
 

 
ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ 

 

ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ  
Είναι απ’ τισ ςθμαντικότερεσ καλλιεργθτικζσ επεμβάςεισ. Πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι, όταν το χϊμα 

είναι ςτο ρϊγο του. Είναι καλφτερα, πολλζσ φορζσ, να αποφφγουμε κάποια κατεργαςία, παρά να γίνει ςε υγρό χωράφι 
και να ηυμωκεί το χϊμα. Η ηθμιά που προκαλείται ςτθν δομι του εδάφουσ, ιδίωσ από υγρό όργωμα, μπορεί να 
ακολουκεί τθν καλλιζργεια όλο το καλοκαίρι (καχεξία – κιτρινάδα των φυτϊν κ.λ.π.). 

Πολφ ωφζλιμο είναι το εδαφοςχίςιμο (ςε πραγματικό βάκοσ κατεργαςίασ μεγαλφτερο από 50 – 60  εκατοςτά), 
κάκε 4-5 χρόνια. Σε χρονιζσ που το φκινόπωρο δεν ζχει πολλζσ βροχζσ και τα χωράφια είναι ςτεγνά μετά τθν ςυγκομιδι, 
δεν πρζπει να χάνουμε τθν ευκαιρία να κάνουμε αυτιν τθν πολφ ςθμαντικι επζμβαςθ.  
 

  ΛΙΠΑΝΗ   
Για να γίνει ςωςτι λίπανςθ είναι απαραίτθτο να προθγθκεί εδαφολογικι ανάλυςθ. Οι παραγωγοί πρζπει να 

κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτά τθσ και να φροντίηουν να κάνουν αυτι τθν «ακτινογραφία» των χωραφιϊν τουσ.  
Όταν δεν υπάρχει εδαφολογικι ανάλυςθ, προτείνουμε μία γενικι λίπανςθ που κα δϊςει ςτο ζδαφοσ άηωτο ςε 

μεγαλφτερθ αναλογία (10-12 μονάδεσ), φωςφόρο (5-6 μονάδεσ) και κάλιο (5-6 μονάδεσ). Για να εφαρμοςκοφν αυτζσ οι 
μονάδεσ, χρθςιμοποιοφνται ςφνκετα λιπάςματα που ζχουν αναλογία αηϊτου, φωςφόρου και καλίου 2-1-1 περίπου 
(όπωσ 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα παρόμοια), ςε ποςότθτα 40-60  κιλϊν / ςτρζμμα. 

Από τθν ποςότθτα αυτι: 
Το μικρότερο μζροσ τθσ εφαρμόηεται ςτθ ςπορά (κατά προτίμθςθ γραμμικά). Η υπόλοιπθ, μεγαλφτερθ ποςότθτα, 

πρζπει να εφαρμόηεται ςτο τελευταίο ςκαλιςτιρι (τζλθ Ιουνίου), ϊςτε να  είναι κοντά ςτθν εποχι των μεγάλων 
απαιτιςεων τθσ καλλιζργειασ - από τισ αρχζσ Αυγοφςτου και μετά, όταν το βαμβάκι καταναλϊνει το 70% περίπου του 
αηϊτου, φωςφόρου και καλίου.  Σθν επιφανειακι αηωτοφχο λίπανςθ πρζπει να τθν αποφεφγουμε ςτο βαμβάκι, για τθν 
αποφυγι ανεπικφμθτθσ βλαςτικισ ανάπτυξθσ. Μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (υποβοικθςθ του ξεκινιματοσ 
κακοφυτρωμζνων φυτϊν, θ ςε πολφ φτωχά χωράφια πρζπει να εφαρμόηεται). 

Αξίηει να επιςθμάνουμε εδϊ, ότι θ υπερβολικι μείωςθ ι και παράλειψθ τθσ λίπανςθσ, ςτθν οποία ζχουν 
παραςυρκεί πολλοί  βαμβακοπαραγωγοί, είναι μία αντιοικονομικι ςυμπεριφορά, αφοφ χάνουν πολλαπλάςια από τθν 
μείωςθ τθσ παραγωγισ, απ’ όςα «κερδίηουν» με τθν μείωςθ τθσ λιπαντικισ δαπάνθσ. Είναι κρίμα να κοπιάηουν και να 
κάνουν τόςα ζξοδα όλο το καλοκαίρι (ςπορά, ςπόροι, ηιηανιοκτόνα, αναςχετικά, αποφυλλωτικά, ςκαλίςματα, ποτίςματα) 
και να κάνουν «οικονομία» ςτθν «τροφι», που είναι θ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για καλζσ αποδόςεισ.                               
Από τθν ςτιγμι που καλλιεργοφμε βαμβάκι, είναι απαραίτθτο και ςυμφζρον να κάνουμε τθ ςωςτι, επαρκι λίπανςθ. 
 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΙΑ   
1. Ενςωμάτωςθ   
      -  Neoflan 600 WG                                       150    γρ.    δραςτικισ ουςίασ το ςτρζμμα   

- Pendimethalin                                130 ωσ 200  γρ.  δραςτικισ ουςίασ το ςτρζμμα  (χρηςιμοποιείται και μεταςπαρτικά) 
2.Μεταςπαρτικά: (επιφανειακά μετά τθ ςπορά - προφυτρωτικά) 

- Fluometuron 125 ωσ 200  γρ.  δραςτικισ ουςίασ το ςτρζμμα  
- Metolachlor   100 ωσ 130  γρ.  δραςτικισ ουςίασ το ςτρζμμα 
- Axion combi (Pendimethalin + Terbuthylazine)   400   κ.ε.     ςκευάςματοσ  το ςτρζμμα  (600 κ.ε. για αγριάδα) 
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Ο ψεκαςμόσ των ηιηανιοκτόνων, είναι καλό να γίνεται το βράδυ, που οι ςυνκικεσ είναι, ςυνικωσ, ευνοϊκότερεσ για 
τθν καλφτερθ δζςμευςθ του ηιηανιοκτόνου ςτο επιφανειακό ςτρϊμα του εδάφουσ (μικρότερθ εξάτμιςθ κ.λ.π.).  
 

 Π Ο Ρ Α 
Ποςότθτα ςπόρου:   1,7 - 2,0  κιλά, περίπου, το ςτρζμμα. 
Αποςτάςεισ ςποράσ : Ανά 5 ωσ 6  εκατοςτά περίπου. Αραιότερα ςπζρνουμε ςτα χωράφια που το βαμβάκι παίρνει φψοσ. 
Προςοχι ςτο βάκοσ ςποράσ. ΟΧΙ ΒΑΘΕΙΑ.  Το ςωςτό βάκοσ είναι 3 με 4  εκατοςτά - δφο δάχτυλα περίπου.  

Βαθιά ςπορά οδηγεί τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε επαναςπορά. 
Ο ςβωλοδιϊχτθσ τθσ ςπαρτικισ να μθν ανοίγει αυλάκι (ψάχνοντασ τθν υγραςία βρίςκουμε τθν επαναςπορά), γιατί: 

α)  απομακρφνεται, μαηί με το χϊμα, το ενςωματωμζνο ηιηανιοκτόνο και φυτρϊνουν ηιηάνια ςτθ γραμμι ςποράσ και 
β)  αν μετά τθ ςπορά πζςουν βροχζσ, δθμιουργείται, μζςα ςτο αυλάκι, υπερβολικι υγραςία που προκαλεί ςάπιςμα 

του ςπόρου και αργότερα των μικρϊν φυτϊν. Επίςθσ, το χϊμα που παραςφρεται ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, από τισ 
πλευρζσ του αυλακιοφ, μεγαλϊνει το βάκοσ ςποράσ και δυςκολεφει το φφτρωμα.  

 
   ΣΑ ΣΡΙΑ «ΟΧΙ» ΣΗ ΠΟΡΑ:   ΟΧΙ  βακειά, ΟΧΙ  αυλάκι από το ςβωλοδιϊχτθ, ΟΧΙ  όλο το βαςικό λίπαςμα ςτθ ςπορά. 
 
 
 
 
 



 

ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΕΔΑΦΟΤ -  ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ  
Η εφαρμογι των κοκκωδϊν εντομοκτόνων εδάφουσ παρζχει προςταςία από  τον ςιδθροςκϊλθκα. Ωσ γνωςτόν,  

δεν είναι, πλζον, δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ βαμβακοςπόρου επενδυμζνου με εντομοκτόνα.  
Η προςταςία των ωφελίμων  εντόμων και θ βιολογικι ιςορροπία, κα πρζπει να αποτελοφν πρωταρχικό μζλθμα 

για κάκε καλλιεργθτι βαμβακιοφ, από το φφτρωμα και μετά. Βαςικόσ ςτόχοσ  του ενθμερωμζνου βαμβακοπαραγωγοφ 
είναι να αποφφγει τουσ άςκοπουσ ψεκαςμοφσ  και να φτάςει ςτον Αφγουςτο χωρίσ εντομοκτόνα. Να «γεμίςει» το 
χωράφι του με ωφζλιμα ζντομα, για να αντιμετωπίςει με επιτυχία τθν επικίνδυνθ γενιά του πράςινου ςκουλθκιοφ τον 
Αφγουςτο. 
 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΗΨΙΡΡΙΖΙΩΝ 
Το βαμβάκι είναι ευαίςκθτο ςτισ ςθψιρριηίεσ. Εντονότερα προςβάλλεται, όταν φυτρϊνει ςε ςυνκικεσ μεγάλθσ 

υγραςίασ και χαμθλϊν κερμοκραςιϊν. 
 Με ςκαλιςτιρια αερίηουμε το ζδαφοσ και προλαβαίνουμε το ςάπιςμα των ςπόρων ι των μικρϊν βαμβακοφφτων. 

Τα ςκαλίςματα μποροφν, κάποιεσ φορζσ, να γίνουν και πριν το φφτρωμα, όταν ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ ζχουν ιδθ 
δθμιουργιςει ζντονθ κροφςτα ςτο ζδαφοσ – ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και θ ίδια θ ανατάραξθ που προκαλείται ςτο 
ζδαφοσ από το ςκαλιςτιρι, βοθκά ςτο φφτρωμα, μζςα απ’ τισ ρωγμζσ που δθμιουργοφνται ςτθν κροφςτα.  

Σθμαντικι βοικεια  προςφζρει και θ εφαρμογι, με ψεκαςμό, αυξινϊν (ΑΤΟΝΙΚ και παρόμοιων), που μπορεί να 
γίνει νωρίτερα από το ςκαλιςτιρι (μόλισ καταςτεί δυνατι θ κυκλοφορία του τρακτζρ – ψεκαςτικοφ μζςα ςτο υγρό 
χωράφι. Κερδίηουμε, ζτςι, τθν επιβίωςθ πολλϊν φυτϊν, πριν ζλκει θ ουςιαςτικι βοικεια του ςκαλιςτθριοφ. 
 

ΑΝΑΧΕΗ (ΣΑΜΑΣΗΜΑ) ΣΗ ΤΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Σε χωράφια που παίρνουν υπερβολικό φψοσ, θ εφαρμογι αναςχετικϊν αποτελεί μία πολφ ςθμαντικι 

επζμβαςθ.  Σ’ αυτά τα χωράφια, παράλειψθ ι κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι τουσ, οδθγεί ςε ανεξζλεγκτθ ανάπτυξθ, που 
οψιμίηει και μειϊνει (δραματικά πολλζσ φορζσ) τθν παραγωγι. Σο κλειδί  για πετυχθμζνο ςταμάτθμα τθσ ανάπτυξθσ, 
είναι θ ζγκαιρθ πρϊτθ επζμβαςθ, όταν τα φυτά είναι ακόμα μικρά (40-50 εκατ.). Αν αργιςουμε, θ πικανότθτα επιτυχίασ 
είναι πολφ μικρι, αλλά κα ςτοιχίςει και  ακριβότερα, αφοφ κα απαιτθκοφν πολφ μεγαλφτερεσ δόςεισ αναςχετικϊν. 

Μετά τθν πρϊτθ επζμβαςθ και ανάλογα με τον καιρό και τθν εμφάνιςθ τθσ βαμβακοφυτείασ, μπορεί να χρειαςτεί 
δεφτερθ ι και τρίτθ εφαρμογι. 

Τα αναςχετικά προκαλοφν, ςυνικωσ, ςυμπτϊματα δίψασ ςτα φυτά και επομζνωσ κα χρειαςτοφν πότιςμα 
νωρίτερα, απ’ ότι κα χρειάηονταν χωρίσ τθν εφαρμογι τουσ. Το αν όμωσ κα γίνει τελικά άρδευςθ και πότε, μετά τθν 
εφαρμογι των αναςχετικϊν, κα εξαρτθκεί από το χωράφι και τον καιρό. Η άποψθ αναςχετικό και αμζςωσ πότιςμα, δεν 
είναι ςωςτι.  
 

Π Ο Σ Ι  Μ Α Σ Α  
Είναι από τισ  κριςιμότερεσ καλλιεργθτικζσ επεμβάςεισ.  Είναι πάρα πολφ ςθμαντικό να γίνονται ςτθν ϊρα τουσ 

και με τθ ςωςτι δόςθ, προκειμζνου να υπθρετθκεί ο βαςικόσ άξονασ  ςτθν καλλιζργεια του βαμβακιοφ, που είναι θ 
ιςορροπία μεταξφ βλαςτικισ ανάπτυξθσ και καρποφορίασ. Πρόωρα ποτίςματα οδθγοφν ςε ανεπικφμθτθ, υπερβολικι 
βλαςτικι ανάπτυξθ και οψίμθςθ τθσ παραγωγισ, ενϊ κακυςτζρθςι τουσ  προκαλεί ςταμάτθμα τθσ ανάπτυξθσ αλλά και 
πτϊςθ χτενιϊν και καρυδιϊν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ζχουμε μείωςθ τθσ παραγωγισ και υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ. 
Είναι πολφ ςθμαντικό, λοιπόν, ο  βαμβακοκαλλιεργθτισ να μάκει να ξεχωρίηει πότε το χωράφι του κζλει πότιςμα. 

ΠΟΣΙΜΑΣΑ ΦΤΣΡΩΜΑΣΟ: αποτελοφν ιδιαίτερθ περίπτωςθ και χρειάηεται προςοχι ςτθ δόςθ του νεροφ και ςτθν 
λιψθ απόφαςθσ για επανάλθψι τουσ. Η ποςότθτα του νεροφ πρζπει να είναι τόςθ όςθ χρειάηεται για να  δϊςει ςτο 
ζδαφοσ τθν αναγκαία για τθν βλάςτθςθ του ςπόρου υγραςία, χωρίσ να δθμιουργεί, όμωσ, ςυνκικεσ υπερβολικισ 
υγραςίασ, που, όπωσ προαναφζρκθκε, είναι πολφ επικίνδυνεσ για εκδιλωςθ ςθψιρριηιϊν. Αν οι περιςςότεροι ςπόροι 
βρίςκονται ςε υγραςία, είναι καλό να περιμζνουμε να φυτρϊςουν και μετά να ποτίςουμε. Αξίηει, επίςθσ, να τονιςκεί ο 
αυξθμζνοσ κίνδυνοσ δθμιουργίασ ζντονθσ κροφςτασ, όταν χρθςιμοποιείται πολυμπζκ ςτο πότιςμα φυτρϊματοσ. Για να 
αποφευχκεί αυτό το πρόβλθμα (για το οποίο πολλοί είναι ανυποψίαςτοι), πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μικρότερα μπζκ 
και θ ποςότθτα του νεροφ να είναι περιοριςμζνθ.  Ζτςι, πολλζσ φορζσ, επιβάλλεται να γίνουν δφο γριγορα, ελαφρά 
ποτίςματα - περάςματα με το πολυμπζκ, παρά ζνα με μεγαλφτερθ δόςθ.  

Διαρκζσ μζλθμα των βαμβακοπαραγωγϊν πρζπει να αποτελεί θ καλι διαχείριςθ και θ αποφυγι ςπατάλθσ του 
αρδευτικοφ νεροφ. Στα πλαίςια και του ςχεδίου δράςθσ για τθ μείωςθ τθσ νιτρορρφπανςθσ, πρζπει να προςζχουμε θ 
δόςθ του αρδευτικοφ νεροφ ςε κάκε πότιςμα να είναι τόςθ, όςθ μπορεί να ςυγκρατιςει το ζδαφοσ, ϊςτε να 
αποτρζπονται θ απορροι ι θ βακιά διικθςθ που ρυπαίνουν με νιτρικά τα νερά.  

 

Για τα ςθμαντικότερα από τα κζματα που αναφζρονται παραπάνω (π.χ. αντιμετϊπιςθ των ςθψιρριηιϊν, φυτοπροςταςία, 
ανάςχεςθ τθσ υπερβολικισ ανάπτυξθσ, κ.ά.), θ υπθρεςία μασ εκδίδει πιο αναλυτικζσ οδθγίεσ, οι οποίεσ διανζμονται ςτθν 
κατάλλθλθ εποχι και, όπωσ πάντα, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε όλα τα κζματα τθσ καλλιζργειασ, οι βαμβακοπαραγωγοί μποροφν  να απευκφνονται 
ςτουσ γεωπόνουσ τθσ υπθρεςίασ μασ.  
 Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ 
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