 

Τα οργώµατα πρέπει να γίνονται µε άροτρο αναστρεφόµενο για τη διατήρηση της 

ισοπέδωσης. Το βάθος του οργώµατος είναι 20-30 cm και όχι πάντα στο ίδιο βάθος. 

 

Χειµωνιάτικο όργωµα : 

Γίνεται µόνο όταν για διάφορους λόγους δεν έγινε φθινοπωρινό όργωµα και όσο το 

δυνατόν νωρίτερα εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. Το όργωµα µπορεί να γίνει όταν το χωράφι 

κόβεται καλά και ας έχει και λίγη υγρασία περισσότερη, γιατί αν περιµένουµε να στραγγίσει 

πιθανόν να καθυστερήσουµε πολύ την εκτέλεση. 

Σε πολύ βαριά εδάφη γίνεται όταν ο καιρός είναι πολύ κρύος και το έδαφος είναι παγωµένο 

στο βάθος µε συνέπεια οι ρόδες του τρακτέρ να µην βουλιάζουν. Το όργωµα αυτό όσο πιο 

γρήγορα γίνεται τόσο πιο ενεργητική επίδραση έχει. 

 

Ανοιξιάτικο όργωµα : 

Το ανοιξιάτικο όργωµα γίνεται όταν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνουν τα προηγούµενα 

οργώµατα. Την εποχή αυτή το όργωµα θέλει µεγάλη προσοχή και εµπειρία, καθώς η επιτυχία 

του εξαρτάται από την εδαφική υγρασία, η οποία χάνεται γρήγορα λόγω υψηλών 
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θερµοκρασιών και αποξηραντικών ανέµων που επικρατούν. Πρέπει να είναι ελαφρύ, γιατί 

γίνεται κοντά στη σπορά και µπορεί να αποδειχθεί επιζήµιο λόγω απωλειών εδαφικής 

υγρασίας. 

Χρήση καλλιεργητή µετά τις βροχές του χειµώνα, ανακατεύει το χώµα σε αρκετό βάθος, 

οπότε όχι µόνο αποβάλλεται η περιττή υγρασία, αλλά παράλληλα καταστρέφονται τα ζιζάνια 

και ισοπεδώνεται-προετοιµάζεται το χωράφι για σπορά. 

 

Εικόνα 5 :  Άροτρο αναστρεφόµενο 

 

∆ισκοσβάρνισµα 

Το δισκοσβάρνισµα (επιφανειακή κατεργασία του εδάφους) γίνεται την άνοιξη και 

χρειάζεται µεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στα βαριά και συνεκτικά εδάφη. Στόχος τους είναι να 

επιτευχθεί το ψιλοχωµάτισµα των σβόλων και να δηµιουργηθεί σποροκλίνη κατάλληλη να 

δεχθεί το σπόρο. 

 

Εικόνα 6 :      ∆ισκοσβάρνα            ,         Σβωλοκόπτης 
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Κυλίνδρισµα 

Γίνεται πριν από την σπορά, µόνο στα ελαφρά, αµµουδερά χωράφια, ώστε να επιτευχθεί 

οµοιόµορφο και καλύτερο φύτρωµα. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση των 

µηχανηµάτων, για την εκµηχάνιση της καλλιέργειας και την αλόγιστη χρήση. 
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 

 

Η καταστροφή των ζιζανίων αποτελεί απαραίτητη και καθοριστικής σηµασίας εργασία για 

τη βαµβακοκαλλιέργεια. Κι αυτό γιατί τα ζιζάνια προκαλούν µεγάλη ζηµιά στα φυτά, ενώ 

παράλληλα µειώνουν την παραγωγή τους, γιατί αφενός συναγωνίζονται τα βαµβακόφυτα σε 

φως, νερό και θρεπτικά στοιχεία, αφετέρου παρέχουν άσυλο σε εχθρούς και ασθένειες του 

βαµβακιού και τελικά προκαλούν ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση του προϊόντος. 

Η ζιζανιοκτονία στη βαµβακοκαλλιέργεια µπορεί να γίνει χειρωνακτικά, µηχανικά και 

χηµικά. Ουσιαστικά ο πρώτος τρόπος έχει εγκαταλειφθεί, εξαιτίας του υψηλού κόστους της 

εργασίας και της έλλειψης των εργατικών χεριών, ενώ η µηχανική καταπολέµηση των 

ζιζανίων γίνεται µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας των χωραφιών, καθώς και µε την χρήση 

µηχανοσκαλιστηρίων ανάµεσα στις γραµµές σποράς, µετά το φύτρωµα. 

Η χηµική ζιζανιοκτονία είναι ευρέως διαδεδοµένη και γίνεται µε εκλεκτικές δραστικές 

ουσίες. Με τα ζιζανιοκτόνα γίνεται χηµική καταπολέµηση των ζιζανίων χωρίς να 

επηρεάζονται τα βαµβακόφυτα. Όµως, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε µεγάλες δόσεις όπου 

χάνουν την εκλεκτικότητά τους και ενδέχεται να προκαλέσουν ζηµιά και στην καλλιέργεια. 

Η αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων εξαρτάται από το είδος και τον πληθυσµό των 

ζιζανίων, από την προετοιµασία του χωραφιού, από τις καιρικές συνθήκες, από την δόση και 

την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος των ζιζανιοκτόνων και από το ψεκαστικό 

µηχάνηµα που χρησιµοποιείται, καθώς και από το σωστό χειρισµό του. 

Ανάλογα µε το χρόνο εφαρµογής της, η χηµική ζιζανιοκτονία διακρίνεται σε 

προφυτρωτική, µεταφυτρωτική ή διπλή. 

1. Προφυτρωτική 

Τα ζιζανιοκτόνα αυτής της κατηγορίας εφαρµόζονται πριν από τη σπορά, κατά τη σπορά ή 

µετά τη σπορά, αλλά οπωσδήποτε πριν φυτρώσουν τα βαµβακόφυτα. 

Η εφαρµογή τους γίνεται είτε µε ενσωµάτωση είτε επιφανειακά : 

� Στην πρώτη περίπτωση τα ζιζανιοκτόνα ενσωµατώνονται πριν ή κατά 

τη σπορά µε τη δισκοσβάρνα ή τον καλλιεργητή προετοιµασίας και έχουν 

άριστη και µεγάλη διάρκεια δράσης. 
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� Τα επιφανειακά ζιζανιοκτόνα εφαρµόζονται µετά τη σπορά του 

βαµβακιού και πριν φυτρώσουν τα φυτά. Αυτά έχουν συγκριτικά µικρότερη 

διάρκεια δράσης, ενώ χρειάζεται να υπάρχει αρκετή υγρασία στο έδαφος. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει µετά τον ψεκασµό τους να ακολουθήσει βροχή ή 

πότισµα. 

 

2. Μεταφυτρωτική 

Τα ζιζανιοκτόνα αυτής της κατηγορίας εφαρµόζονται µετά το φύτρωµα του βαµβακιού, 

όταν τα φυτά έχουν ύψος 10-15 εκ. και καταπολεµούν δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια, όπως 

αγριάδα, βέλιουρα, σετάρια και µουχρίτσα. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

ακολουθήσει πότισµα µετά τον ψεκασµό, για καλύτερα αποτελέσµατα. 

3. ∆ιπλή 

Η διπλή ζιζανιοκτονία συνδυάζει τις δύο προηγούµενες, µε σκοπό την καλύτερη 

καταπολέµηση των ζιζανίων. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή γίνεται εφαρµογή µ’ ένα 

ενσωµατωµένο ζιζανιοκτόνο πριν από τη σπορά και στη συνέχεια µ’ ένα επιφανειακό µετά τη 

σπορά. 

Γενικά, χρειάζεται προσοχή ώστε να εναλλάσσονται τα διάφορα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα, 

προκειµένου να µην ευνοηθεί η αλµατώδης εξάπλωση ορισµένων ζιζανίων. 

Πάντως, για τη σωστή εφαρµογή της ζιζανιοκτονίας, ο βαµβακοκαλλιεργητής χρειάζεται 

να γνωρίζει τα είδη των ζιζανίων του χωραφιού, τις ρυθµίσεις των ψεκαστικών µηχανηµάτων 

για την οµοιόµορφη κατανοµή του ζιζανιοκτόνου, καθώς και τις δοσολογίες που συνιστούν οι 

εταιρίες παραγωγής των ζιζανιοκτόνων. 

Επίσης πρέπει να λαµβάνονται προφυλακτικά µέτρα ώστε : 

� Να µη χρησιµοποιούνται δόσεις µεγαλύτερες από τις συνιστώµενες. 

� Να αποφεύγεται η εισπνοή σταγονιδίων από το ψεκαστικό υγρό και η επαφή 

του µε το δέρµα. 

� Να καταστρέφονται τα άδεια δοχεία. 

� Οι ψεκαστήρες να πλένονται καλά µετά την εφαρµογή. 
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� Να µη µολύνονται τρόφιµα, φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι ή νερό για 

άρδευση. 

� Να µη βόσκουν ζώα στις εκτάσεις που ψεκάστηκαν. 

 

Εικόνα 7 : Αυτοκινούµενο ψεκαστικό 

 

 

Σηµαντικά προβλήµατα στις βαµβακοκαλλιέργειες δηµιουργούν αρκετά ζιζάνια, µερικά 

από τα οποία είναι και δυσκολοεξόντωτα. Από τα πιο συνηθισµένα είναι η αγριοντοµατιά, 

αγριοµελιτζάνα, αγριάδα, βέλιουρας, λουβουδιά, τάτουλας, ασπράγκαθο, κολλιτσίδα, 

αγριοβαµβακιά, κύπερη, περικοκλάδα. 

  

Εικόνα 8 : Περικοκλάδα 
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Εικόνα 9 :  Κύπερη 

 

 

Εικόνα 10 : Αγριάδα 

 

 

Εικόνα 11 : Λουβουδια 
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Εικόνα 12 : Τάτουλας 

 

 

Εικόνα 13 : Ασπράγκαθο 

 

 

Εικόνα 14 : Αγριοβαµβακιά 
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Εικόνα 15 : Βέλιουρας 

 

 

Εικόνα 16 : Αγριοντοµατιά 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

Ζιζάνια 

Εφαρµογές 

ζιζανιοκτόνων Ζιζάνια 

Εφαρµογές 

ζιζανιοκτόνων 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

Πλατύφυλλα            

Αγριοντοµατιά x x    Σινάπια  x    

Τάτουλας x x    Αγρωστώδη      

Αγριοµελιτζάνα  x    Αγριάδα   x x x

Αγριοβαµβακιά  x    Βέλιουρας   x x x

Βλήτα x x    Μουχρίτσα x x x   

Λουβουδιά x x    Σετάρια x x x   

Αγριοπιπεριά x x    Αιµατόχορτο x x x   

Περικοκλάδα    x  ∆ιάφορα      

Κίρσιο    x  Κύπερη κίτρινη  x  x x

Αντράκλα x x    Κύπερη πορφυρή    x x

Ασπράγκαθο  x          

1:Προσπαρτικά µε 

Ενσωµάτωση          

2: Προφυτρωτικά κατά τη σπορά ή αµέσως µετά, επιφανειακά.      

3: Μεταφυτρωτικά µε εκλεκτικά 

ζιζανιοκτόνα.        

4 Μεταφυτρωτικά µε µη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα και µε αυστηρά κατευθυνόµενο 

ψεκασµό µεταξύ των γραµµών φύτευσης. 

5: Μετασυλλεκτικά µε µη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα, µε καθολικό ψεκασµό του 

αγρού πριν τη στελεχοκαταστροφή.  
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ΣΠΟΡΑ 

    Το πρώιµο, γρήγορο και οµοιόµορφο φύτρωµα, καθώς και η εξασφάλιση ευνοϊκών 

συνθηκών κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυταρίων είναι βασικοί παράγοντες για την 

επιτυχία της καλλιέργειας. Μεγάλη σηµασία έχει ο ίδιος ο βαµβακόσπορος, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι καλής ποιότητας και υψηλής βλαστικότητας (πάνω από 80%), απεντοµωµένος 

και απολυµασµένος, να έχει αποθηκευτεί σε µέρος ξηρό, να µην είναι παλαιότερος των δύο 

ετών και φυσικά να ανήκει στην ποικιλία που αποδείχθηκε ότι είναι η καλύτερη για τη 

συγκεκριµένη περιοχή τα τελευταία χρόνια. στις µέρες µας γίνεται χρήση του επενδεδυµένου 

σπόρου µε Gaucho αποφεύγοντας τη χρήση κοκκώδους κατά τη σπορά. 

    Η κατάλληλη εποχή για σπορά του βαµβακιού καθορίζεται από τις κλιµατικές συνθήκες 

της περιοχής. Σηµαντικό ρόλο για την ακριβή ηµεροµηνία σποράς παίζουν κυρίως η 

θερµοκρασία και η υγρασία του εδάφους. Γενικά στη χώρα µας εποχή σποράς  του 

βαµβακιού είναι οι µήνες Απρίλιος και Μάιος. 

    Πάντως η επιδίωξη της πρώιµης σποράς θα πρέπει να είναι βασικό µέληµα του 

βαµβακοκαλλιεργητή. Κι αυτό γιατί, µε την πρώιµη σπορά, αφενός υπάρχει αρκετός χρόνος 

για επανασπορά σε περίπτωση αποτυχίας του φυτρώµατος και αφετέρου µεγαλώνει η 

βλαστική περίοδος, µε αποτέλεσµα : 

� Να υπάρχει χρόνος για άνθιση και καρποφορία 

� Να αποφεύγονται ζηµιές από ρόδινο σκουλήκι 

� Να επιτυγχάνεται πρώιµη και καλή συγκοµιδή. 

Μια άλλη τεχνική που εξασφαλίζει πρώιµο, γρήγορα και οµοιόµορφο φύτρωµα είναι η 

χρήση γυµνού σπόρου, ο οποίος απορροφά ταχύτερα και πιο οµοιόµορφα την εδαφική 

υγρασία απ’ ότι ο µη αποχνοωµένος σπόρος. Επιπλέον, η χρήση γυµνού σπόρου προσφέρει 

και άλλα πλεονεκτήµατα, όπως : 

� Οικονοµία στο σπόρο, καθώς και ρύθµιση και ακρίβεια της ποσότητας 

του σπόρου κατά στρέµµα 

� Οµοιόµορφο βάθος σποράς και κατανοµή σπόρου στη γραµµή 

� ∆υνατότητα για οψιµότερη σπορά χωρίς να χαθεί η πρωιµότητα της 

καλλιέργειας 

� Ταχύτερο φύτρωµα του γυµνού σπόρου, που σηµαίνει αποφυγή των 

σηψιρριζιών και υγιέστερα φυτά. 
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Το βάθος σποράς εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση, την υγρασία και τη θερµοκρασία 

του εδάφους, την εποχή σποράς και τη χρήση αποχνοωµένου ή όχι σπόρου. Σε ελαφρά, 

αµµώδη χωράφια, που ζεσταίνονται γρηγορότερα αλλά και χάνουν την υγρασία τους, η 

σπορά γίνεται στα 5-7 εκ., ενώ στα υγρά αµµοπηλώδη σε 3-4 εκ. 

Στις πρώιµες σπορές το βάθος σποράς θα πρέπει να είναι µικρότερο, ενώ στις όψιµες ο 

σπόρος µπορεί να τοποθετηθεί βαθύτερα, γιατί η θερµοκρασία εδάφους είναι υψηλότερη και 

το νεαρό φυτάριο έχει µεγαλύτερη δύναµη να υπερκινήσει το µεγάλο βάθος σποράς. Ο 

γυµνός σπόρος θα πρέπει να σπέρνεται όσο γίνεται πιο επιφανειακά, στα 1-3 εκ., ανάλογα µε 

τη σύσταση του εδάφους, την εποχή σποράς και τη διαθέσιµη εδαφική υγρασία. 

Η ποσότητα του βαµβακόσπορου που απαιτείται για µια καλή φυτεία εξαρτάται από την 

ποιότητα του σπόρου, την ποικιλία, την εποχή σποράς και τη σύσταση του εδάφους και 

κυµαίνεται από 1,8 έως 3 κιλά/στρέµµα. Περισσότεροι σπόροι απαιτούνται στις πρώιµες 

ποικιλίες και σπορές, καθώς επίσης και σε χωράφια αµµουδερά και ιλυοαµµάδη, που εύκολα 

δηµιουργούν κρούστα, προκαλώντας σάπισµα του σπόρου. 

Οι αποστάσεις των φυτών πάνω στη γραµµή σποράς και µεταξύ των γραµµών θα πρέπει να 

είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στο φυτό να αξιοποιεί όσο είναι δυνατόν καλύτερα το φως, 

τον αέρα, την υγρασία και την γονιµότητα του εδάφους. Πάντως ο πληθυσµός των φυτών 

κατά στρέµµα, καθώς και ο τρόπος διάταξης αυτών στο χωράφι, εξαρτάται από την ποικιλία, 

το έδαφος, τον τρόπο καλλιέργειας και την εποχή σποράς. Πυκνότερες βαµβακοφυτείες 

πρέπει να δηµιουργούνται σε πλούσια εδάφη, σε όψιµες σπορές και όταν χρησιµοποιούνται 

ποικιλίες που δεν αναπτύσσουν µεγάλη βλάστηση. 

Στις βαµβακοφυτείες µηχανοσυλλογής οι αποστάσεις µεταξύ γραµµών θα πρέπει να είναι 

96 εκ., ενώ στις βαµβακοφυτείες χειροσυλλογής οι γραµµές συνήθως απέχουν 75-80 εκ. 

Επανασπορά γίνεται όταν από τύχη το φύτρωµα, δηλαδή όταν ο αριθµός των 

φυτών/στρέµµα είναι 50-60% µικρότερος από τον κανονικό και ανάλογα µε την εποχή (δεν 

συνιστάται η πολύ όψιµη επανασπορά). 

Εκτός από τον κλασσικό τρόπο σποράς και καλλιέργειας του βαµβακιού, υπάρχουν και 

τρεις άλλοι τρόποι : η σπορά σε αναχώµατα, η σπορά σε δίδυµες γραµµές και η σπορά σε υπό 

κάλυψη. 
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Η σπορά και η καλλιέργεια σε αναχώµατα ενδείκνυται για τα χωράφια που είναι υγρά 

και βαριά την άνοιξη, στα οποία εξασφαλίζει σηµαντική αύξηση των αποδόσεων. 

Η µέθοδος αυτή, αν και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα (γρηγορότερο φύτρωµα, 

ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη των φυτών, αποφυγή σαπισµάτων του σπόρου και σηψιρριζιών, 

πρωίµιση της παραγωγής, διευκόλυνση της µηχανοσυλλογής), δεν έχει διαδοθεί αρκετά στη 

χώρα µας, γιατί απαιτούνται ειδικά µηχανήµατα για το σχηµατισµό των αναχωµάτων και 

διεξαγωγή των σκαλισµάτων. 

Επιπλέον, η διαµόρφωση πρέπει να γίνεται το φθινόπωρο ή αρχές του χειµώνα, που 

σηµαίνει ότι στις περιοχές µε ραγδαίες βροχές το χειµώνα θα χαλάσουν τα αναχώµατα που θα 

έχουν σχηµατιστεί από το φθινόπωρο. Πάντως, τα αυλάκια ανοίγονται µε έναν πολλαπλό 

αυλακωστήρα στις κανονικές αποστάσεις, στις οποίες θα γίνει σπορά την άνοιξη, οπότε και 

θα δοθεί η τελική µορφή στα σαµάρια µε το διαµορφωτή. 

Η σπορά και καλλιέργεια σε διπλές γραµµές δίνει τη δυνατότητα για δηµιουργία 

πυκνότερης φυτείας και αύξηση των αποδόσεων. Η απόσταση των σειρών στη διπλή γραµµή 

είναι 15-20 εκ. και η απόσταση των διπλών γραµµών µεταξύ τους 1µέτρο. 

Με τη µέθοδο αυτή, σε ένα στρέµµα µπορούν να φυτευτούν 20.000 έως 25.000 φυτά. 

Πάντως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση της τεχνικής αυτής είναι η χρήση ειδικών 

σπαρτικών µηχανών. 

Η σπορά υπό κάλυψη είναι µια νέα µέθοδος που άρχισε να εφαρµόζεται στη χώρα µας 

από το 1990. Με την κάλυψη της γραµµής σποράς µε πλαστικό (πολυαιθυλένιο), πλάτους 60-

62 εκ. (πλάτος κάλυψης 30-35 εκ.), επιτυγχάνεται σίγουρο, πρώιµο και οµοιόµορφο 

φύτρωµα. Επιπλέον, µε την συγκράτηση της υγρασίας, που παρατηρείται τόσο κατά το 

φύτρωµα όσο και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των βαµβακοφύτων, γίνεται οικονοµία στα 

ποτίσµατα που δίνονται συνήθως την εποχή αυτή. Τελικά µε την πρωίµιση των φυτειών 

παρατηρείται και αύξηση των αποδόσεων, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σποράς 

οψιµότερων ποικιλιών που είναι περισσότερο παραγωγικές. 
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ΑΡΑΙΩΜΑ - ΣΚΑΛΙΣΜΑ 

 

Μετά το φύτρωµα αρχίζει η περίοδος της πρώτης ανάπτυξης του φυτού. 

Για την καλή ανάπτυξη πρέπει να γίνουν έγκαιρα το αραίωµα και το σκάλισµα της 

βαµβακοφυτείας. 

Με τις σύγχρονες σπαρτικές µηχανές που τοποθετούν τον επιθυµητό αριθµό σπόρων και 

στις κανονικές αποστάσεις έχουµε οικονοµία εργατικών από το αραίωµα. 

 

 

Αραίωµα 

 

Με το αραίωµα επιδιώκουµε έναν κανονικό αριθµό φυτών. Η ποικιλία, ο γόνος 

φυτρώµατος και η γονιµότητα του χωραφιού σε συνδυασµό µε τις αρδεύσεις και τις λιπάνσεις 

ρυθµίζουν τον αριθµό των φυτών κατά στρέµµα. 

 

 

Σκάλισµα 

 

Με τα σκαλίσµατα επιδιώκεται κυρίως καλός αερισµός και θέρµανση του εδάφους (ώστε 

να αποφευχθούν οι σηψιρριζίες) ,  καταστροφή των ζιζανίων και σπάσιµο της κρούστας που 

έχει δηµιουργηθεί µετά την βροχή ή το πότισµα.  Το σκάλισµα γίνεται και µε την τσάπα. Το 

σκάλισµα γίνεται µε την τσάπα πάνω στη γραµµή σποράς, ενώ µεταξύ  των γραµµών µε 

µηχανοσκαλιστήρι ή σε ορισµένες περιπτώσεις µε καλλιεργητή. 
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Εικόνα 17 : Σκάλισµα µε τα χέρια 

 

 

 

 

  

Εικόνα 18 : Σκάλισµα µε µηχανικά µέσα 
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ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

 

 

    Στις ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας, η άρδευση στον κατάλληλο χρόνο, στις 

απαιτούµενες ποσότητες και µε ενδεδειγµένη µέθοδο, αποτελεί την πιο αποδοτική 

καλλιεργητική επέµβαση στη βαµβακοκαλλιέργεια. Παράλληλα, όµως θεωρείται και η πιο 

δύσκολή, αφού καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες, όπως : 1) φυσικές και χηµικές 

ιδιότητες εδάφους, 2) καιρικές συνθήκες, 3) καλλιεργούµενη ποικιλία, 4) στάδιο ανάπτυξης 

των φυτών, 5) ποσότητα χορηγούµενων λιπασµάτων, 6) στάθµη υπόγειων νερών, 7) 

καλλιεργητικές φροντίδες που γίνονται, 8) ύψος αποδόσεων και άλλους.  Στην  περιοχή της 

Θεσσαλίας και γενικότερα στη Ελλάδα η καλλιέργεια του βαµβακιού είναι σχεδόν κατά 

100% ποτιστική καλλιέργεια. 

 

    Οι απαιτήσεις των φυτών σε νερό διαφέρουν, ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης στο 

οποίο βρίσκονται, Έτσι, διακρίνονται  οι εξής  οχτώ (8) κατηγορίες ποτισµάτων : 

 

1)  Πότισµα φυτρώµατος 

 

    Άκαιρες επεµβάσεις κατά την ανοιξιάτικη προετοιµασία των χωραφιών (οργώµατα - 

σβαρνίσµατα) και δυσµενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες, άνεµοι) που 

προκαλούν ξήρανση του επάνω εδαφικού στρώµατος και κάνουν πολύ δύσκολες τις συνθήκες 

φυτρώµατος. Για να ξεπεράσουµε τη ανεπιθύµητη αυτή κατάσταση κάνουµε πότισµα µε 

τεχνητή βροχή πριν την σπορά σε χωράφια που σχηµατίζουν εύκολα κρούστα και µετά στα 

υπόλοιπα χωράφια. 
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2) Πότισµα αρδευτικής περιόδου 

 

    Η περίοδος που γίνονται τα ποτίσµατα, η ποσότητα του νερού για κάθε πότισµα και ο 

χρόνος που µε µεσολαβεί µεταξύ δύο ποτισµάτων, εξαρτώνται κατά κύριο λόγο, α) το κλίµα, 

β) το έδαφος, γ) την ποικιλία και δ) την λίπανση. 

    Το κλίµα, οι υψηλές θερµοκρασίες και οι δυνατοί άνεµοι πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες 

των φυτών σε νερό όσο πορωράµε από την Β. Ελλάδα προς την Ν. Ελλάδα, η περίοδος των 

ποτισµάτων  και εποµένως και ο αριθµός του αυξάνει. Στην περιοχή της Θεσσαλίας λόγω των 

υψηλών θερµοκρασιών κάνουµε πολλά ποτίσµατα. 

    Η µηχανική σύσταση του εδάφους, η περιεκτικότητα του σε οργανική ουσία, η 

οµοιοµορφία του σε όλο το βάθος του ριζοστρώµατος πρέπει να υπολογίζονται στα 

ποτίσµατα και στις λιπάνσεις. Κάθε ποικιλία έχει τις δικές της απαιτήσεις σε νερό. Οι 

πρώιµες θέλουν το πρώτο πότισµα πολύ νωρίς. Οι ποικιλίες Acala θέλουν λιγότερα 

ποτίσµατα και περισσότερο νερό σε κάθε πότισµα. 

Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό έχουν µε τη σειρά οι ποικιλίες : MIDAS – ARIA – 

COLORADO 

 

 

 

3) Πότισµα για την ανάπτυξη 

 

    Κάνουµε ένα έως δύο ποτίσµατα µετά τις επιφανειακές λιπάνσεις στα πρώτα στάδιο 

ανάπτυξης των φυτών και είναι απαραίτητα. Τα πρώτα ποτίσµατα ανάπτυξης είναι ελαφρά. 
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4) Πότισµα ανθοφορίας – καρποφορίας 

 

   Είναι τα ποτίσµατα που γίνονται από την άνθηση µέχρι τις αρχές ή µέσα Αυγούστου, την 

περίοδο που τα βαµβακόφυτα ανθοφορούν και καρποφορούν. Είναι τα βασικότερα ποτίσµατα 

και ο αριθµός τους κυµαίνεται από 2 – 5. 

 

5) Πότισµα παραγωγής 

 

    Γίνονται το δεύτερο 15θήµερο του µήνα Αυγούστου µέχρι 10 Σεπτεµβρίου και είναι 

συνήθως 1 – 2 ποτίσµατα. 

    Την εποχή αυτή οι ανάγκες του βαµβακιού σε νερό περιορίζονται, αλλά για να 

ωριµάσουν και να ανοίξουν τα καρύδια τους και να µην πέσουν χρειάζονται νερό. 

 

6) Πότισµα προσπαρτικό 

 

    Γίνεται σε αντικατάσταση του ποτίσµατος φυτρώµατος, σε χωράφια µέσης ως ελαφράς 

σύστασης ή ιλυοαµµώδη, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία κρούστας (χαρακτηριστικό των 

εδαφών αυτών µετά από βροχή ή άρδευση), που θα εµπόδιζε το κανονικό φύτρωµα. 

 

7) Πότισµα φυτρώµατος 

 

    Όπου οι συνθήκες ευνοούν την απώλεια επιφανειακής υγρασίας, είναι απαραίτητο να 

γίνουν 1 – 2 ποτίσµατα για να επιτευχθεί οµοιόµορφο και γρήγορο φύτρωµα. 
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8) Πότισµα συντήρησης – ωρίµανσης 

 

    Από τα τέλη Αυγούστου µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου, οι ανάγκες βαµβακόφυτων είναι 

περιορισµένες και η εδαφική υγρασία χρειάζεται µόνο για να διατηρούνται τα φυτά σε καλή 

κατάσταση, ώστε να ωριµάσουν και να ανοίξουν κανονικά τα καρύδια. 

    Υπερβολική υγρασία σε αυτό το στάδιο µπορεί να οψιµίσει το άνοιγµα των καρυδιών 

και η φυτεία να είναι ευαίσθητη σε διαφόρους εχθρούς και ασθένειες. 

   Εάν όµως οι καιρικές συνθήκες είναι ξηροθερµικές, χρειάζεται  τις περισσότερες φορές 

ένα πότισµα (30 – 40 κ.µ./στρ), το λεγόµενο πότισµα συντήρησης. 

 

 

Τρόποι άρδευσης 

 

   Η µέθοδος άρδευσης επιλέγεται από κάθε βαµβακοκαλλιεργητή ανάλογα µε τα 

αρδευτικά µέτρα που υπάρχουν στην περιοχή, το διαθέσιµο αρδευτικό νερό, τον τύπο του 

εδάφους, το ανάγλυφο και το σχήµα του χωραφιού, την οργάνωσή του (οικονοµική, 

κοινωνική), πολλές φορές όµως και από την παράδοση της περιοχής. 

 

Οι κυριότεροι τρόποι ποτίσµατος είναι : 

1. Με αυλάκια 

2. Με τεχνητή βροχή 

3. Με σταγόνα (στάγδην άρδευση) 
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1) Με αυλάκια 

 

   Το πότισµα µε αυλάκια εφαρµόζεται σε ισοπεδωµένα χωράφια. 

    Σ’ αυτήν την περίπτωση σηµασία έχει το µήκος και η κλίση των αυλακιών, καθώς και η 

σύσταση του εδάφους. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι το χαµηλό κόστος 

επένδυσης που απαιτεί και η εύκολη εφαρµογή του, ενώ µπορεί να δώσει και άριστα 

αποτελέσµατα στα χέρια έµπειρων βαµβακοκαλλιεργητών. Βέβαια προϋποθέτει τη σηµαντική 

επάρκεια νερού. 

 

 

2) Με τεχνητή βροχή 

 

    Το πότισµα µε τεχνητή βροχή ενδείκνυται σε χωράφια επικλινή και πορώδη. Επιτρέπει 

οικονοµία και οµοιόµορφη κατανοµή του νερού, αξιοποιεί µικρές παροχές αρδευτικού νερού 

και θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για ελαφρά ποτίσµατα (φυτρώµατος, συντήρησης). 

Παρόλα αυτά µειονεκτεί γιατί κοστίζει σχετικά ακριβά, παρουσιάζει απώλειες νερού µε 

εξάτµιση, επηρεάζεται από τον άνεµο και απαιτεί αρκετές τεχνικές γνώσεις και πείρα από τον 

χειριστή. 

 

  

Εικόνα 19 : Πότισµα µε τεχνητή βροχή 
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3) Με σταγόνα (στάγδην άρδευση) 

 

   Το πότισµα µε σταγόνα (στάγδην άρδευση) διαδίδεται πολύ τα τελευταία χρόνια εξαιτίας 

των πολλών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει. 

 

Τα κυριότερα είναι : 

• Αποδοτική χρήση του νερού. ∆εν υπάρχουνε απώλειες λόγω εξάτµισης ή 

κίνησης νερού κάτω από την ρίζα. Τελικά , επιτυγχάνεται οικονοµία στο νερό και 

στην ενέργεια. 

• Είναι δυνατή η άρδευση καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας, αφού δεν 

επηρεάζεται από τον άνεµο. 

• Ενδείκνυται για όλους τους τύπους εδαφών, αφού είναι δυνατή η αξιοποίηση 

φτωχών εδαφών, καθώς και χωραφιών που η τοπογραφία τους θα περιόριζε τη 

χρήση άλλων µεθόδων άρδευσης. 

• Γίνεται αποτελεσµατική εφαρµογή λιπασµάτων µέσω του συστήµατος µε 

σταγόνες (υδρολίπανση) 

• Επιτυγχάνεται έλεγχος και µείωση των ζιζανίων µέσω του συστήµατος (τα 

ζιζάνια περιορίζονται στην έκταση που διαβρέχεται) 

• ∆ίνεται η δυνατότητα ελέγχου της καλλιέργειας και ανάπτυξης των φυτών 

σύµφωνα µε τις καλλιεργητικές συνθήκες και στόχους. 

• Είναι δυνατή η ολοκληρωµένη εφαρµογή φυτοφαρµάκων, τα οποία δεν 

ξεπλένονται από το αρδευτικό νερό (όπως στην τεχνητή βροχή). Επιπλέον, υπάρχει 

η δυνατότητα οδήγησης των ψεκαστικών µηχανηµάτων στα στεγνά τµήµατα του 

αγρού, χωρίς να διακόπτεται η άρδευση. 

• Ο αγρός ποτίζεται οµοιόµορφα ακόµα και στα όριά του . 

• Μειώνονται οι ασθένειες που ευνοούνται από την  υγρασία στα φύλλα (π.χ. 

αλτερνάρια) 

• Επιτυγχάνεται πρωιµότητα και αύξηση της παραγωγης. 
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    Εξαιτίας όλων των προαναφερόµενων πλεονεκτηµάτων, η στάγδην άρδευση, σηµειώνει 

αλµατώδη επέκταση τα τελευταία χρόνια στη χώρας µας αλλά και ιδιαίτερα στην περιοχή της 

Θεσσαλίας. Η συνολική έκταση βαµβακοφυτειών είναι περίπου 322.000 στρ. (10%) από τα 

οποία τα 222.000 στρ βρίσκονται στο Ν. Λάρισας. 

    Η κατανοµή της άρδευσης µε σταγόνες στις διάφορες περιοχές τις χώρας φαίνεται ότι 

συµβαδίζει µε την έλλειψη σε νερό των περιοχών αυτών, τις υψηλές αποδώσεις, καθώς 

επίσης και τις ικανοποιητικές τιµές του σύσπορου βαµβακιού. Αντίθετα ένα µεγάλο εµπόδιο 

στη ταχύτερη διάδοση της µεθόδου είναι το σχετικά µικρό κόστος της αρχικής εγκατάστασης, 

σε συνδυασµό µε τη µικρή διάρκεια ζωής του δικτύου. 

   Επιπλέον, χρειάζεται προσοχή στον προγραµµατισµό της άρδευσης  καθώς το σύστηµα 

είναι ευαίσθητο σε τυχόν λάθη, επειδή ο όγκος που βρέχεται είναι περιορισµένος. 

Σηµειώνεται επίσης ότι ορισµένες ποικιλίες ανταποκρίνονται καλύτερα στην άρδευση µε 

σταγόνες. Μετά από κάθε πότισµα πρέπει να εξετάζεται σε διάφορα σηµεία του χωραφιού, σε 

τι βάθος προχώρησε το νερό του ποτίσµατος και πόσο οµοιόµορφα. Η εξέταση γίνεται µε µια 

σιδερένια βέργα, δύο µέρες µετά το πότισµα για τα ελαφρά εδάφη και τέσσερις µέρες για τα 

βαριά εδάφη. 

 

 

 

  

Εικόνα 20 : Πότισµα µε σταγόνα 
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ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ 

 

 

Λίπανση 

 

    Η λίπανση αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στην 

αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και την ποιοτική βελτίωση του βαµβακιού. Το 

βαµβάκι συγκριτικά µε άλλες καλλιέργειες δεν είναι εξαντλητική καλλιέργεια, µε 

αποτέλεσµα οι απαιτήσεις του σε λιπάσµατα να είναι µικρές. Κι αυτό, γιατί αφαιρούνται 

πολλά στοιχεία από το έδαφος, αφού µετά τη συγκοµιδή του προϊόντος, παραµένει στο 

χωράφι το 77% περίπου της φυτικής µάζας(ρίζες, στελέχη, φύλλα). 

    Οι ανάγκες της βαµβακοφυτείας σε λίπασµα σε λίπασµα, το είδος του λιπάσµατος, ο 

χρόνος του λιπάσµατος, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρµογής του  εξαρτώνται από τη µηχανική 

σύσταση του εδάφους του χωραφιού, από τον τύπο του λιπάσµατος, από την ποσότητα και 

την ποιότητα του νερού, από τις κλιµατικές συνθήκες της κάθε περιοχής και από την ποικιλία 

του βαµβακιού. 

    Γενικά, το άζωτο, ο φώσφορος, και το κάλιο είναι τα κυριότερα θρεπτικά στοιχεία που 

προστίθενται σε εδάφη που καλλιεργούνται µε βαµβάκι, ενώ έχουν αναφερθεί σε τοπικό και 

σχετικά περιορισµένο επίπεδο ελλείψεις µαγγανίου, µαγνησίου, θείου και άλλων 

ιχνοστοιχείων. 

 

Το άζωτο επιδρά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του βαµβακιού καθώς : 

α) συντελεί στην ανάπτυξη του φυτού αφού προκαλεί ένταση της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας, 

β) αυξάνει την  φυλλική επιφάνεια, τον αριθµό των πλάγιων διακλαδώσεων, χτενιών, 

λουλουδιών και καρυδιών, 

γ) αυξάνει το βάρος του σπόρου και κατά συνέπεια το βάρος των καρυδιών. 
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    Επειδή η αζωτούχος λίπανση επιδρά θετικά στη αύξηση των αποδόσεων, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται αύξηση των ποσοτήτων των αζωτούχων λιπασµάτων, µε αποτέλεσµα 

όχι µόνο τη ρύπανση του περιβάλλοντος(µεγάλες συγκεντρώσεις νιτρικών στα υπόγεια νερά), 

αλλά και δυσµενείς συνέπειες στην ίδια την παραγωγή. Κι αυτό γιατί οι υπερβολικές 

αζωτολιπάνσεις προκαλούν ανθόρροια και καρπόρροια (έντονη βλαστική ανάπτυξη σε βάρος 

της αναπαραγωγής), οψίµιση της παραγωγής και αύξηση της ευαισθησίας των φυτών σε 

προσβολές από έντοµα και µυκητολογικές ασθένειες. Επίσης µεγάλες συγκεντρώσεις αζώτου 

µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στο φύτρωµα του βαµβακόσπορου, ενώ στα παραπάνω 

σηµαντικό ρόλο παίζει και η σχέση N:P:K . 

    Πρόσφατα, ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στη βαµβακοκαλλιέργεια έχει δώσει η 

κλασµατική λίπανση, δηλαδή η χορήγηση λιπαντικών στοιχείων, κυρίως αζώτου, σε διάφορα 

στάδια της καλλιέργειας, αν και αυτή δεν αποτελεί κανόνα στη γεωργική πρακτική. Πάντως, 

προσθήκη αζώτου δεν συνιστάται µετά την έναρξη της ανθοφορίας, γιατί οψιµίζει η 

καλλιέργεια και πιθανόν να προκληθεί έντονη ανθόρροια, ενώ πρακτικά η τελευταία 

εφαρµογή γίνεται 10 – 15 ηµέρες πριν. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι διαφυλλικές εφαρµογές 

ουσίας, η οποία απορροφάται πολύ γρήγορα από τα φύλλα φαίνεται να επηρεάζουν θετικά 

την καλλιέργεια του βαµβακιού. 

    Για τη χρησιµοποίηση του ενός ή του άλλου αζωτούχου λιπάσµατος (θειική αµµωνία, 

νιτρική αµµωνία, ασβεστούχος νιτρική αµµωνία, φωσφορικές αµµωνίες 20 – 10 – 10 και 16 – 

20 – 0 κλπ πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιότητες του εδάφους  pH, οι καιρικές 

συνθήκες κ.ά. 

Η σηµασία του φωσφόρου στο βαµβάκι είναι µεγάλη γιατί : 

α)  την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας 

β) προκαλεί πρωίµιση της φυτείας 

γ) ευνοεί την άνθηση και την καρποφορία 

δ) αυξάνει την αντίσταση των βαµβακόφυτων στο κρύο και στην έλλειψη νερού. 

    Κατά συνέπεια, η έλλειψη φωσφόρου στο έδαφος προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης 

της ρίζας και περιορισµό της βλάστησης. Τα φυτά έχουν γενικά µικρό ύψος, ενώ τα φύλλα 

αποκτούν ένα σκούρο πράσινο χρώµα.  Επιπλέον, η καρποφορία καθυστερεί και τα φυτά 

ωριµάζουν πολύ όψιµα. 
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    Η επάρκεια καλίου είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του 

βαµβακιού, γιατί προάγει τη φωτοσύνθεση και µειώνει τη διαπνοή µε αποτέλεσµα  : 

α) να αυξάνεται η φυλλική επιφάνεια, 

β) να αξιοποιούνται καλύτερα τα λιπάσµατα και η εδαφική υγρασία, 

γ) να περιορίζεται η οψιµότητα ή η πρωιµότητα της φυτείας, η οποία µπορεί να προκληθεί 

από περίσσεια ή έλλειψη αζώτου και φωσφόρου, 

δ) να περιορίζεται ο ρυθµός προσβολής του βαµβακιού από τη µυκητολογική ασθένεια 

αδροµύκωση, καθώς και από τον τετράνυχο. 

    Σηµειώνεται επίσης ότι έχει αυεργετικές συνέπειες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

βαµβακιού, όπως στην οµοιοµορφία και ωρίµανση των ινών, καθώς και στην αύξηση 

εκατοστιαίας τους αναλογίας. 

    Εντούτοις, µέχρι πρότινος δεν εφαρµοζόταν λίπανση του βαµβακιού µε κάλιο στην 

Ελλάδα, καθώς ήταν δεδοµένο ότι στα ελληνικά εδάφη υπάρχει επάρκεια καλίου, γεγονός 

που πρέπει µάλλον να ανανεωθεί, ιδιαίτερα για περιοχές της Β. Ελλάδας, όπως αποδεικνύουν 

τελευταία ερευνητικά προγράµµατα του  Οργανισµού Βάµβακος. 

    Βεβαίως, για σωστή και ορθολογική λίπανση απαραίτητο είναι να γίνεται εδαφολογική 

ανάλυση, µε την οποία φαίνονται οι πραγµατικές και ιδιαίτερες ανάγκες σε λίπανση του κάθε 

χωραφιού , ώστε και η καλλιέργεια να λιπαίνεται επαρκώς, αλλά και να µην επιβαρύνεται το 

περιβάλλον. 

Πάντως, σε γενικές γραµµές, το βαµβάκι χρειάζεται να λιπανθεί µε : 

• 14 – 18 λιπαντικές µονάδες αζώτου 

• 7 – 8 λιπαντικές µονάδες φωσφόρου 

• 6 – 8 λιπαντικές µονάδες καλίου 

 

    Μεγάλες είναι οι ανάγκες του βάµβακος και στα στοιχεία ασβέστιο και θείο, τα οποία 

όµως, επειδή επιστρέφουν στο έδαφος κατά την ωρίµανση, σπάνια παρουσιάζουν έλλειψη. 

Όσον αφορά τα ιχνοστοιχεία µαγνήσιο, µαγγάνιο, σίδηρο, βόριο, ψευδάργυρο, το βαµβάκι τα 

χρειάζεται σε µικρές ποσότητες. Γι’αυτό επέµβαση γίνεται  µόνο σε περίπτωση εµφάνισης 

τροφοπενίας, µε διαφυλλικές λιπάνσεις. 



 54

    Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε ποικιλία αξιοποιεί σε άλλο βαθµό την λίπανση, 

ενώ η τελευταία είναι άµεσα συνδεδεµένη και µε τον παράγοντα άρδευση. 

    Γενικά, σε όψιµα χωράφια, όταν καλλιεργούνται όψιµες ποικιλίες ενδείκνυται 

λιπάσµατα µε λίγες µονάδες αζώτου και πολλές φωσφόρου, ώστε η χορήγηση του αζώτου να 

µην οψιµίζει την παραγωγή, ενώ ο φώσφορος να την πρωιµίζει. Αντίθετα, οι πολλές µονάδες 

Ν και οι λίγες Ρ συνιστώνται σε πρώιµα χωράφια, όπου καλλιεργούνται πρώιµες ποικιλίες. 

    Εφαρµογή των λιπασµάτων µπορεί να γίνει είτε διάσπαρτα, σε όλη την επιφάνεια του 

χωραφιού µε λιπασµατοδιανοµέα, είτε γραµµικά, κατά µήκος της γραµµής σποράς, κατά τη 

σειρά είτε τέλος εντοπισµένα, από τη γραµµή σποράς ή µέσα από την στάδγην άρδευση. 

      Στη βασική  λίπανση, η οποία εφαρµόζεται πριν ή κατά την σπορά, χρησιµοποιούνται 

τα φωσφορικά, τα καλιούχα και τα οργανικά.     Αντίθετα, στην λίπανση που γίνεται µετά τη 

σπορά  (επιφανειακή) χορηγούνται ευκολοδιάλυτα λιπάσµατα, όπως η νιτρική αµµωνία , το 

νιτρικό κάλιο κ.λ.π. ∆ιαφυλλική λίπανση εφαρµόζεται συνήθως όταν υπάρχει ανάγκη για 

άµεση πρόσληψη κυρίως ινχοστοιχείων  και σ’αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούνται 

υδατολιαλυτά λιπάσµατα. Τελευταία εφαρµόζεται και µια νέα µέθοδος χορήγησης 

λιπασµάτων η υδρόλυση, για την οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. 

    Τέλος, χλωρή λίπανση ενδείκνυται και στη βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού. Αυτή 

συνίσταται στην τροφοδότηση του χωραφιού µε οργανική ουσία που προέρχεται από 

παράχωµα ειδικών φυτών (κυρίων ψυχανθών), που καλλιεργήθηκαν από την προηγούµενη 

περίοδο. Με τη χλωρή λίπανση επιτυγχάνεται όχι µόνο ο εµπλουτισµός του εδάφους µε 

οργανικές ουσίες, αλλά και η βελτίωση της δοµής και της υφής του, καθώς και η προστασία 

του από την διάβρωση. 

     Επισηµαίνεται ότι η καταστροφή και το παράχωµα της καλλιέργειας που προορίζεται 

για χλωρή λίπανση πρέπει να γίνεται νωρίτερα, τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν από την σπορά 

βαµβακιού, για να προλάβουν τα υπολείµµατα να αποσυντεθούν χωρίς να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα από την αύξηση της µικροβιακής δραστηριότητας και την περίσσεια υγρασίας. 

     Εκτός από τη βιολογική γεωργία, νέες απόψεις εκτιµούν ότι τα ψυχανθεί πρέπει να 

ενταχθούν στο σύστηµα αµειµψισποράς του βαµβακιού ώστε  : α) να σταµατήσει η 

µονοκαλλιέργεια του, που σε ορισµένες περιοχές (Θεσσαλία) φαίνεται να έχει κουράσει και 

υποβαθµίσει τα εδάφη να είναι ένα από τα αίτια χαµηλών αποδόσεων και της πτώσης των 



 55

πρώιµων καρποφόρων οργάνων που παρατηρούνται τελευταία σε κάποιες  περιοχές, β) να 

µειωθούν αισθητά οι εισροές στη βαµβακοκαλλιέργεια. 

 

 

 

Εικόνα 21 : Λιπασµατοδιανοµέας 

 

 

 

Υδρολίπανση 

 

    Η υδρολίπανση, είναι µια νέα µέθοδος  εφαρµογής λιπασµάτων που γίνεται µέσα από 

δίκτυα άρδευσης µε µικρές παροχές. Η διάδοση των συστηµάτων αυτών τα τελευταία χρόνια 

και στη βαµβακοκαλλιέργεια δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επέκταση της χρήσης της 

και στη καλλιέργεια αυτή. 

     Η υδρολίπανση βασίζεται στη δυνατότητα που έχει η εντοπισµένη άρδευση να ασκείται 

τοπικά και έτσι να υγραίνει ένα µικρό ποσοστό εδάφους, όπου αναπτύσσεται πλούσιο ριζικό 

σύστηµα.  
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∆ιοχετεύοντας τα λιπάσµατα κατευθείαν σ’αύτους τους χώρους της µεγάλης συγκέντρωσης 

ριζών, τα φυτά µπορούν να τα εκµεταλλευτούν σε υψηλό ποσοστό, αντλώντας κυριολεκτικά 

από το εδαφικό νερό ή απλώς µε την επαφή µαζί τους και έτσι να γίνεται δυνατή η 

καλλιέργεια ακόµη και σε φτωχά εδάφη. 

    Επειδή η παρεχόµενη αρδευτική δόση είναι ελεγχόµενη, µπορεί να προκαθοριστεί 

ακριβώς η ποσότητα η θέση αλλά και το βάθος ακόµα που θα χορηγηθεί το λίπασµα. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η υδρολίπανση να συγκεντρώνει µια σειρά 

πλεονεκτηµάτων , όπως : 

♦ Μεγάλη αξιοποίηση λιπασµάτων, που συνεπάγεται όχι µόνο οικονοµία στις 

χορηγούµενες ποσότητες αυτών, αλλά και αποφυγή ανεπιθύµητων συγκεντρώσεών 

τους στο έδαφος (ρύπανση – µόλυνση), ενώ τα φυτά είναι υγιέστερα και 

αποδοτικότερα. 

♦ Αύξηση του βαθµού απόδοσης των λιπασµάτων  (90%), ενώ παράλληλα 

πετυχαίνεται οµοιοµορφία κατανοµής 

♦ Ανεξαρτητοποίηση της διανοµής λιπασµάτων από την απασχόληση γεωργικών 

µηχανηµάτων, η χρήση των οποίων περιορίζεται πολλές φορές από το ανάγλυφο του 

εδάφους, ενώ συγχρόνως αποφεύγεται διάδοση των παθογόνων από τη µία παροχή 

στην άλλη. 

♦ Μεγιστοποίηση του αποτελέσµατος, καθώς το κόστος ουσιαστικά δεν 

αυξάνεται από την υδρολίπανση. Κι’ αυτό γιατί η αυξηµένη παραγωγικότητα, η 

µεγάλη ανάπτυξη των φυτών, η επίκαιρη και αποτελεσµατική χρήση λιπασµάτων, η 

µείωση του εξοπλισµού και του λειτουργικού κόστους οδηγούν σε µείωση του 

κόστους παραγωγής και αύξηση του κέρδους. 

 

    Βεβαίως, η εφαρµογή της υδρολίπανσης απαιτεί την εγκατάσταση του κατάλληλου 

αρδευτικού συστήµατος και ειδικού εξοπλισµού προετοιµασίας και διοχέτευσης του 

λιπάσµατος στο δίκτυο άρδευσης (δεξαµενές, συσκευές υδρολίπανσης, υδρόµετρα, βάνες, 

σωληνώσεις, κ.λ.π.) καθώς και σωστή επιλογή και χρήση λιπασµάτων. Συγκεκριµένα, τα 

λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι υγρά ή διαλυτά στο νερό, να µην  

καταστρέφουν το αρδευτικό σύστηµα διαβρώνοντας ή διαλύοντας ορισµένα εξαρτήµατα και 

να µην δηµιουργούν ιζήµατα που κλείνουν τελικά το στόµιο εκροής. 
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    Για να µπορέσει, όµως να επεκταθεί η µέθοδος της υδρολίπανσης µε επιτυχία χρειάζεται 

από τη µια µεριά να συστηµατοποιηθεί η έρευνα, ώστε να υπάρξουν δεδοµένα για της 

ελληνικές συνθήκες, και από την άλλη να ενηµερωθούν οι παραγωγοί από ειδικούς 

γεωπόνους για να αποφευχθούν από την λανθασµένη εφαρµογή της µεθόδου. Γιατί πρέπει να 

τονιστεί ότι η χρησιµοποίηση της υδρολίπανσης, προϋποθέτει βαθιά γνώση στον τοµέα της 

θρέψης και της λίπανσης των φυτών, καθώς και εµπειρία στη συγκεκριµένη καλλιέργεια. 

 

 

 

  

Εικόνα 22 : Κεφαλή Υδρολίπανσης 
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ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Έντοµα 

 

Σιδηροσκώληκες (Agriotes spp. – αποτελεί κολεόπτερο της οικογένειας  Elateridea ) 

∆ε θεωρούνται γενικά σηµαντικός εχθρός του βαµβακιού, µπορούν όµως να προκαλέσουν 

σηµαντικές ζηµίες εάν επικρατήσουν ευνοϊκές συνθήκες (χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή 

υγρασία) 

Αρχικά προσβάλλουν το σπόρο, τρώνε το περιεχόµενό  του και το βλαστίδιο και ο σπόρος 

να µην φυτρώνει. Μετέπειτα προσβάλλουν τα νεαρά βαµβακόφυτα κοντά στο λαιµό. 

 

 

 

Εικόνα 23 : Σιδηροσκώληκες 
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Υλέµυγα (Delia platura – αποτελεί δίπτερο της οικογένειας  Anthomyiidea ) 

Είναι κοσµοπολίτικο είδος και βρίσκεται σε πολλές περιοχές της χωράς. Γεννάει τα αυγά 

του στην επιφάνεια του εδάφους κοντά στο λαιµό. 

Προσβάλλει και καταστρέφει τους σπόρους και τα µικρά φυτά πριν βγουν από το έδαφος. 

∆ε θεωρείτε σοβαρός εχθρός του βαµβακιού. 

 

 

Εικόνα 24 : Υλέµυγα 
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Θρίπας (Thrips tabaci – αποτελεί θυσσανόπτερο της οικογένειας  Thripidea) 

Είναι αρκετά διαδεδοµένο σε όλες τις βαµβακοπαραγωγές περιοχές. 

Έντοµο πολύ µικρό και ευκίνητο, που προσβάλλει της κοτυληδόνες, τα φύλλα, τα µάτια 

και τα λουλούδια του βαµβακιού. Τα φύλλα αποκτούν χρώµα καφέ, κατσαρώνουν και 

σχίζονται, ενώ αν προσβληθεί ο ακραίος, το βαµβακόφυτο αναπτύσσει νέα µάτια και πολλούς 

βλαστούς, µε αποτέλεσµα να οψιµίζει η παραγωγή. 

Περισσότερο υποφέρουν οι πρώιµές φυτείες, ιδιαίτερα όταν λόγω του καιρού δεν ευνοείται 

η γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. 

 

 

 

Εικόνα 25 : Θρίπας 
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Πράσινο σκουλήκι (Heliotis armigea – αποτελεί λεπιδόπτερο της οικογένειας  Noctuidae) 

Είναι από τους σοβαρότερους εχθρούς του βαµβακιού και συναντάται σε όλες τις περιοχές 

της χώρας µας, όπου καλλιεργείτε το βαµβάκι. Τα θυληκά γεννούν τα αυγά τους (ένα θηλύκό 

γεννάει περισσότερα από 1.000 αυγά), κυρίως στα αναπτυσσόµενα µέρη του φυτού. 

Η µικρή κάµπια στην αρχή τρέφεται µε τρυφερά φύλλα µέχρι να βρεί χτένια, λουλούδια ή 

καρύδια. Τα χτένια πέφτουν και τα καρύδια τα αφήνουνε συνήθως µισοφαγωµένα και 

προσβάλλει άλλα, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι ζηµιές, αφού τελικά προσβάλλει 

περισσότερα από αυτά που χρειάζεται για την διατροφή της. 

 

 

 

 

Εικόνα 26 : Πράσινο Σκουλήκι  

 

 

 

 

 

 



 62

Ρόδινο σκουλήκι (Pectinoplora gossypiella – αποτελεί λεπιδόπτερο της οικογένειας  

Gelechiidae) 

Αποτελεί έναν από τους πιο καταστρεπτικούς εχθρούς του βαµβακιού και είναι δεδοµένο 

σε όλες τις βαµβακοπαραγωγές περιοχές της χώρας µας. 

Προσβάλλει τα χτένια και τα καρύδια. Τα προσβεβληµένα χτένια πέφτουν ή εξελίσσονται 

σε λουλούδια που δεν ανοίγουν. Στα καρύδια οι προνύµφες τρώνε τους σπόρους και οι ζηµιές 

που προκαλούν είναι ποσοτικές και ποιοτικές : µειώνετε η βλαστική ικανότητα του σπόρου, η 

περιεκτικότητα σε λάδι, το µήκος και η αντοχή των ινών. 

 

 

 

 

Εικόνα 27 : Ρόδινο Σκουλήκι 

 

 

 



 63

Αγρότιδες (Agrotis spp. – αποτελεί λεπιδόπτερο της οικογένειας  Noctuidae) 

Από τα πολλά είδη αφίδων που προσβάλλουν το βαµβάκι το σηµαντικότερο είναι το Aphis 

gossypii. 

Οι αγρότιδες µπορούν να ζηµιώσουν το βαµβάκι σε περιπτώσεις έντονων προσβολών. 

Μυζούν στους χυµούς και εκκρίνουν µελίτωµα, µεταδίδουν ιούς, σταµατούν την ανάπτυξη 

των φυτών (έντονη προσβολή στα πρώατα στάδια της ανάπτυξης). 

Παρουσιάζουν συνήθως δύο περιόδους προσβολών και συγκεκριµένα 20 – 25 Μαϊου και 

µέσα Ιουλίου. Ευνοούνται από σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και υγρή ατµόσφαιρα. 

 

 

 

Εικόνα 28 : Αγρότιδες 
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Τετράνυχος (Tetranychus spp. – αποτελεί ακάρεο της οικογένειας  Tetranychidae) 

Κατατάσσεται στους σηµαντικότερους εχθρούς του βαµβακιού και απαντάται σε όλες τις 

περιοχές που καλλιεργείτε βαµβάκι. Οι τετράνυχοι ζουν στο κάτω µέρος της επιφάνειας των 

φύλλων όπου δηµιουργούν χαρακτηριστικό ιστό σαν της αράχνης. Σε έντονες προσβολές, η 

επιφάνεια αυτή γίνεται ασηµί. Στην άνω επιφάνεια αποκτούν κίτρινο χρώµα, κόκκινου ή 

κιτρινοπράσινο και τελικά τα φύλλα συστρέφονται και σχίζονται. 

Αποτέλεσµα της προσβολής αυτής είναι τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική µείωση της 

παραγωγής, καθώς και υποβάθµιση της ποιότητας του σπόρου. 

Οι τετράνυχοι προσβάλλουν πολλά είδη φυτών, καλλιεργούµενων αλλά και αυτοφυών. 

 

 

 

 

Εικόνα 29 : Τετράνυχος 
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Ασθένειες 

    Οι σηµαντικότερες ασθένειες του βαµβακιού οφείλονται σε µύκητες και βακτήρια, ενώ η 

σηµασία τους ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται : α) τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, β) το είδος του βαµβακιού, γ) τις καλλιεργητικές εργασίες, κ.α. 

 

Αδροµύκωση 

Παθογόνο αίτιο : Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f. Sp. Vanisftectum. 

Στη  Ελλάδα απαντάται ο µύκητας Verticillium dahliae  σε όλες τις βαµβακοπαραγωγές 

περιοχές. Αποτελεί µια από τις πιο επιζήµιες ασθένειες που σε σηµαντικές προσβολές µπορεί 

να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της παραγωγής. 

Ο µύκητας βρίσκεται στο έδαφος και η µόλυνση των βαµβακόφυτων γίνεται από το ριζικό 

σύστηµα. Στα φυτά που προσβάλλονται πρώιµα προκαλείτε νέκρωση, ενώ στις όψιµες 

προσβολές αποφύλλωση και πρώτο άνοιγµα των καρυδιών. 

 

 

Εικόνα 30 : Αδροµύκωση 
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Τήξεις φυταρίων 

Παθογόνο αίτιο : Rizoctonia solani, Fusarium spp. , Puthium spp. κ.α. 

Οφείλετε σε µύκητες του εδάφους. Οι περισσότεροι από τους µύκητες αυτούς βρίσκονται 

σε όλες τις περιοχές  που καλλιεργείται βαµβάκι και θεωρούνται από τους σηµαντικότερους 

εχθρούς. 

Προσβάλλουν το σπόρο και τα νεαρά βαµβακόφυτα και προκαλούν σάπισµα του σπόρου η 

της ρίζας. Στη ρίζα, στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους δηµιουργούνται περιφερειακές ή 

επιµήκεις καστανές µέχρι µαύρες κηλίδες. Τελικά τα νεαρά φυτά νεκρώνονται. 

 

 

 

Εικόνα 31 : Τήξεις Φυταρίων 
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Αλτερνάνια 

Παθογόνο αίτιο : Alternaria tennis 

Προσβάλλει τα φύλλα και τα καρύδια του βαµβακιού, στα φύλλα, στη αρχή, 

δηµιουργούνται κηλίδες στρόγγυλες οι οποίες αργότερα µεγαλώνουν οµόκεντρα και 

ξηραίνονται. Αποτέλεσµα της προσβολής αυτής είναι η αποφύλλωση και το πέσιµο των 

καρυδιών. Ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι οι χαµηλές 

θερµοκρασίες, τα µη κανονικά ποτίσµατα και υπερβολική λίπανση  φωσφόρου. Τα αδύνατα 

φυτά µπορούν να πάθουν µεγάλη ζηµιά, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στα φυτά µε 

ικανοποιητική  ανάπτυξη. 

 

 

Εικόνα 32 : Αλτερνάρια 

 

 

Βακτηρίωση 

Παθογόνο αίτιο : Xanthomonas campestris pv. Malvacearum 

Το βακτήριο προσβάλλει όλα τα στάδια του βαµβακόφυτου (κοτυληδόνες, φύλλα, βράκτια, 

καρύδια, βλαστούς). Η διαιώνιση του παθογόνου και η µεταφορά του σε µεγάλες αποστάσεις, 

τις περισσότερες φορές, γίνεται µε το σπόρο. Επίσης διαδίδεται µε το νερό, τον αέρα, τα 

καλλιεργητικά µέσα και τα υπολείµµατα της εκκόκισης. 



 68

Στα φύλλα σχηµατίζονται κηλίδες γωνιώδεις, σκουροπράσινες έως καστανόµαυρες που 

αργότερα γίνονταί νεκρωτικές. Στα στελέχη οι κηλίδες είναι επιµήκεις σκουροπράσινες και 

στα καρύδια µαύρες. 

 

 

 

 

Εικόνα 33 : Βακτηρίωση  
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ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ 

 

Η αποφύλλωση του βαµβακιού είναι πολύ εργασία και χρειάζεται µεγάλη προσοχή για να 

έχουµε την µεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια. 

Για την αποφύλλωση του βαµβακιού χρησιµοποιούνται τα παρακάτω αποφυλλωτικά : 

 

� Ethrel 

� Finish 

� Μαγκότ 

 

Η αποτελεσµατικότητα των αποφυλλωτικών εξαρτάται από τις κλιµατικές και εδαφικές 

συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. 

Η επιτυχία της αποφύλλωσης επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις καιρικές συνθήκες που θα 

επικρατήσουν τις 4 – 5 ηµέρες µετά την εφαρµογή του αποφυλλωτικού. 

Οι υψηλές θερµοκρασίες και η υψηλή υγρασία ατµόσφαιρας και εδάφους είναι ευνοϊκοί  

παράγοντες. 

Η αποφύλλωση εκτός του ότι είναι απαραίτητη εργασία για τη µηχανική συλλογή, έχει και 

άλλα πλεονεκτήµατα : 

α) Επιτυγχάνει το άνοιγµα των ώριµων καρυδιών 

β) ∆ιευκολύνει τη συγκοµιδή µε το χέρι µιας και δεν υπάρχουν φύλλα 

γ) Αυξάνει την απόδοση της συλλεκτικής µηχανής 

δ) Περιορίζει τις όψιµες προσβολές από έντοµα 

ε) Το βαµβάκι που συγκοµίζεται είναι πιο καθαρό και πιο στεγνό. 

Η αποφύλλωση στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι περιορισµένη. 
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Εποχή αποφύλλωσης 

 

Ο πιο κατάλληλος χρόνος εφαρµογής των αποφυλλωτικών είναι όταν το άνοιγµα των 

καρυδιών έχει φτάσει το 40% περίπου. Τα υπόλοιπα καρύδια που µένουν κλειστά έχουν 

ηλικία 30 ηµερών και περισσότερο ώστε να είναι ώριµα. 

Τότε δεν πιέζονται µε το χέρι και δεν κόβονται εύκολα µε µαχαίρι.                                                            

Έτσι µετά από 12 – 15 ηµέρες  που θα έχουν πέσει τα φύλλα θα έχει ανοίξει το 60 – 70%  των 

καρυδιών. 
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ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 

 

Η συγκοµιδή του βαµβακιού γίνεται κυρίως µε α) µηχανοσυλλογή (94 – 97%) και β) µε 

χειροσυλλογή. 

 

α) µηχανοσυλλογή 

 

Το σπουδαιότερο στάδιο της εκµηχάνισης του βαµβακιού είναι η συλλογή. Η συλλογή µε 

το χέρι αποτελεί το 60% περίπου της εργασίας που χρειάζεται το βαµβάκι γι’ αυτό και η 

µηχανική συλλογή περιορίζει τα εργατικά χέρια στο µισό. 

Οι πρώτες προσπάθειες κατασκευής µηχανών βαµβακιού άρχισαν το 1850. Στην αρχή 

δοκιµάστηκαν απορροφητικές µηχανές ή µηχανές µε πεπιεσµένο αέρα. Το τελευταίο 

επίτευγµα είναι οι σύγχρονες βαµβακοσυλλεκτικές µε ατράκτους. 

Το πλεονέκτηµα αυτής της µηχανής είναι το χαµηλό κοστολόγιο, η δυνατότητα συλλογής 

µετά από βροχή και συλλογή και τα τελευταία 

30 – 40 Kgr  που συνήθως µένουν στο χωράφι µετά το δεύτερο πέρασµα των 

συνηθισµένων βαµβακοσυλλεκτικών. 

Για να εφαρµοστεί όµως η µηχανική συλλογή άνετα και σωστά πρέπει να εξασφαλιστούν 

οι συνθήκες εκείνες οι οποίες καθιστούν κατάλληλη τη φυτεία και επιτρέπουν την εύκολη 

λειτουργία της µηχανής. 

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται σήµερα συγκεντρώνουν τα εξής : 

α) Μέτριο ανάστηµα, κατακόρυφη και συγκεντρωµένη ανάπτυξη 

β) Έναρξη της καρποφορίας στο ύψος των 15 – 20 cm  από το έδαφος 

γ) Οµοιόµορφη κατανοµή των καρυδιών πάνω στο φυτό 

δ) Καρύδια ανθεκτικά στις βροχές για να αποφεύγονται οι ζηµιές 

ε) Μεγάλο µήκος ίνας γιατί έχουµε λιγότερες απώλειες 
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στ) Πρώιµη και σύντοµη ωρίµανση των καρυδιών 

ζ) Λεία επιφάνεια φύλλων για να διευκολύνεται το πέσιµο και να αποφεύγετε η ρύπανση 

του βαµβακιού. 

 

 

β) χειροσυλλογή 

 

Η συλλογή του βαµβακιού µε το χέρι είναι πολύ παλιά τεχνική, τελευταία όµως από 

έλλειψη εργατικών χεριών έχει περιοριστεί στο 15% περίπου της συνολικής έκτασης. 

Είναι όµως ο καλύτερος τρόπος συγκοµιδής, γιατί εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα και 

περιορίζει της απώλειες στο ελάχιστο. Αυτό πετυχαίνεται µε τα συχνότερα µαζέµατα, οπότε 

το ανοικτό βαµβάκι δεν µένει εκτεθειµένο στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες όπως ο άνεµος 

και οι βροχές. 

Το βαµβάκι που µαζεύεται µε το χέρι είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες και δεν περιέχει 

περίσσεια υγρασίας, πράγµα που αποτελεί προϋπόθεση της καλής ποιότητας και της καλής 

εκκόκκισης. 

 

 

Εµπορία  βάµβακος 

 

Το 50 – 60 % από την συνολική παραγωγή βαµβακιού στην περιοχή της Θεσσαλίας και 

συγκεκριµένα του Ν. Λάρισας παραδίνεται στο εκκοκκιστήρια της περιοχής, ενώ το υπόλοιπο  

διακινείτε σε εκκοκκιστήρια άλλων περιοχών όπως :   Λειβαδιάς , Καρδίτσας , Θεσσαλονίκης 

, και Λαµίας. 
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ευοίωνο, γιατί δεν 

διαφαίνεται να υπάρχει άλλη καλλιέργεια που να µπορεί να ανταγωνιστεί σε οικονοµική 

απόδοση (ακαθόριστη πρόσοδος ανά µονάδα επιφάνειας) 

Όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς, πρέπει να δοθεί έµφαση στη 

βελτίωση της ποιότητας.  Κι αυτό, γιατί οι αλλαγές που σηµειώνονται διεθνώς στον αγροτικό 

τοµέα είναι ριζικές, επιδρόντας στην όξυνση του διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού των 

αγροτικών προϊόντων. 

Βέβαια στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει αυξηµένη προστασία στην αγορά των 

γεωργικών προϊόντων, όπως το βαµβάκι, µε τιµές τουλάχιστον διπλάσιες των διεθνών για 

τους παραγωγούς της Ε.Ε., έναντι των γεωργικών προϊόντων των εκτός της Ε.Ε. χωρών. 

Ωστόσο, η διερεύνηση της Ε.Ε. προς την υπόλοιπη Ευρώπη και ο ανασχεδιασµός της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) µε την AGENDA 2000, καθώς και οι συµφωνίες του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), ωθούν αναπόδραστα στην παγκοσµιοποίηση των 

αγροτικών αγορών, µε την περαιτέρω ένταση του διεθνούς οικονοµικου ανταγωνισµού των 

αγροτικών προϊόντων και τη συρρίκνωση των ενισχύσεων στη γεωργική παραγωγή. Τα 

γεγονότα αυτά ωθούν στη επείγουσα εφαρµογή πολιτικών αύξησης της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή  του βαµβακιού. 

    Έτσι, παρά το γεγονός ότι η διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει την 

ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου της στο βαµβάκι (παραγωγή προς κατανάλωση), η 

µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) κατευθύνεται προς µια επιλεκτική 

στήριξη των αγροτικών εισοδηµάτων αποσυνδεόµενη προοδευτικά από την ενίσχυση στην 

παραγωγή, υποχρεώνοντας το προϊόν στη σταδιακή αυτοδύναµη στηριξή του, µε µόνο 

σύµµαχο του την υψηλή ανταγωνιστική του θέση. Άλλωστε, οι ενισχύσεις που θα δίνονται 

στο µέλλον θα αρχίσουν να συνδέονται ολοένα και περισσότερο µε ποιοτικές και 

περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. 
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Συνεπώς, πλέον των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η ελληνική 

γεωργία, που συµπεριλαµβάνουν και συναρτώνται και µε τη βαµβακοκαλλιέργεια, η 

ασκούµενη πολιτική στο βαµβάκι επιβάλλεται να επιφορτιστεί και µε την υποχρέωση της 

αποτελεσµατικής προσαρµογής της παραγωγής βαµβακιού στις νέες συνθήκες, καθότι το 

2006 οι κοινές επιδοτήσεις στην παραγωγή έχουν µειωθεί στο ελάχιστο, ενώ εντείνεται ο 

διεθνής ανταγωνισµός των προϊόντων, ιδιαίτερα από χώρες χαµηλού κόστους 

παραγωγής. 

Μπροστά λοιπόν στο νέο επερχόµενο και διαρκώς εντεινόµενο διεθνή οικονοµικό 

ανταγωνισµό και στον τοµέα της παραγωγής βαµβακιού, η διασφάλιση και η αναβάθµιση της 

ανταγωνιστικής θέσης του Έλληνα βαµβακοπαραγωγού θα προέλθει –µόνο- από την επίτευξη 

της παραγωγής της παραγωγής τυποποιηµένου –και µε επώνυµη ταυτότητα βαµβακιού 

υψηλής ποιότητας, για τη βιοµηχανία. 

Η παραγωγή βεβαία προϊόντων βαµβακιού υψηλής ποιότητας προαπαιτεί επιµεληµένη 

προσπάθεια του ίδιου του παραγωγού και όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων της 

µεταποίησής του, αλλά και υποδοµές, έρευνα και τεχνογνωσία που θα παράσχει κυρίως το 

κράτος. 

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

 

Στις µέρες µας εµφανίζεται πρόβληµα ποιότητας για το ελληνικό βαµβάκι, και αυτό γίνεται 

γιατί δεν ενδιαφέρονται πολλοί για την καλλιέργεια του, παρ’ ότι όλοι την υµνούν και την 

προσαγορεύουν. Η αλήθεια είναι πως αγνοούν την ποιότητα του βαµβακιού στην πράξη. Την 

παραγνωρίζουν µε την άκρατη επιδίωξη της ποσότητας στην παραγωγή, αφού έτσι 

ερµηνεύεται – δυστυχώς από πολλούς – το υπάρχον πλαίσιο στήριξης της Ε.Ε. 

Οι επιπτώσεις της ποιότητας του βαµβακιού εµφανίζονται, τόσο µε την απώλεια πολλών 

αγορών των ευρωπαϊκών χωρών, µε υψηλές τιµές για υψηλή ποιότητα βαµβακιού, όσο και µε 

την δυσχέρεια της διάθεσης του εκκοκκισµένου, ακόµη και σε χώρες του τρίτου κόσµου.  

Αλλά, πλέον αυτών, υποχωρεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, σ’ έναν κόσµο 

όπου διαρκώς και περισσότερο οξύνεται ο οικονοµικός ανταγωνισµός, όπως έχει 

προαναφερθεί. 
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Ο οργανισµός Βάµβακος σχεδιάζει και προσανατολίζει τη δράση του υπό τους ακόλουθους 

στόχος πολιτικής του βαµβακιού, που περιλαµβάνουν κυρίως τα παρακάτω : 

o Τη µη παραπέρα επέκταση της καλλιέργειας. 

o Τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την καλύτερη τυποποίησή του. 

o Τη διατήρηση της παραγωγικότητας και του ύψους της παραγωγής, µε στόχο 

την επάρκεια σε πρώτη ύλη άριστης ποιότητας για την ελληνική κλωστοϋφαντουργία 

µε την κατάκτηση νέων αγορών. 

o Τη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών, µε µείωση του κόστους 

παραγωγής. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει υιοθετώντας νέες τεχνικές 

καλλιέργειας (ολοκληρωµένη καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών, βιολογική 

καλλιέργεια κ.α.), οι οποίες απαιτούν µειωµένες εισροές και όχι µε µεθόδους 

µετακύλισης του κόστους παραγωγής, σε άλλους παραγωγικούς κλάδους ή τοµείς. 

o Τη βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς 

o Τη διατήρηση, την βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης και του 

εξοπλισµού των υπηρεσιών και εργαστηρίων του Οργανισµού Βάµβακος, για τη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους παραγωγούς και τις µονάδες 

βιοµηχανοποίησης του βαµβακιού. 

o Τη µη παραπέρα αύξηση του αριθµού των εκκοκκιστηρίων και κατά συνέπεια 

της δυναµικότητας του, που δηµιουργούν προβλήµατα βιωσιµότητας, λόγω του 

αναπτυσσόµενου υπερεπαγγελµατισµού. 

o Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και τη φροντίδα της 

υγιεινής του ανθρώπου, µέσω του περιορισµού της χρήσης των χηµικών, τόσο στην 

καλλιέργεια του βαµβακιού όσο και στα στάδια της χηµικής επεξεργασίας των 

προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας. 

o Την παροχή της αναγκαίας και ικανής για τους προεκτεθέντες στόχους – 

πληροφόρησης στους παραγωγούς ρου πρωτογενή τοµέα. 

o Τη συνέχιση των ενταντικοποιηµένων ελέγχων, για την περιφρούρηση της 

ενίσχυσης στους πραγµατικούς δικαιούχους και την εµφάνιση της παραγωγής στα 

πραγµατικά της όρια. 
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο Οργανισµός Βάµβακος αναπτύσσει πολύµορφη 

δράση. Την αποκτηθέντα τεχνογνωσία – µέσω του δικτύου των υπηρεσιακών µονάδων που 

διαθέτει σε όλη τη χώρα – την προωθεί και την διαχέει στους βαµβακοπαραγωγούς, αλλά και 

στη βιοµηχανία. 

Για την υποστήριξη της ποιότητας του παραγόµενου βαµβακιού και των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, έχουν προγραµµατιστεί για να λειτουργήσουν τα τέσσερα 

υπερσύγχρονα περιφερειακά «Κέντρα Ταξινόµησης», «Τυποποίησης και Ποιοτικού 

Ελέγχου» . στα κέντρα αυτά θα ταξινοµείται όλο το παραγόµενο βαµβάκι στη χώρα µας (µε 

την αξιοπιστία και την οµοιοµορφία που εξασφαλίζουν τα High Volume Instruments . 

Ως νέα µέτρα περαιτέρω βελτίωσης του συστήµατος ελέγχων ο χρήστης διαχείρισης των 

κοινοτικών ενισχύσεων και προστασίας της ποιότητας του προϊόντος, ο Οργανισµός 

Βάµβακος που αφορούν : 

Τον παραγωγό, µε αύξηση των επιτοκίων ελέγχον στο χωράφι, µε εφαρµογή του 

συστήµατος της «τηλεπισκόπησης» και µε τελειοποίηση της αξιοπιστίας  της διαχείρισης του 

«Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Καλλιεργούµενων Εκτάσεων, 

(ΟΣ∆ΕΕ)». 

Την ποιότητα εισκοµιζόµενου εκκοκκισµένου βαµβακιού στα εκκοκκιστήρια, µε έλεγχο 

πλέον και της υγρασίας, ύστερα από τον καθορισµό ενός ανώτατου ορίου, σε ένα  ποσοστό  

% (π.χ. 17%) ως κριτήριο επιλεξιµότητας ή αποµείωσης στο τριπλάσιο της υπέρβασης, 

προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητά του και οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να κλιµακώσουν 

ανάλογα τις τιµές, ώστε να αµείβεται ικανοποιητικά ο καλός παραγωγός. 

Την εξυγίανση της διακίνησης του σύσπορου βαµβακιού, µε την επισηµοποίηση των 

«µεσιτών» του σύσπορου, µε ότι αυτό συνεπάγεται : 

� Στην επισηµοποίηση της έδρας τους 

� Στην επάρκεια των εγκαταστάσεων και τοθ µηχανολογικού εξοπλισµού τους 

� Στη  τήρηση των επίσηµων βιβλίων του Κ.Φ.Σ. 

� Στην παροχή εγγυήσεων στους συναλλασσόµενους , κ.α. 
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Οι σοβαρές ατασθαλίες στο βαµβάκι έχουν µόνο ιστορική αξία. Τα προβλήµατα αυτά 

σήµερα εµφανίζονται σπάνια ή έχουν µικρή σηµασία και αφορούν κυρίως παρατυπίες στην 

εφαρµογή των διαδικασιών του κοινοτικού πλαισίου ενίσχυσης της βαµβακοκαλλιέργειας. Ο 

Οργανισµός Βάµβακος ελέγχει µε µεγάλη αυστηρότητα όλα τα στάδια της διακίνησης, 

εκκόκκισης και εµπορίας του προϊόντος και όπου διαπιστώνει παρεκκλίσεις από τα νόµιµα 

παρεµβαίνει επιβάλλοντας βαρύτατες ποινές, σε περιπτώσεις µάλιστα που συµβεί να 

διαπιστωθεί παρανοµία, την καταγγέλλει στον εισαγγελέα για να επιβληθούν τα νόµιµα. 

Με τα νέα µέτρα που έχουν θεσπιστεί, καθώς και εκείνα που έχουν προταθεί, για τη 

βελτίωση του συστήµατος της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων στο βαµβάκι, θα 

εξαλειφθούν παντελώς οι προσπάθειες ορισµένων επιτήδειων για υφαρπαγή των ενισχύσεων, 

σε βάρος των πράγµατι δικαιούχων. 

 

 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

 

Ο Οργανισµός Βάµβακος των δεκαετιών ’60 και του ’70, ευτύχησε να έχει επικεφαλή ένα 

φωτισµένο γενικό διευθυντή, τον κ. ΗΛΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟ,  µε τις εισηγήσεις του οποίου, 

η βαµβακοκαλλιέργεια κατάφερε σήµερα να είναι η µοναδική απόλυτα εκµηχανισµένη 

καλλιέργεια, µέσα από την δηµιουργία περισσότερων από  2000 «Οµάδων Παραγωγών», 

στην από κοινού χρήση των µηχανηµάτων συλλογής και στην εµπορία του προϊόντος. 

Επίσης, στο ίδιο αυτό χρονικό διάστηµα τέθηκαν οι βάσεις εκσυγχρονισµού των 

εκκοκκιστηρίων και κλωστηρίων. 

Σήµερα ο Οργανισµός Βάµβακος, που είναι απόλυτα αποκεντρωµένη υπηρεσία, 

διαθέτοντας γραφεία σε όλες τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, ανταποκρίνεται 

πλήρως και επιτυχώς στις θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες του.  
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Πέρα όµως αυτού, δραστηριοποιείται και στους τοµείς της υποστήριξης της βιοµηχανίας, 

παρέχοντας συµβουλές καλύτερης και οικονοµικότερης λειτουργίας των βιοµηχανιών και 

χορηγώντας του σήµατα ποιότητας των προϊόντων τους, µέσω πιστοποιήσεων που παρέχουν 

τα εργαστήρια του στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σηµειωθεί το εργαστήρια 

της Θεσσαλονίκης πιστοποιήθηκε πρώτα από αυτό της Αθήνας, πιστοποιήθηκε µετά το 2001. 

 Παράλληλα σε όλα αυτά, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης τα τέσσερα κέντρα, στη 

Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και τη Βοιωτία, που θα παρέχουν τεχνολογική 

υποστήριξη στο βαµβάκι και τα προϊόντα του και πιστοποιητικά ποιότητας κατά  ISO EN 

45011 και πιστοποιητικά ECO LABEL, µε ολιγοµελές, αλλά εξαιρετικό σε επίπεδο γνώσεων 

και ποιότητα προσφορά εργασίας, εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. 

Ο Οργανισµός Βάµβακος, λειτουργεί σαν αυτόνοµη υπηρεσία υπό την ηγεσία του 

υπουργού Γεωργίας, συµµετέχει στη διαµόρφωση των αποφάσεων χάραξης της αγροτικής 

πολιτικής που αφορά το βαµβάκι, εισηγούµενος κάθε φορά τις τεκµηριωµένες προτάσεις του. 

Η γνώµη του στο σχεδιασµό οποιασδήποτε αλλαγής και εξειδίκευσης της πολιτικής για το 

βαµβάκι έχει πάντοτε ιδιαίτερο βάρος. 

 

 

 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 

Υπάρχει ανησυχία για την τύχη του προϊόντος, λόγω των διαφόρων προβληµάτων και της 

αλλαγής φιλοσοφίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις ενισχύσεις. Αν όµως 

οι αγρότες και οι εκκοκκιστές αντιληφθούν έγκαιρα ότι «όλα είναι στα χέρια τους, 

βελτιώνοντας την ποιότητα, µπορούν εύκολα να πετύχουν τους πλέον φιλόδοξους στόχους 

τους». Αυτά µπορούν να τα κάνουν άµεσα, µε τρόπο ώστε, συνεργαζόµενοι µέσω των 

οµάδων παραγωγών να µπορούν να µειώσουν το κοστολόγιο της  παραγωγής τους. Τότε 

ανοίγεται µπροστά τους λαµπρός ορίζοντας δράσης έχοντας πάντα την συµπαράσταση από 

τον Οργανισµό Βάµβακος, ωθώντας έτσι την καλλιέργεια, αλλά και τα εισοδήµατά τους, σε 

υψηλότερο επίπεδο.  
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Η περαιτέρω βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών καθώς και η απόκρουση των 

επερχόµενων δυσκολιών παραγωγής του προϊόντος -  από τον διαρκώς αυξανόµενο 

ανταγωνισµό και τη  αφθονία της ποσότητας παραγωγής των χωρών χαµηλού κόστους – θα 

προέλθει από την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος.   

    Γι’ αυτό, θα πρέπει όλοι οι εµπλεκόµενοι µε το βαµβάκι να συνεργάζονται και να 

συνεισφέρουν, σε µια ανοιχτή συµφωνία κοινωνικού ελέγχου και συντονισµένης δράσης για 

τη ποιότητα, σε όλα τα στάδια και τις φάσεις παραγωγής και επεξεργασίας του προϊόντος. 

Για τρίτη συνεχή χρονιά η χώρας µας σηµείωσε εντυπωσιακή ευστοχία ανάµεσα στις 

προβλέψεις της αναµενόµενης παραγωγής και στις τελικές επιδόσεις της, µε αποκλίσεις 

προσεγγίζοντας µόλις τι 1 W* των αρχικών προβλέψεων. Το γεγονός αυτό, µαζί και µε την 

αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων διασταυρωτικών ελέγχων και των άλλων µέτρων 

διασφάλισης των κοινοτικών  ενισχύσεων στο βαµβάκι, συνέβαλε στη διατήρηση υψηλών 

τιµών ανά κιλό προϊόντος στον παραγωγό, παρά την κατακόρυφη πτώση των διεθνών τιµών 

του εκκοκκισµένου και την αύξηση κατά 120.000 τόνους περίπου, περίπου, της εθνικής 

παραγωγής και της υπέρβασης του εθνικού «πλαφόν» στο σύσπορο  βαµβάκι, λόγω 

επέκτασης της βαµβακοκαλλιέργειας κατά 300.000 στρ, περίπου. 

    Κατά τη λήξασα εκκοκκιστική περίοδο 1998 – 1999, είχαµε τις ακόλουθες εξελίξεις 

στην παραγωγή και στο εισόδηµα του Έλληνα βαµβακοπαραγωγού : 

 Η καλλιεργηθείσα έκταση έφτασε τα 4.175.000 στρ. , έναντι 3.878.000 στρ. 

δηλαδή υπήρξε ποσοστιαία αύξηση κατά 7,7 W* . 

 Η µέση εθνική απόδοση ανά στρέµµα έφτασε τα 283 κιλά/στρ. έναντι 275 

κιλών/στρ, δηλαδή υπήρξε ποσοστιαία αύξηση κατά 2,9%. 

 Ο όγκος της εθνικής παραγωγής σύσπορου βαµβακιού έφτασε τους 1.182.000 

τον. έναντι 1.060.000 τον. πέρσι, δηλαδή υπήρξε ποσοστιαία αύξηση κατά 11,5%. Ο 

όγκος του εκκοκκισµένου έφτασε στους 383.000 τόνους. 

 Η αξία της εθνικής παραγωγής σε τιµές παραγωγού, αυξήθηκε κατά 27 δις 

δρχ., ενώ η ποσοστιαία αύξηση φτάνει το 7,4% συγκριτικά µε την προηγούµενη 

περίοδο και είναι συγκρίσιµη και  ανάλογη µε την αύξηση της έκτασης. 
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  Για την ερχόµενη καλλιεργητική περίοδο, αναµένεται και νέα αύξηση της 

καλλιεργούµενης έκτασης, λόγω του γεγονότος της υπερέχουσας – σε σχέση µε άλλες 

ανταγωνιστικές καλλιέργειες – ακαθάριστης στρεµµατικής προσόδου για τον παραγωγό. 

Ωστόσο, αφού προσδιορίσουµε ένα επίπεδο εθνικής παραγωγής (υψηλότερο πάντως του 

εθνικού «πλαφόν» ενίσχυσης που έχουµε σήµερα και ίσο µε τα σηµερινά επίπεδα 

παραγωγής), θα πρέπει να επιδιώξουµε την αυτοσυγκράτησης της παραγωγής της 

καλλιεργούµενης έκτασης µε βαµβάκι.  

    Με τέτοια επιδίωξη δεν τίθεται εξαιτίας µόνο των ποινών συνεπευθυνότητας στην 

ενίσχυση του προϊόντος, γεγονός που επιφέρει ανάσχεση της τάσης συνεχούς αύξησης της 

παραγωγής, αλλά λόγω κυρλίως των τεραστίων κινδύνων και προβληµάτων που επιφέρει η 

µονοκαλλιέργεια. 

     Σε ό, τι αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις στο βαµβάκι, προσδοκούµε τη διατήρηση των 

«ελλειµµατικών πληρωµών» στην παραγωγή του προϊόντος για την επόµενη πενταετία. Και 

πράγµατι, αναµένεται πως το σηµερινό καθεστώς των ενισχύσεων στο βαµβάκι θα διατηρηθεί 

και για τα επόµενα πέντε χρόνια, µε ορισµένες όµως τροποποιήσεις στα ειδικά µέτρα 

ενίσχυσης. Αυτό όµως, χάρη στη σηµειωθείσα αξιοπιστία της χώρας µας στη διατήρηση του 

συστήµατος των ενισχύσεων κατά τα τελευταία χρόνια. Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος 

αυτού αναδείχθηκαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά φέτος, όπου παρά την κατάρρευση 

των διεθνών τιµών του προϊόντος, επιτεύχθηκαν σχετικά σταθερές τιµές στον παραγωγό. 

Αποτέλεσµα αυτού ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχρεωθεί να υπερβεί τον προϋπολογισµό 

των ενισχύσεων για το βαµβάκι, ύψους 770 MECU , και να φθάσει τα 850 MECU , για την 

Ελλάδα και την Ισπανία µαζί. 

    Μέσα στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούµε, πολλές φορές αναγκαζόµαστε να 

είµαστε αυστηροί και καµιά φορά σκληροί, αλλά πρέπει να έχουν υπόψη τους και οι αγρότες 

ότι όλα αυτά γίνονται για τη διαφύλαξη του κόπου τους από µερικούς κακούς συναδέλφους 

τους ή και εκκοκκιστές. Οι Έλληνες βαµβακοπαραγωγοί θα πρέπει να προσβλέπουν µε 

εµπιστοσύνη προς τον Οργανισµό Βάµβακος, το ανθρώπινο δυναµικό του οποίου είναι 

προσανατολισµένο να υπερασπίζεται αποτελεσµατικά το µόχθο και τα συµφέροντά τους, που 

στηρίζουν και την εθνική µας οικονοµία. 
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