
Βαζηθές αρτές δηατείρηζες ηες θαιιηέργεηας ηες Ειαηθράκβε (Brassica napus L.) 

Εποτή ζποράς: Η ζωζηή επνρή ζπνξάο είλαη από ηνπο θαζνξηζηηθόηεξνπο παξάγνληεο κηαο πεηπρεκέλεο ζνδηάο ζηελ 

ειαηνθξάκβε. Η θξηζηκόηεηα ηεο επηινγήο απηήο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ην θπηό πξέπεη λα μερεηκωληάζεη έρνληαο 

ήδε αλαπηύμεη 8 θύιια .. Έλα ηέηνην θπηό αληέρεη ην ρεηκώλα ζε ζεξκνθξαζίεο έωο 

 θαη -25
0
C.  Το 70% ηες ηειηθής παραγωγής θαζορίδεηαη πρηλ ηο τεηκώλα. Σε ζρέζε κε ηα παξαπάλω ζπζηήλεηαη ε 

αθόινπζε επνρή  ζπνξάο: 15 Σεπηέκβξε – 15 Οθηώβξε. 

Τρόπος θαη πσθλόηεηα ζποράς: Σπαξηηθή ζηαξηνύ πνπ λα κπνξεί λα ζπείξεη κηθξέο πνζόηεηεο ζπόξνπ (300 – 500 γξ.) 

Γηα ζπνξά κε ζπαξηηθή ζηαξηνύ πξνηείλνληαη απνζηάζεηο κεηαμύ γξακκώλ 15 – 30 εθαηνζηά θαη πνζόηεηα ζπόξνπ γηα 

κελ ηα πβξίδηα 300 – 350 γξ. ελώ γηα ηηο πνηθηιίεο 350 – 400 γξ. 

Σε πεξηπηώζεηο άγνλωλ θαη όρη θαιά πξνεηνηκαζκέλωλ ρωξαθηώλ ζπζηήλεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ζπόξνπ θαηά 10%. 

Ο επηζπκεηόο αξηζκόο θπηώλ αλά η.κ. είλαη 50 -70 θπηά.  

Λίπαλζε: Απαηηεί κεζαίνπ επηπέδνπ ιίπαλζε: 

Άδωηο(Ν) :10 -18 κνλάδεο αλά ζηξέκκα (4-8 κνλάδεο κε ηελ ζπνξά & 6-8 κνλάδεο πξηλ ηελ αλζνθνξία) 

 Φώζθορος (Ρ): 4-8 κνλάδεο αλά ζηξέκκα(κε ηελ ζπνξά) 

Κάιηο(Κ): 4-8 κνλάδεο αλά ζηξέκκα(κε ηελ ζπνξά) 

      Σπληζηάηαη ε εθαξκνγή 3 κνλάδωλ Θείνπ(S)  θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπνξάο κε ηελ βαζηθή ιίπαλζε. 

       Σε πνιύ θηωρά ρωξάθηα ε δόζε  Αδώηνπ ηελ Άλνημε κπνξεί λα απμεζεί θαηά 2-3 κνλάδεο . Σε γεξά θαη πγξά ρωξάθηα κε 

αξθεηό ππνιιεηκαηηθό άδωην, ε αδωηνύρνο ιίπαλζε ηεο Άλνημεο γίλεηαη ζε ειάρηζηεο πνζόηεηεο . 

Έιεγτος ηωλ δηδαλίωλ:. Metazachlor 40% - quinmerac 10% κε πξνθπηξωηηθή θαη κεηαθπηξωηηθή δξάζε ζε εηήζηα 

αγξωζηώδε θαη πιαηύθπιια δηδάληα. Εθαξκνγή ζε δόζε 200-250 θ. εθ./ζηξ. κε 20-40 ιίηξα λεξνύ αλά ζηξ.  

Τα ζηελόθπιια θαηαπνιεκνύληαη εύθνια κε ρξήζε γλωζηώλ αγξνζηνδνθηόλωλ. 

Εληοκοιογηθές προζβοιές θαη αζζέλεηες: Οη πηζαλόηεξεο πξνζβνιέο ζηελ Ειιάδα ζύκθωλα κε ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα 

είλαη ε αθίδα, θαη θάπνηα θνιεόπηεξα (Psylliodes chrysokephala θαη Meligethes aeneus) θπξίωο ζηελ δηάξθεηα ηεο 

αλζνθνξίαο. Αλαθνξηθά κε ηηο  αζζέλεηεο ελώ ζηελ Επξώπε είλαη θαηαγεγξακκέλεο αξθεηέο κε θπξηόηεξε ηελ Phoma 

lingam, ζηελ Ειιάδα παξαηεξήζεθε κόλν ην Verticillium dahliae (αδξνκύθωζε) κε ήπηα πξνο ην παξόλ ζπκπηώκαηα 

ζηελ ωξίκαλζε ηωλ θπηώλ. 

Ωρίκαλζε: Η ειαηνθξάκβε ζπληεξείηαη ζε πγξαζία 7-8%. Τν επηζπκεηό ζπγθνκίζηκν πξνϊόλ είλαη 9% πγξαζία κε 2% 

μέλεο ύιεο ην πνιύ. Επεηδή ζηελ Ειιάδα νη ζπλζήθεο είλαη μεξνζεξκηθέο θαη ε πγξαζία κπνξεί λα θαηεβεί γξήγνξα ν 

αιωληζκόο κπνξεί λα αξρίζεη όηαλ ε πγξαζία ηνπ ζπόξνπ αξρίδεη λα πέθηεη θάηω από 15%. Έηζη κεηώλνπκε ηελ 

πηζαλόηεηα λα ηηλάμεη ν ζπόξνο. Υγξαζίεο ζηελ πεξίνδν ζπγθνκηδήο δελ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπόξνπ θαη ηελ 

παξαγωγή, αληίζεηα κπνξεί λα βνεζήζνπλ αθνύ κεγαιώλνπλ ην δηάζηεκα ηεο ηειηθήο μήξαλζεο δίλνληαο καο επρέξεηα 

ρξόλνπ γηα ηνλ αιωληζκό. 

 


