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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό τη µελέτη των αγροβιολογικών
χαρακτηριστικών σε καλλιέργεια βαµβακιού. Θα κατανοήσουµε εάν η άρδευση
επηρεάζει την ανάπτυξη τόσο των φυτών όσο και την απόδοσή τους. Στις πρώτες
ενότητες αναφέρονται τα είδη και οι ποικιλίες βαµβακιού, οι παράγοντες που
επηρεάζουν την ανάπτυξη του, τα χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης και τα στάδια
ανάπτυξής του. Στις επόµενες ενότητες θα δούµε τις καλλιεργητικές φροντίδες πριν
και µετά τη σπορά και ποιοι εχθροί και ασθένειες µπορούν να το προσβάλλουν. Στη
συνέχεια αναφέρονται η µέθοδος και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για το πείραµα
και η καταγραφή των αποτελεσµάτων που θα µας δώσουν τα στοιχεία που
επιζητούµε.
Θέλουµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες σε όσους µας βοήθησαν
να πραγµατοποιήσουµε αυτό το πείραµα και για τις πληροφορίες που µας παρείχαν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Καµπράνη Αναστάσιο καθηγητή και εισηγητή της
εργασίας για την πολύτιµη βοήθειά του.
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1. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

1. Είδη βαµβακιού
Το βαµβάκι ανήκει στο γένος Gossypium, της οικογένειας Malvaceae. Το
γένος αυτό περιλαµβάνει συνολικά 23 είδη βαµβακιού. Από αυτά, τα 19 βρίσκονται
σε άγρια ή αυτοφυή κατάσταση και τα 4 καλλιεργούνται. Τα είδη που καλλιεργούνται
είναι: το Gossypium herbaceum, το G. arboreum, το G. hirsutum και G. barbadense.
Τα δύο πρώτα έχουν απλοειδή αριθµό χρωµοσώµων (n=13), κατάγονται από την
κοιλάδα του Ινδού ποταµού και καλλιεργούνταν στον Παλιό Κόσµο. Τα άλλα, έχουν
διπλοειδή αριθµό χρωµοσώµων, (n=26) και καλλιεργούνται στον Νέο Κόσµο από
όπου και κατάγονται, το (G.hirsutum από την Κεντρική και το G. barbadence από τη
Νότιο Αµερική).

G. HERBACEUM (ποώδες βαµβάκι)
Είναι µικροί θάµνοι ύψους 1-1,5µ. Φέρουν λίγους ή καθόλου βλαστοφόρους
κλάδους. Τα φύλλα έχουν 3-5 όχι καλά διαµορφωµένους λοβούς. Τα λουλούδια είναι
µικρά µε κιτρινωπό συνήθως χρώµα. Τα βράκτια είναι µικρά µε 6-8 δόντια και δε
σκεπάζουν το άνθος ή το καρύδι.

Εικ. 1.1. Χαρακτηριστικά του G. herbaceum.
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Το G.herbaceum είναι όψιµο, δίνει µικρή παραγωγή και είναι ευαίσθητο στην
αδροµύκωση. Καλλιεργείται ελάχιστα στις ξερότερες περιοχές της Αφρικής και της
Ασίας.

G.ARBOREUM (δενδρώδες βαµβάκι)
Σε αυτό ανήκουν διάφοροι τύποι, µονοετείς ή πολυετείς. Είναι ιερό δένδρο για
τους Ινδούς. Οι µονοετείς τύποι είναι θάµνοι ύψους 0,50-1,50µ, ενώ οι πολυετείς
φθάνουν τα 2 µέτρα. Τα φύλλα σχηµατίζουν 5-7 λοβούς. Τα βράκτια έχουν σχήµα
τριγωνικό και περιβάλλουν καλά το λουλούδι. Το σχήµα των καρυδιών είναι
κωνοειδές µε αδένες στην επιφάνεια που διακρίνονται εύκολα.

Εικ. 1.2. Χαρακτηριστικά του G. arboreum.

∆εν παρουσιάζει σήµερα γεωργικό ενδιαφέρον. Αντικαταστάθηκε µε τα είδη
του Νέου Κόσµου.

G. HIRSUTUM (χνοώδες βαµβάκι)
Στο είδος αυτό ανήκουν όλα τα αµερικάνικα βαµβάκια που είναι γνωστά µε το
όνοµα Upland. Καλλιεργείται σε όλες σχεδόν τις βαµβακοπαραγωγικές χώρες, εκτός
από τις χώρες όπου ευδοκιµεί το G. Barbadense. Στη χώρα µας καλλιεργείται
3

αποκλειστικά αυτό το είδος. Τα φυτά είναι ετήσιοι θάµνοι ύψους 1-1,5 µέτρου, µε
λίγους φυλλοφόρους βλαστούς. Τα φύλλα σχηµατίζουν 3-5 λοβούς, το σχήµα των
βρακτίων είναι τριγωνικό µε 4-12 δόντια και τα καρύδια στρογγυλοειδή ή επιµήκη µε
3-5 χώρους.

Εικ. 1.3. Χαρακτηριστικά του G. hirsutum.

Οι σπόροι καλύπτονται από παχύ στρώµα ινών και συνήθως από πυκνό
χνούδι. Στο είδος αυτό ανήκουν αυτοφυείς ποικιλίες, ήτοι: α. G.hirsutum var.
punctatum, άγριο στα νησιά Αϊτή, Κούβα, Πορτορίκο. ∆ιαδόθηκε και σε άλλες
περιοχές της Ν.∆. Αµερικής, Ασίας και Αµερικής και β. G. hirsutum var. Marie galante, άγριο ή καλλιεργούµενο στη Ν. Αµερική.

G. BARBADENSE (βαρβαδινό βαµβάκι)
Κατάγεται από τη Ν. Αµερική και αποτελείται από πολλούς ξεχωριστούς
τύπους. Περιλαµβάνει ετήσια φυτά ή πολυετείς θάµνους που γίνονται µεγάλα δένδρα,
ύψους 1- 3 µέτρων. Τα φύλλα σχηµατίζουν 3-5 εµφανείς λοβούς. Βράκτια
αναπτυγµένα µε µεγάλα δόντια, 10-15 τον αριθµό. Τα λουλούδια είναι µεγάλα και τα
καρύδια συνήθως µυτερά, µήκους 3,5-6 εκατοστών, µε 3-4 χώρους και κάθε χώρος
περιέχει 5-8 σπόρους.
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Εικ. 1.4. Χαρακτηριστικά του G.barbadense.

Οι σπόροι είναι συνήθως γυµνοί. Στο είδος αυτό ανήκουν τα αιγυπτιακά
βαµβάκια που χαρακτηρίζονται από µεγάλο µήκος ίνας, που κυµαίνεται από 35-42
χιλ. και από οψιµότητα. Από αυτό παράγεται το 10% της παγκόσµιας παραγωγής
βαµβακιού.

2. Ποικιλίες βαµβακιού
Οι περισσότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται σήµερα στον κόσµο ανήκουν
στον

αµερικανικό

τύπο

βαµβακιού

upland

(G.hirsutum).

Στην

Ελλάδα

καλλιεργούνται µόνο ποικιλίες που ανήκουν σε αυτό τον τύπο. Ανάλογα µε τα
διάφορα χαρακτηριστικά µπορούµε να τις κατατάξουµε ως εξής:
Με βάση τη διακοπή ή µε την καρποφορία, οι ποικιλίες διακρίνονται σε:
α) τύπους συνεχούς καρποφορίας και
β) τύπους περιορισµένης καρποφορίας.
Με βάση τον τρόπο καρποφορίας και τον τύπο διακλαδώσεων σε:
α) Ποικιλίες µε µεγάλη ανάπτυξη διακλαδώσεων πάνω στις οποίες υπάρχουν τα
καρποφόρα όργανα
β) Ποικιλίες µε µέτρια ανάπτυξη διακλαδώσεων
γ) Ποικιλίες µε µικρή ανάπτυξη διακλαδώσεων και συγκέντρωση των καρποφόρων
οργάνων κοντά στον κύριο βλαστό.
5

Με βάση την πρωιµότητα διακρίνονται σε:
α) Υπερπρώϊµες ποικιλίες
β) Πρώιµες ποικιλίες
γ) Μεσοπρώϊµες ποικιλίες
δ) Μεσοόψιµες ποικιλίες
ε) Όψιµες ποικιλίες
Με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται σε:
1. Από το µήκος ίνας :
α) Μακρόϊνες, µε µήκος ίνας πάνω από 32 χιλ
β) Μεσοµακρόϊνες, µε µήκος ίνας 28 και 32 χιλ
γ) Μεσόϊνες, µε µήκος ίνας κάτω από 26,5-28 χιλ
δ) Κοντόϊνες, µε µήκος ίνας κάτω από 26,5 χιλ
2. Από τη λεπτότητα της ίνας:
α) Χονδρόϊνες, µε ένδειξη δείκτη micronaire πάνω από 4,6
β) Μεσόϊνες, µε ένδειξη δείκτη micronaire µεταξύ 4.0 και 4.5
γ) Λεπτόϊνες, µε ένδειξη δείκτη micronaire κάτω από 4.0

Σήµερα υπάρχουν στο εµπόριο πάρα πολλές ποικιλίες ελληνικές και ξένες,
από τις οποίες καλείται ο παραγωγός να επιλέξει. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
συγκεντρώνει µια ποικιλία βαµβακιού είναι:
α) Η παραγωγικότητα, δηλαδή η ικανότητα της ποικιλίας να δίνει ψηλές αποδόσεις
όταν εξασφαλίζονται κανονικές συνθήκες.
β) Η προσαρµοστικότητα, δηλαδή η ικανότητα να δίνει καλές αποδόσεις σε
δεδοµένες συνθήκες περιβάλλοντος
γ) Η ικανότητα φυτρώµατος της ποικιλίας
δ) Η πρωιµότητα, η οποία έχει µεγάλη σηµασία για τη χώρα µας διότι η βλαστική
περίοδος είναι περιορισµένη.
ε) Ο τρόπος καρποφορίας, το άνοιγµα της κάψας και η συγκράτηση του βαµβακιού
στ) Η αντοχή στους εχθρούς και τις ασθένειες
ζ) Η εκατοστιαία αναλογία, µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία
η) Η ποιότητα της ίνας.
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Οι ελληνικές ποικιλίες βαµβακιού που καλλιεργούνται σήµερα στη χώρα µας,
είναι δηµιουργίες του Ινστιτούτου Βάµβακος και χαρακτηρίζονται από πρωιµότητα,
ικανοποιητική

απόδοση,

υψηλή

ποιότητα

προϊόντος

βαµβακιού

και

καλή

προσαρµοστικότητα. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται σήµερα στη χώρα
µας είναι οι εξής:
4S: Πρώιµη ποικιλία µε εξαιρετική υπεροχή σε όλα τα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, αλλά αρκετά ευαίσθητη στις αδροµυκώσεις. Για πολλά χρόνια
(1966-80), καταλάµβανε το 90-95% των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Από το 1981 η
καλλιέργειά της άρχισε να υποχωρεί και να αντικαθίσταται από άλλες ποικιλίες
ανεκτικές στις αδροµυκώσεις (acala sj2, sj5). Η ποικιλία 4S συνέβαλε σηµαντικά
στην αύξηση της παραγωγής, στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, στην άνοδο
του εισοδήµατος των βαµβακοπαραγωγών και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.
Σίνδος 80: Πρωϊµότερη της 4S, µε καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Αντικατέστησε την 4S σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είναι παραγωγική,
αλλά ευπαθής στην έλλειψη νερού και στην αδροµύκωση, γιαυτό πρέπει να
καλλιεργείται σε χωράφια αµόλυντα ή ελαφρά µολυσµένα.
Ζέτα 2: Είναι µεσοπρώϊµη ποικιλία κατά 7-10 ηµέρες οψιµότερη της 4S, µε
αρκετά καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Μεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις,
ανεκτική στην αδροµύκωση, και στην ξηρασία. Άριστη για µηχανοσυλλογή και
χειροσυλλογή.
Ζέτα 5: Είναι πρωϊµότερη της Ζέτα 2 κατά 2-3 ηµέρες µε άριστα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά. Μεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις, ανεκτική στην ανδροµύκωση και
στην ξηρασία. Άριστη για µηχανοσυλλογή και χειροσυλλογή.
Σάµος: Είναι υπερπρώϊµη ποικιλία, 2-3 ηµέρες πρωϊµότερη από τη Σίνδος 80. Με
πολύ καλές αποδόσεις. Ευπαθής στην ανδροµύκωση και στην έλλειψη νερού.
Καλλιεργείται µόνο στην περιοχή Σερρών, Νιγρίτας και ∆ράµας.
Το Ινστιτούτο Βάµβακος, τα τελευταία χρόνια προωθεί δύο ακόµα ποικιλίες την Εύα
και την Κορίνα, αρκετά πρώιµες και παραγωγικές.

3. Ξένες ποικιλίες
Τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκαν και καλλιεργήθηκαν στη χώρα µας πάρα
πολλές ξένες ποικιλίες µε µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις. Σαν τέτοιες µπορούν να
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αναφερθούν: Pioneer-50, Pioneer-90, Crema, Stoneville, Golden west Penta, Golden
west Alfa, Carolina, Alba κλπ.
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Θερµοκρασία
Σαν φυτό των τροπικών και υποτροπικών χωρών, το βαµβάκι έχει µεγάλες
απαιτήσεις σε θερµότητα. Το φύτρωµα του βαµβακόσπορου αλλά και η πρώτη
ανάπτυξη των νεαρών φυταρίων επηρεάζονται πάρα πολύ από τη θερµοκρασία του
εδάφους. Η ελάχιστη µέση εδαφική θερµοκρασία για το φύτρωµα του
βαµβακόσπορου είναι 15ο C και η µέγιστη 39ο C. Η πιο ευνοϊκή θερµοκρασία
εδάφους για το πιο πρώιµο φύτρωµα και την πιο γρήγορη ανάπτυξη των νεαρών
φυτών είναι 34ο C. Η θερµοκρασία εδάφους ασκεί την επίδρασή της σε όλη την
περίοδο ανάπτυξης και εξέλιξης του βαµβακόφυτου. Η θερµοκρασία όµως στα
αναπτυγµένα φυτά αναφέρεται µόνο σε θερµοκρασίες του ατµοσφαιρικού αέρα. Η
θερµοκρασία του εδάφους µεταβάλλεται πολύ αργά, γιατί το ριζικό σύστηµα του
βαµβακόφυτου βρίσκεται σε αρκετό βάθος. Θερµοκρασίες αέρα γύρω στους 16οC δε
συµβάλλουν σχεδόν καθόλου στην ανάπτυξη του βαµβακόφυτου, ενώ θερµοκρασίες
πάνω από 38ο C, όταν διατηρούνται για πολλές ηµέρες, προξενούν ζηµιές στα φυτά.
Σε υψηλότερες από τις κανονικές θερµοκρασίες συµπληρώνονται πιο γρήγορα όλες οι
φάσεις του φυτού αλλά τα καρύδια γίνονται µικρότερα, οι σπόροι ελαφρότεροι και η
περιεκτικότητα σε λάδι µικρότερη. Το µήκος της ίνας γίνεται πιο µικρό και η αντοχή
της µεγαλύτερη.

2. Θρεπτικά στοιχεία
Το βαµβάκι είναι φυτό που οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά στοιχεία είναι
µέτριες. Μεγάλο µέρος των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη
των φυτών, επιστρέφουν στο έδαφος µετά το τέλος της καλλιέργειας, µε τις ρίζες, τα
στελέχη, τα φύλλα, και τις κάψες. Εκτός από τα κύρια στοιχεία (Ν,Ρ,Κ), το βαµβάκι
χρειάζεται και άλλα στοιχεία, όπως µαγνήσιο, ασβέστιο και θειάφι καθώς και
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διάφορα ιχνοστοιχεία. Οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία είναι µεγαλύτερες στο στάδιο
της ανθοφορίας.

3. Πληθυσµός φυτών
Ο πληθυσµός φυτών αναφέρεται στον αριθµό φυτών στο στρέµµα και µπορεί
να είναι µεγάλος ή µικρός ανάλογα µε τις αποστάσεις µεταξύ των φυτών. Όταν ο
αριθµός των φυτών στο στρέµµα είναι µεγάλος, τότε τα φυτά είναι συνήθως
ψηλότερα διότι έχουν µεγάλα µεσογονάτια διαστήµατα, έχουν φύλλωµα πιο πυκνό,
έχουν λίγους φυλλοφόρους βλαστούς και φέρουν τα καρποφόρα κλαδιά ψηλότερα.
Πυκνά φυτά κάνουν µικρότερα καρύδια, βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από το
έδαφος και είναι κοντά στο κύριο στέλεχος. Η αντοχή των ινών µπορεί να µειωθεί
λίγο και να επηρεαστεί η ωριµότητα. Οι ιδιότητες αυτές επηρεάζονται περισσότερο
από καλλιεργητικούς και βιολογικούς παράγοντες. Πολλές φορές, µεγάλος αριθµός
φυτών στο στρέµµα αυξάνει την παραγωγή. Τα καρύδια είναι περισσότερα και
µικρότερα, ωριµάζουν πρωϊµότερα, αλλά αυτό εξαρτάται από την ποικιλία και τις
καλλιεργητικές φροντίδες.

4. Ποικιλία
Κάθε ποικιλία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, σε σχέση µε την ανάπτυξη και
την καρποφορία.

5. Υγρασία
Το βαµβάκι είναι φυτό πολύ απαιτητικό σε εδαφική υγρασία αφού
απαιτούνται περίπου 560 λίτρα νερού, για την παραγωγή ενός κιλού ξηράς ουσίας
φυτικής ύλης. Οι απαιτήσεις των βαµβακοφύτων σε νερό διαφέρουν πολύ, ανάλογα
µε την ποικιλία, το κλίµα, και τη σύσταση του εδάφους. Με την ανάπτυξη του φυτού
αλλάζουν και οι απαιτήσεις σε νερό, όχι µόνο επειδή αυξάνεται αυτό αλλά επειδή
µεταβάλλονται και οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Η έλλειψη του νερού επηρεάζει
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την ανάπτυξη του βαµβακιού, προκαλεί πτώση των χτενιών και µικρών καρυδιών.
Γενικά µειώνει την παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά. Σε πληµµυρισµένο έδαφος ο
σπόρος σαπίζει και εάν ο σπόρος έχει βλαστήσει τα µικρά βαµβακόφυτα πεθαίνουν
από ασφυξία. Υπερβολική υγρασία, στα επόµενα στάδια του φυτού, µειώνει τον
αερισµό του εδάφους και εµποδίζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος σε βάθος.
Το φυτό γίνεται επιπολαιόριζο και είναι πιο ευαίσθητο στην ξηρασία.

6. Φως
Το βαµβάκι για να αναπτυχθεί έχει ανάγκη από πολύ ήλιο. Ιδιαίτερα το φως
είναι απαραίτητο κατά τις πρωινές ώρες για τη φωτοσύνθεση. Η αύξηση των ιστών
γίνεται κυρίως τη νύχτα. Φυτά που σκιάζονται µένουν κοντά και καχεκτικά και µε
µικρή καρποφορία. Φυτείες µε µεγάλο αριθµό φυτών στο στρέµµα έχουν ανάγκη από
περισσότερο φως, διότι ο ανεπαρκής φωτισµός κάνει µακριά τα κατώτερα
µεσογονάτια διαστήµατα των φυτών, µειώνει τον αριθµό των φυλλοφόρων βλαστών
και εµποδίζει την ανάπτυξη των καρποφόρων βλαστών.
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3. ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Φύλλα
Ανάλογα µε τα είδη και τις ποικιλίες τα φύλλα παρουσιάζουν µεγάλες
διαφορές ως προς το µέγεθος, το σχήµα την υφή κλπ. Αποτελούνται από το µίσχο, το
έλασµα και δύο µικρά παράφυλλα, τα οποία βρίσκονται στο σηµείο που ενώνεται ο
µίσχος µε το στέλεχος. Το έλασµα, στα αµερικάνικα βαµβάκια (G. Ηirsutum) είναι
λεπτό σαν χαρτί, ενώ στα αιγυπτιακά βαµβάκια (G. Βarbadense), είναι παχύ σαν
περγαµηνή. Το έλασµα παρουσιάζει συνήθως πέντε λοβούς. Στο κάτω µέρος του
φύλλου διακρίνονται τρία ως πέντε κύρια νεύρα πολύ πιο παχιά από το έλασµα, µε
άφθονες µικρές διακλαδώσεις που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του φύλλου.
Στο µεσαίο νεύρο βρίσκεται ένα µεγάλο κυπελλοειδές νεκτάριο το οποίο
εκκρίνει κατά το θέρος άφθονη ρητινώδη ουσία που κυκλοφορεί στα αγγεία των
φύλλων. Η άφθονη έκκριση των νεκταρίων σχετίζεται µε την προστασία των φυτών,
εναντίον των προσβολών εντόµων, καθώς επίσης και µε την αντίδρασή τους στις
δυσµενείς εξωτερικές συνθήκες. Το έλασµα των φύλλων µπορεί να είναι λείο, όπως
είναι και στο αιγυπτιακό βαµβάκι ή τριχωτό όπως είναι στο αµερικάνικο. Η
πυκνότητα των τριχών, το µήκος τους, το πάχος και η γωνία που σχηµατίζεται µε την
επιφάνεια του φύλλου, και στο στέλεχος ποικίλουν πάρα πολύ στους διάφορους
τύπους βαµβακιού.

Εικ. 3.1. Φύλλα µε διαφορετικό σχήµα λοβών.
(1-4 G. Hirsutum - 5, G. Barbadense - 6, G. Herbaceum)
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Το τριχωτό των φύλλων και τα χαρακτηριστικά των τριχών φαίνεται να
σχετίζονται µε την αντοχή των φυτών στις προσβολές ορισµένων εντόµων.

2. Βλαστοί
Με τη βλάστηση του σπόρου, το ριζίδιο δίνει την κύρια ρίζα και το βλαστίδιο
θα δώσει το κύριο στέλεχος του φυτού. Από αυτό θα προκύψουν αργότερα οι
βλαστοί, οι οποίοι θα φέρουν και τα καρποφόρα όργανα. Ανάλογα µε την ποικιλία
και τις συνθήκες του περιβάλλοντος τα φυτά φτάνουν σε ύψος από 60-180 εκατοστά.
Τα αιγυπτιακά βαµβάκια π.χ. είναι κατά κανόνα ψηλότερα από τα αµερικάνικα. Το
κληρονοµικό αυτό χαρακτηριστικό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Με έντονη
ηλιοφάνεια το βαµβάκι δεν αναπτύσσεται πολύ σε ύψος όπως και όταν επικρατούν
χαµηλές θερµοκρασίες την νύχτα. Οι τελευταίες εµποδίζουν τη µεταφορά και το
µεταβολισµό των προϊόντων της αφοµοιώσεως που σχηµατίζονται την ηµέρα. Το
άζωτο και η υπερβολική υγρασία ευνοούν το ύψος, γιατί το άζωτο συντελεί στο
σχηµατισµό περισσότερων κόµβων, η δε υγρασία στην επιµήκυνση των
µεσογονατίων διαστηµάτων. Το στέλεχος είναι κυλινδρικό. Κατά µήκος του κύριου
βλαστού σχηµατίζονται µεγάλα φύλλα σε κανονική σπειροειδή διάταξη. Στη µασχάλη
κάθε φύλλου υπάρχουν οι καταβολές δύο οφθαλµών ενός κεντρικού και ενός
πλευρικού. Οι κατώτεροι µασχαλιαίοι οφθαλµοί δίνουν φυλλοφόρους βλαστούς που
δεν κάνουν λουλούδια αν δεν κάνουν νέα διακλάδωση (µονοπόδια). Οι πλευρικοί
οφθαλµοί και οι µασχαλιαίοι που βρίσκονται προς την κορυφή του φυτού παράγουν
συνήθως ανθοφόρους βλαστούς (συµπόδια).
Οι φυλλοφόροι βλαστοί εµφανίζουν µονοποδιακή ανάπτυξη, όπως ο κύριος
βλαστός. Μεγαλώνουν σχεδόν κατακόρυφα και τα φύλλα έχουν την ίδια, µε τον
κύριο άξονα διάταξη. Οι ανθοφόροι όµως κλάδοι αυξάνονται σχεδόν οριζόντια και
συµποδιακά, δηλαδή στην άκρη του κλάδου σχηµατίζεται ανθοφόρος οφθαλµός και
κάτω από αυτόν ένα φύλλο. Στη µασχάλη του φύλλου βγαίνει ένα καινούργιο µάτι
προς τα πλάγια που καταλήγει σε λουλούδι. Ο ανθοφόρος κλάδος συνεχίζεται να
µεγαλώνει µε τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος γίνεται ένα κλαδί που έχει 6 µέχρι 8
λουλούδια ή και περισσότερα. Το ύψος του φυτού εξαρτάται από το µήκος και τον
αριθµό των µεσογονατίων, τόσο στον κύριο βλαστό, όσο και στα πλευρικά κλαδιά.
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Τα φυτά γίνονται πιο πρώιµα όταν τα µεσογονάτια διαστήµατα είναι κοντά.
Επίσης, όταν οι ανθοφόροι κλάδοι παράγονται κατευθείαν στο κύριο στέλεχος
(πρωτογενή συµπόδια) και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος. ∆ευτερογενή
συµπόδια, δηλαδή ανθοφόροι οφθαλµοί σε πλευρικούς βλαστούς, προκαλούν
οψιµότητα και δεν είναι επιθυµητά.

3. Γονιµοποίηση
Η επικονίαση του λουλουδιού, δηλαδή η εναπόθεση της γύρης πάνω στο
στίγµα, γίνεται γενικά το πρωί της ηµέρας που ανοίγει το λουλούδι. Στα περισσότερα
λουλούδια γίνεται αυτεπικονίαση και µόνο 5-10% επικονιάζονται. Οι γυρεόκκοκοι µε
ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας µόλις βρεθούν στο στίγµα
βλασταίνουν αµέσως και σχηµατίζουν µία σωληνοειδή προβολή. Οι προβολές της
γύρης τρυπούν το στίγµα, µπαίνουν πολύ γρήγορα µέσα στο στύλο και φθάνουν στην
ωοθήκη όπου γονιµοποιούν το ωάριο. Από τότε που θα επικαθήσει ο γυρεόκκοκος
στο στίγµα, ώσπου να συντελεστεί η γονιµοποίηση, χρειάζεται µικρό σχετικά χρονικό
διάστηµα που κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος του βαµβακιού και τις συνθήκες. Στα
αιγυπτιακά βαµβάκια, η γονιµοποίηση γίνεται 30 περίπου ώρες µετά την επικονίαση,
σε άλλες όµως περιπτώσεις ο χρόνος που χρειάζεται ήταν πολύ πιο σύντοµος από 10
ώρες ή και περισσότερες.
Πολλές φορές οι σπόροι του βαµβακιού έχουν ατελή ανάπτυξη ή φαίνονται
εντελώς αποτυχηµένοι (ψοφάκια, motes). Αυτό µπορεί να οφείλεται σε έλλειψη
γονιµοποίησης ή και σε άλλες αιτίες. Όταν στο βαµβάκι υπάρχουν ψοφάκια,
επηρεάζεται δυσµενώς η ποιότητα του προϊόντος. Γι αυτό, το χαρακτηριστικό αυτό
είναι ανεπιθύµητο.

4. Καρύδια
Την εποµένη ηµέρα από την γονιµοποίηση σχηµατίζεται το µικρό καρύδι που
αρχίζει να µεγαλώνει. Στην άνθηση ολόκληρη η ωοθήκη, µε τους 3 µέχρι 5 χώρους
και τα πολλά ωοκύτταρα, δεν έχει διάµετρο πάνω από 6 χιλ. Μετά την γονιµοποίηση
η αύξηση του καρυδιού γίνεται µε ρυθµό 1 χιλ. περίπου την ηµέρα. Έτσι σε 21
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ηµέρες το καρύδι παίρνει το τελικό του σχεδόν µέγεθος, αλλά δεν είναι ακόµη ώριµο
για συγκοµιδή. Για να ανοίξει κανονικά χρειάζονται άλλες 25 τουλάχιστον ηµέρες,
για να ωριµάσει ο σπόρος και να αποκτήσουν οι ίνες το απαραίτητο πάχος. Για τα
αµερικάνικα βαµβάκια το χρονικό διάστηµα από την άνθηση µέχρι την ωρίµανση
κυµαίνεται συνήθως από 45-65 ηµέρες, ανάλογα µε την ποικιλία, καιρικές συνθήκες,
ηλικία του φυτού, καθώς και µε διάφορες καλλιεργητικές συνθήκες (λίπανση,
αποστάσεις, αποστράγγιση κλπ). Όταν τα καρύδια ωριµάσουν σχίζονται στην
εξωτερική τους επιφάνεια, κατά µήκος ακριβώς των καρπόφυλλων, ανοίγουν και το
σύσπορο βαµβάκι χύνεται προς τα έξω. Κάθε καρύδι έχει 3-4 χώρους και µερικές
φορές 5. Το βαµβάκι συγκρατείται πάνω στο ανοιχτό καρύδι, γιατί είναι συνδεδεµένο
µε τη βάση του καρυδιού. Ο βαθµός της συνδέσεως αυτής αποτελεί σπουδαίο
χαρακτηριστικό των ποικιλιών. Αν είναι χαλαρή, διευκολύνεται η συγκοµιδή, αλλά
συγχρόνως παρασύρεται εύκολα από τους ανέµους και από τη βροχή. Αν είναι
ισχυρή, δε χάνεται µεν µε τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αλλά δε συλλέγεται
εύκολα.

5. Σπόροι
Όπως αναφέραµε, οι σπόροι σχηµατίζονται µέσα στο καρύδι και υφίστανται
διάφορες µεταβολές, ώσπου να συµπληρωθεί η ωρίµανση του καρπού. Μετά το
σκάσιµο των καρυδιών, το προϊόν που συγκοµίζουµε είναι το σύσπορο βαµβάκι,
αποτελείται δηλαδή από τους σπόρους και τις ίνες. Το σύσπορο βαµβάκι θα
υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία, τον εκκοκισµό.
Οι ώριµοι βαµβακόσποροι έχουν σχήµα ακανόνιστο σαν αχλάδι. Το ένα άκρο
του σπόρου λέγεται χάλαζα και είναι πλατύτερο από το άλλο, στο οποίο βρίσκεται η
µικροπύλη και ο οφθαλµός ο µικρός δηλ. µίσχος, µε τον οποίο ο σπόρος συνδεόταν
µε το καρύδι. Το µήκος του σπόρου κυµαίνεται πολύ, ανάλογα µε τα είδη από 6-12
χιλ. Το βάρος του σπόρου ποικίλει ανάλογα µε την ποικιλία και τις συνθήκες του
περιβάλλοντος. Όταν 100 σπόροι ζυγίζουν πάνω από 13 γραµµάρια, χαρακτηρίζονται
ως βαρείς, όταν ζυγίζουν 10-13 γραµµάρια ως κανονικοί και κάτω από 10 γραµµάρια
χαρακτηρίζονται ως ελαφρείς.
Ο σπόρος αποτελείται από το περισπέρµιο, τα υπολείµµατα του ενδοσπερµίου,
το οποίο πιάνει όλο σχεδόν το εσωτερικό και αποτελείται από τις δύο αναδιπλωµένες
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κοτυληδόνες και το έµβρυο φύτρο. Στις κοτυληδόνες συγκεντρώνονται διάφορες
αποθησαυριστικές ουσίες για τη διατροφή του νεαρού φυτού µετά το φύτρωµα. Το
λάδι αρχίζει να σχηµατίζεται στο σπόρο 15 ηµέρες µετά τη γονιµοποίηση, αργά τις
επόµενες ηµέρες και πολύ γρήγορα µετά από 25 µέχρι 42 ηµέρες.

6. Άνθη
Τα άνθη, σχηµατίζονται στους ανθοφόρους κλάδους που αναπτύσσονται στις
µασχάλες των φύλλων. Τα µάτια που θα εξελιχθούν σε άνθη ονοµάζονται στο
βαµβάκι χτένια. Είναι µικρά πυραµιδοειδή κατασκευάσµατα που περικλείονται από
τρία χαρακτηριστικά βράκτια φύλλα. Από την ηµέρα που η καταβολή του άνθους
διακρίνεται πάνω στο φυτό, ώσπου να ανοίξει το αντίστοιχο άνθος περνούν 21
περίπου ηµέρες.

Εικ. 3.2. Τοµή άνθους βαµβακιού. (Χριστίδης 1965).
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Το άνθος του βαµβακιού (εικόνα 3.2.) αποτελείται από τα παρακάτω µέρη µε
τη σειρά που εµφανίζονται από έξω προς τα µέσα:
α) Τρία βράκτια φύλλα. Είναι συνήθως µεγάλα και καταλήγουν σε 10 περίπου µυτερά
δόντια το καθένα.
β) Τον κάλυκα µε πέντε µικρά ακανόνιστα σέπαλα, ενωµένα στη βάση του
λουλουδιού, ώστε να σχηµατίζουν ένα δοχείο σαν κύπελλο. Στη βάση του κάλυκα και
των βρακτίων φύλλων πολλές φορές υπάρχουν νεκτάρια.

Εικ. 3.3. Κατά µήκος τοµή σε ανθοφόρο οφθαλµό
(Gore1935)

γ) Τη στεφάνη που αποτελείται από πέντε πέταλα ενωµένα στη βάση τους. Το χρώµα
της στεφάνης ποικίλει ανάλογα µε το είδος. Στα αµερικάνικα είναι λευκό ή κρεµ. Στο
αιγυπτιακό χαρακτηριστικό κίτρινο, ενώ σε άλλα είδη µπορεί να είναι κόκκινο.
Το χρώµα αυτό κρατά µόνο την πρώτη ηµέρα µετά το άνοιγµα του άνθους. Το βράδυ
της ίδια ηµέρας το χρώµα γίνεται ροζ, και το άνθος κλείνει. Την δεύτερη ηµέρα το
χρώµα της στεφάνης γίνεται κόκκινο και την τρίτη ηµέρα το άνθος µαραίνεται και
πέφτει.
δ) Τους στήµονες που είναι 90-100. Είναι αραδιασµένοι σε 10 κατακόρυφες σειρές
που διακρίνονται καθαρά η µια από την άλλη. Οι ανθήρες είναι δίχωροι, ανοίγουν
κατά µήκος µιας γραµµής στο πάνω τους µέρος και ελευθερώνουν µεγάλους
γυρεόκκοκους µε αγκάθια στην επιφάνεια.
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ε) Τον ύπερο, δηλαδή µια µικρή κωνική, πολύχρωµη ωοθήκη το στύλο και το στίγµα.
Ο ύπερος αποτελείται από τόσα καρπόφυλλα όσοι είναι οι χώροι της ωοθήκης. Το
τυπικό άνθος του G. hirsutum έχει 4-5 καρπόφυλλα ενώ του G. barbadense συνήθως
τρία.

7. Ίνες
Την ηµέρα που γίνεται το άνοιγµα του λουλουδιού, µερικά από τα κύτταρα
της επιδερµίδας, αρχίζουν να σχηµατίζουν µικρές εξογκώσεις, τις πρώτες επιδερµικές
τρίχες, τις ίνες. Κάθε ίνα σχηµατίζεται από ένα κύτταρο. Οι τρίχες που αρχίζουν να
µακραίνουν τις πρώτες 2-5 ηµέρες µετά την άνθηση είναι πραγµατικές ίνες, ενώ όσες
σχηµατίζονται αργότερα παράγουν χνούδι. Για να αποκτήσουν το τελικό τους
µάκρος, οι ίνες χρειάζονται 15-25 ηµέρες. Ο χρόνος επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες και κυρίως από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, την εποχή της άνθησης
και την ποικιλία.

Εικ. 3.4. Πως γίνεται η πάχυνση της ίνας
(Anderson και Kerr 1983).
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Η πάχυνση της ίνας, αρχίζει µόλις ολοκληρωθεί το µάκρος της και διαρκεί
άλλες 25 περίπου ηµέρες. Η πάχυνση γίνεται σε οµοκεντρικά στρώµατα, και κάθε
ηµέρα σχηµατίζονται ένα στρώµα. Ζάχαρα που είναι προϊόντα της φωτοσύνθεσης,
µεταφέρονται στις ίνες ή στο χνούδι. Τα ζάχαρα µετατρέπονται σε κυτταρίνη και το
προϊόν εναποτίθεται στο εσωτερικό του αρχικού τοιχώµατος.
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4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Με τον όρο χαρακτηριστικά βαµβακιού εννοούµε κυρίως την απόδοση, την
πρωιµότητα, την αναλογία ινών και σπόρου, το µήκος ίνας, την αντοχή, τη
γονιµότητα κ.α.

1. Απόδοση
Η απόδοση αποτελεί το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τη
γεωργική σπουδαιότητα µιας ποικιλίας. Η απόδοση έχει σηµασία όταν οφείλεται στη
γενετική σύσταση της ποικιλίας και όχι στην επίδραση του περιβάλλοντος. Η
παραγωγικότητα µιας ποικιλίας κυµαίνεται πάρα πολύ ανάλογα µε τις συνθήκες του
περιβάλλοντος. Επειδή οι ποικιλίες διαφέρουν µεταξύ τους σε µορφολογικά ή
φυσιολογικά γνωρίσµατα, επιδρούν διαφορετικά στις καιρικές, εδαφικές ή
καλλιεργητικές συνθήκες. Επειδή οι συνθήκες αυτές παρουσιάζουν πολύ µεγάλη
διακύµανση, είναι φυσικό πως µια, ποικιλία δεν µπορεί ποτέ σχεδόν να διατηρεί
σταθερά την υπεροχή της παντού και πάντοτε. Η επίδραση των συνθηκών
περιβάλλοντος και καλλιέργειας διαφοροποιεί και τους άλλους χαρακτήρες του
βαµβακιού, αλλά πολύ περισσότερο την απόδοση.

2. Πρωιµότητα
Για τη χώρα µας, η πρωιµότητα του βαµβακιού είναι, σπουδαίο
χαρακτηριστικό και από αυτήν εξαρτάται τα περισσότερα χρόνια η επιτυχία της
καλλιέργειας. Η πρωιµότητα είναι οπωσδήποτε χαρακτηριστικό της ποικιλίας που
επηρεάζεται ως ένα βαθµό από τις οικολογικές συνθήκες. Οι πρώιµες ποικιλίες
συγκοµίζονται κάτω από καλύτερες κλιµατικές συνθήκες. Έτσι, από τη µια µεριά
αποφεύγεται η όψιµη προσβολή από έντοµα και ασθένειες και από την άλλη
εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα προϊόντος. Επίσης οι πρώιµες βαµβακοφυτείες
προσφέρονται περισσότερο για µηχανοσυλλογή. Η πρωιµότητα εκφράζεται αρκετά
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καλά όταν ταυτιστεί µε τη µέση ηµεροµηνία που το βαµβάκι είναι έτοιµο να
συγκοµισθεί. Το βαµβάκι δεν ωριµάζει όλο µαζί αλλά χρειάζεται δύο περίπου µήνες.
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος, µε τον οποίο εκφράζουν ακόµη την πρωιµότητα είναι η
αναλογία του προϊόντος που συγκοµίζεται µε το πρώτο χέρι, σε σχέση µε το σύνολο
της παραγωγής. Το Ινστιτούτο Βάµβακος στη χώρα µας, χρησιµοποιεί πολλά χρόνια
τη µέση ηµεροµηνία ωρίµανσης, η οποία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κάθε
συγκοµιδής και από το ποσοστό του βαµβακιού που συλλέγεται κάθε φορά. Ο δείκτης
αυτός βρήκε πολύ ικανοποιητική εφαρµογή στη σύγκριση ποικιλιών που δεν
διαφέρουν πολύ στην απόδοση. Τα αιγυπτιακά βαµβάκια είναι πολύ πιο όψιµα από τα
αµερικάνικα τύπου Uplad.

3. Αναλογία ινών και σπόρου.
Το σύσπορο βαµβάκι όπως µαζεύεται στο χωράφι, αποτελείται από τις ίνες
και το σπόρο. Οι ίνες είναι το κύριο προϊόν και ο σπόρος το δευτερεύον. Η εµπορική
αξία της ίνας είναι 6-8 φορές µεγαλύτερη από εκείνη του σπόρου. Γι’ αυτό η
εµπορική αξία του βαµβακιού καθορίζεται από την εκατοστιαία αναλογικά των ινών
στο σύσπορο βαµβάκι, που εκφράζεται µε τη σχέση:

Εκατοστιαία αναλογία ινών =

βάρος ινών x 100

βάρος ινών + βάρος σπόρου

Από τον ανωτέρω τύπο φαίνεται ότι όσο βαρύτερος είναι ο σπόρος τόσο
µικρότερη είναι η αναλογία των ινών. Το βάρος των ινών εξαρτάται από τον αριθµό
τους στη µονάδα επιφάνειας του σπόρου, το µήκος και το πάχος τους, καθώς και από
το ειδικό βάρος αυτών. Η αναλογία των ινών, κατά συνέπεια, επηρεάζεται από όλους
εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν αυτά τα µεγέθη. Από τις
καλλιεργητικές εργασίες ορισµένες µόνο επηρεάζουν την αναλογία ινών. Η αζωτούχα
λίπανση, τα πολύ γόνιµα εδάφη, η όψιµη σπορά, οι µεγάλες αποστάσεις και η
υπερβολική άρδευση µειώνουν την αναλογία, προφανώς λόγω παραγωγής µεγάλων
σπόρων, χωρίς ανάλογη αύξηση του βάρους των ινών.
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4. Μήκος ίνας
Οι διάφοροι τύποι βαµβακιού παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές στο µήκος
της ίνας. Τα αιγυπτιακά αρχίζουν από 32 χιλ. και φτάνουν τα 38 έως 40 χιλ. Στα
αµερικάνικα τύπου, Upland το µήκος τους είναι 23-27 χιλ. στα κοντόϊνα ή µεσόϊνα
και 28-32 στα µακρόϊνα. Στα ινδικά, το µήκος ποικίλει από 16-22 χιλ. και στα
κινέζικα φτάνει µέχρι τα 19 χιλ. Για τον ίδιο τύπο βαµβακιού το µήκος κυµαίνεται
πολύ µε την ποικιλία. Επηρεάζεται επίσης και από το περιβάλλον, αλλά η ποικιλία
είναι ο σπουδαιότερος, παράγοντας. Το µήκος παίζει σηµαντικό ρόλο στη
διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος. ∆ιαφορές στο µήκος παρουσιάζονται και σε
φυτά της ίδια ποικιλίας. Στην κορυφή του σπόρου, οι ίνες είναι πιο κοντές από
εκείνες που αναπτύσσονται στη στρογγυλευµένη βάση του. Άλλες διαφορές
παρουσιάζονται και στους σπόρους του ίδιου καρυδιού. Η ίνα αποκτά όλο της το
µήκος 25 περίπου ηµέρες µετά την άνθηση. Στην αρχή η ανάπτυξη προχωρεί σιγά,
αλλά σε 15 ηµέρες ο ρυθµός είναι πολύ γρήγορος. Η µέτρηση του µήκους της ίνας
γίνεται πρακτικά µε το χέρι. Ο τρόπος αυτός στο εµπόριο είναι γνωστός σαν
"τράβηγµα" (pulling method). Σήµερα για τον καθορισµό του µήκους χρησιµοποιείται
ευρύτερα φωτοµετρικό όργανο το tibrograph.

5. Αντοχή
Για πολλά χρόνια δεν κατόρθωσαν να διαπιστώσουν συσχέτιση ανάµεσα στην
αντοχή των ινών και στην αντοχή του νήµατος. Σήµερα, δεν υπάρχει αµφιβολία πως
το νήµα γίνεται πιο δυνατό, όταν η αντοχή των ινών είναι µεγάλη. Η αντοχή του
νήµατος επηρεάζεται και από το µήκος, τη λεπτότητα ή την ελαστικότητα των ινών,
ίσως πιο πολύ παρά από την αντοχή της.
Η αντοχή της ίνας σχετίζεται µε την επιφάνεια που παρουσιάζουν σε εγκάρσια
τοµή τα κυτταρικά τοιχώµατα. Βρέθηκε πάντοτε ανάλογη µε το βάρος της ίνας (στη
µονάδα µήκους). Το µήκος της ίνας φαίνεται να έχει αρκετή επίδραση στην αντοχή
της. Οι µακριές ίνες είναι πιο αδύνατες. Η αντοχή της ίνας είναι κληρονοµικός
χαρακτήρας που επηρεάζεται όµως από το περιβάλλον. Για τη µέτρηση της αντοχής
χρησιµοποιήθηκαν πολλά όργανα. Εκείνο που πήρε µεγάλη διάδοση είναι το όργανο
pressley. Το όργανο αυτό παρέχει σε λίβρες τη δύναµη που χρειάζεται για να
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σπάσουν ίνες µικρής δέσµης και ορισµένου µήκους (περίπου 1,8εκ). Ο αριθµός είναι
γνωστός ως δείκτης pressley και προκύπτει διαιρώντας το βάρος που χρειάστηκε για
το σπάσιµο, όπως φαίνεται στο όργανο,

µε το βάρος των ινών που

χρησιµοποιήθηκαν.

6. Λεπτότητα
Το σπουδαίο αυτό γνώρισµα σχετίζεται µε τη διάµετρο της ίνας και το πάχος
των κυτταρικών της τοιχωµάτων. Ίνες µε κανονική πάχυνση, που σε ποιότητα είναι
καλύτερες από αυτές που έµειναν απάχυντες, φαίνονται πιο λεπτές. Λεπτότητα
σηµαίνει καλή ωρίµανση και µεγάλη αντοχή. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι
κληρονοµικό αλλά επηρεάζεται και από το περιβάλλον. Η εκτίµηση της λεπτότητας
γίνεται σήµερα µε ένα όργανο που λέγεται micronaire. Με το όργανο αυτό µετρούν
µε ποια ταχύτητα, αέρας µε ορισµένη πίεση περνά από πυκνό στρώµα ινών.
Βαµβάκια µε micronaire 3 είναι πολύ λεπτά µεταξύ 3-4 λεπτά, από 4-5 µέτρια και
πάνω από 5 χονδρά ή πολύ χονδρά.

7. Ωριµότητα
Όλες οι ίνες του βαµβακιού δεν είναι το ίδιο ώριµες. Ίνες οι οποίες έχουν
παχυνθεί κανονικά µε διαδοχικά στρώµατα κυτταρίνης είναι ώριµες, ενώ ίνες
απάχυντες λέγονται νεκρές και επηρεάζουν άσχηµα την εµφάνιση της ίνας
σχηµατίζοντας πολλούς κόµπους (neps). Ένα καλό βαµβάκι περιέχει πάνω από 65%
κανονικές ίνες και όχι περισσότερες από 10% νεκρές. Εκτός από ώριµες και νεκρές
υπάρχουν και ίνες µε ατελή πάχυνση (λεπτά τοιχώµατα). Η ωριµότητα επηρεάζεται
από την ποικιλία αλλά και από το περιβάλλον. Η εκτίµηση της ωριµότητας της ίνας
γίνεται µε το όργανο erealometer. Με το όργανο αυτό µπορούµε να έχουµε εκτίµηση
όχι µόνο για την ωριµότητα αλλά και για τη γνησιότητα. Για την εκτίµηση της
ωριµότητας χρησιµοποιούµε και µια χρωµατογραφική µέθοδο. ∆είγµατα βαµβακιού
υποβάλλονται στην επίδραση δύο χρωστικών, µιας κόκκινης και µιας πράσινης, που
µπαίνουν µαζί σε ένα δοχείο. Οι ώριµες ίνες παίρνουν ζωηρό κόκκινο χρώµα, ενώ οι
ανώριµες µε λεπτά τοιχώµατα γίνονται πράσινες. Μετά συγκρίνουµε το
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χρωµατισµένο βαµβάκι µε πρότυπα δείγµατα βαµβακιού που περιέχουν διάφορα
ποσοστά γνώριµων ινών και βάφτηκαν µε τον ίδιο τρόπο.

8. Οµοιοµορφία
Το ιδανικό βαµβάκι θα έπρεπε να έχει όλες τις ίνες µε το ίδιο µήκος, διάµετρο,
πάχος κυτταρικών τοιχωµάτων και αντοχή. Ένα τέτοιο βαµβάκι θα νηµατοποιηθεί µε
τη µικρότερη φύρα, θα δώσει νήµα µε µεγάλη αντοχή και θα βαφεί πολύ οµοιόµορφα.
Η οµοιοµορφία, όπως συµβαίνει µε όλες σχεδόν της ιδιότητες της ίνας, επηρεάζεται
από την ποικιλία και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Περιοχές όπου
καλλιεργείται µια µόνο ποικιλία παράγουν συνήθως βαµβάκι πιο οµοιόµορφο από
άλλες, όπου οι ποικιλίες είναι ανακατεµένες. Για πρακτικούς σκοπούς η οµοιοµορφία
εκτιµάται εµπειρικά µε το µάτι.

9. Κόµποι ψοφάκια κ.λ.π.
Στην µάζα των ινών παρατηρούνται συχνά σηµεία ανοµοιόµορφα, που έχουν
δυσµενή επίδραση στην εµφάνιση και το βάψιµο του βαµβακιού. Τα πιο σπουδαία
είναι οι κόµποι και τα ψοφάκια. Μικρά σηµεία που αποτελούνται από ίνες
ανακατεµένες λέγονται κόµποι (neps). Οι κόµποι δηµιουργούν πάντοτε προβλήµατα
στην κλωστοϋφαντουργία του βαµβακιού. Ο καθορισµός των κόµπων γίνεται µε
µέτρηµα, υπάρχει όµως ειδικό µηχάνηµα που λέγεται νεποτόµετρο (nepometer). Τα
ψοφάκια (motes) είναι άγονα ωάρια ή άγουροι σπόροι, που δεν έχουν ωριµάσει καλά.
Τα ψοφάκια είναι ανεπιθύµητα γιατί όχι µόνο αποτελούν φύρα, αλλά προκαλούν και
ατέλειες στο νήµα και στο ύφασµα. Ανάµεσα στις ποικιλίες παρατηρούνται
σηµαντικές διαφορές στο να σχηµατίζουν ψοφάκια. Μεγάλη σηµασία φαίνεται έχει
και το περιβάλλον.
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10. Χρωµατισµός
Τα πιο εµπορεύσιµα βαµβάκια είναι τα λευκά. Σε πολλούς όµως τύπους
υπάρχουν διάφορα χρώµατα, όπως άσπρα, σταχτί, καστανά σε διάφορες αποχρώσεις.
Χρωµατιστά βαµβάκια, αµερικάνικα ή ρώσικα, δοκιµάστηκαν στις Η.Π.Α. Τα
αποτελέσµατά τους σε σύγκριση µε τα λευκά είναι µάλλον φτωχά, προπάντων σε
στρεµµατική απόδοση και εκατοστιαία αναλογία. Επίσης η κλωστική τους αξία είναι
χαµηλή.

11. ∆ιάφορα χαρακτηριστικά
Εκτός από τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν πιο πάνω, υπάρχουν και άλλα
σηµαντικά, όπως τα χαρακτηριστικά του σπόρου, η αντοχή σε ασθένειες και έντοµα,
αντοχή στην υγρασία, ιδιότητες σχετικές µε τη συγκοµιδή κ.α.
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΡΟΥ

1. Γενικά
Ο σπόρος θεωρείται χρήσιµος, κυρίως για το λάδι του, αλλά και για την
βαµβακόπιτα που χρησιµοποιείται για ζωοτροφή. Η περιεκτικότητα του σπόρου σε
λάδι κυµαίνεται για τις γυµνές αιγυπτιακές ποικιλίες µε 25%, ακολουθούν οι γυµνές
αµερικάνικες Upland µε 23%, ενώ το λάδι σε χνουδωτές upland κυµαίνεται από 1821%. Στο βαµβακόσπορο βρίσκεται και η γκοσσυπόλη (gossypol),η οποία είναι η πιο
σπουδαία χρωστική του βαµβακιού. Βρίσκεται προπάντων στο σπόρο, όπου η
αναλογία της µπορεί να φτάσει 1% και 2%. Σε ελεύθερες καταστάσεις η γκοσσυπόλη
είναι τοξική, κυρίως για τα γουρούνια και τα πουλερικά, καθώς και για τα κουνέλια
και σκύλους. Τα µηρυκαστικά δεν υποφέρουν γιατί µε το παρατεταµένο µάσηµα και
µηρυκασµό της τροφής, η γκοσσυπόλη έρχεται σε επαφή µε άλλες ουσίες (πρωτεΐνες
κλπ.), ενώνεται και γίνεται ανενεργός. Η γκοσσυπόλη επηρεάζει και την ποιότητα του
λαδιού, γιατί του δίνει ανεπιθύµητο ειδικό χρωµατισµό. Η ποικιλία παίζει µεγάλο
ρόλο στο ποσοστό της γκοσσυπόλης. Εκτός από την ποικιλία, σηµασία για την
περιεκτικότητα σε γκοσσυπόλη έχει και το περιβάλλον. Αυξάνεται µε την υγρασία, τα
θρεπτικά στοιχεία (N,P,K ), ίση µε την πρώιµη σπορά, δηλαδή µε όλους τους
παράγοντες που ευνοούν και την παραγωγικότητα των βαµβακοφύτων. Άλλο
χαρακτηριστικό του σπόρου, που έχει πρακτική σηµασία, είναι το χνούδι. Γυµνός
σπόρος, εκτός που έχει περισσότερο λάδι, σπέρνεται πιο εύκολα και φυτρώνει πιο
γρήγορα από το χνουδωτό.

2. Αντοχή σε ασθένειες και έντοµα
Η δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών περιόρισε σε µεγάλο ποσοστό τις
προσβολές από διάφορους εχθρούς και ασθένειες, που η καταπολέµησή τους µε άλλα
µέτρα είναι η αναποτελεσµατική ή οικονοµικά ασύµφορη. Για να καταπολεµηθούν
π.χ. οι αδροµυκώσεις (Fusarium, Verticilium), το µόνο εξυπηρετικό µέσο είναι η
καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών. Για µολυσµένες περιοχές δηµιουργήθηκαν πολλές
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καινούργιες ποικιλίες που είναι εντελώς υγιείς, παρουσιάζουν αντοχή ή απλώς
ανέχονται την ασθένεια.
Σχετικά µε τα έντοµα, χαρακτηριστικό παράδειγµα αντοχής βρίσκουµε για τις
ιασσίδες που ήταν το σπουδαιότερο εµπόδιο για την επέκταση της καλλιέργειας του
βαµβακιού στην Ν. Αµερική.

3. Αντοχή στην ξηρασία κ.λ.π.
Το καλοκαίρι συχνά το βαµβάκι υποφέρει από την ξηρασία. Γι’ αυτό πολλές
φορές τα φυτά µαραίνονται το µεσηµέρι και συνέρχονται το βράδυ όταν δροσίσει.
Αυτό προκαλεί πτώσεις καρποφόρων οργάνων και µείωση της αφοµοίωσης και της
διαπνοής. Η χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών στην ξηρασία συµβάλλει στη
διατήρηση των υψηλών αποδόσεων, στις περιπτώσεις που οι βαµβακοφυτείες
υποφέρουν από έλλειψη νερού. Οι ανθεκτικές ποικιλίες διαθέτουν συνήθως ριζικό
σύστηµα πλούσιο, ιστό µεταφοράς πυκνό, δίκτυο νερού στην κηρώδη εφυµενίδα,
υψηλή ωσµωτική πίεση κλπ.

4. Ιδιότητες σχετικές µε τη συγκοµιδή
Είναι γνωστό πως όλα τα βαµβάκια δεν ανοίγουν τα καρύδια τους µε τον ίδιο
τρόπο. Σε µερικές ποικιλίες το σύσπορο µένει µέσα στην κάψα, ενώ το κατώτερο
µέρος του συνδέεται γερά µε το καρύδι. Τα καρπόφυλλα είναι επίσης σκληρά και
παίρνουν σχήµα σαν φλυτζάνι , κλείνουν προς τα κάτω και προστατεύουν το βαµβάκι
από τη βροχή. Τέτοιες ποικιλίες είναι κατάλληλες για περιοχές που στην εποχή
συγκοµιδής φυσούν δυνατοί άνεµοι ή πέφτουν ραγδαίες βροχές και είναι γνωστά σαν
ανθεκτικά στις καταιγίδες. Οι ποικιλίες αυτές όµως δυσκολεύουν τη συγκοµιδή του
βαµβακιού.
Με την εφαρµογή της µηχανικής συλλογής στο βαµβάκι, κατάλληλες
θεωρούνται οι ποικιλίες που διαθέτουν τα ακόλουθα περίπου χαρακτηριστικά: φυτά
µάλλον κοντά, καρποφόρους κλάδους κοντούς έως µέτριους, που να αρχίζουν 10 εκ
πάνω από το έδαφος, καρύδια που να είναι ένα-ένα και όχι πολλά µαζί, αντοχή στους
ανέµους, ωρίµανση πρώιµη και σε µικρό χρονικό διάστηµα. Για να ελαττωθεί το
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ποσοστό των ξένων υλών προτιµούνται ποικιλίες µε φύλλα λεία και όχι τριχωτά, που
έχουν µικρά βράκτια χωρίς σχεδόν καθόλου δόντια κ.α.
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6. ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ

Στη χώρα µας το βαµβακόφυτο χρειάζεται για να συµπληρώσει τον βιολογικό
του κύκλο, από τη σπορά µέχρι τη συγκοµιδή, 170 µέχρι 210 ηµέρες, ανάλογα βέβαια
µε την ποικιλία και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν. Από την άποψη αυτή
διαιρούµε το βιολογικό κύκλο του βαµβακιού σε πέντε στάδια:
•

Στάδιο φυτρώµατος

•

Στάδιο πρώτης ανάπτυξης

•

Στάδιο προάνθησης

•

Στάδιο ανθοφορίας

•

Στάδιο ωρίµανσης.

1. Στάδιο φυτρώµατος
Είναι η περίοδος από τη σπορά µέχρι την εµφάνιση των κοτυληδόνων πάνω
από το έδαφος και διαρκεί συνήθως 8-10 ηµέρες, σε δυσµενείς όµως συνθήκες από
2-4 εβδοµάδες. Στον πίνακα 3 φαίνεται η επίδραση της θερµοκρασίας στο φύτρωµα
του σπόρου.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το φύτρωµα είναι η θερµοκρασία,
η υγρασία και ο αερισµός του εδάφους. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3 η θερµοκρασία
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ασκεί ιδιαίτερη επίδραση αφού το βαµβάκι κατάγεται από τροπικές και υποτροπικές
χώρες και εµείς το καλλιεργούµε σε εύκρατες χώρες. Χαµηλές θερµοκρασίες έχουν
δυσµενή επίδραση στην ικανότητα του φυτού να παίρνει από το έδαφος νερό και
θρεπτικές ουσίες. Επίσης επιβραδύνουν την αύξηση και διευκολύνουν την ανάπτυξη
ασθενειών που είναι ικανές να προκαλέσουν το θάνατο του φυτού και οι υψηλές όµως
θερµοκρασίες είναι επίσης ανεπιθύµητες. Στο έδαφος που θα σπαρθεί ο σπόρος
πρέπει να υπάρχει αρκετή υγρασία. Αν και δεν είναι τόσο περιοριστικός παράγοντας
όσο η θερµοκρασία, εν τούτοις είναι αρκετά απαραίτητη για ένα καλό φύτρωµα και
καλή ανάπτυξη του βαµβακιού. Το οξυγόνο που εξασφαλίζεται µε τον καλό αερισµό
του εδάφους, είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για το φύτρωµα του βαµβακόσπορου, γιατί
περιέχει περισσότερο έλαιο και πρωτεΐνες από τους άλλους σπόρους, όπως του
καλαµποκιού και του ρυζιού. Για την µετατροπή των ουσιών αυτών σε ενώσεις
κατάλληλες για την ανάπτυξη του φυτού απαιτείται οπωσδήποτε περισσότερο
οξυγόνο.

2. Στάδιο πρώτης ανάπτυξης
Είναι η περίοδος από το φύτρωµα µέχρι την εµφάνιση των χτενιών. ∆ιαρκεί
35-50 περίπου ηµέρες, ανάλογα µε την ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες. Με
κανονικές συνθήκες το πρώτο µόνιµο φύλλο εµφανίζεται 8-10 ηµέρες µετά το
φύτρωµα και το δεύτερο µόνιµο φύλλο µετά από 10-12 ηµέρες. Ο πρώτος ανθοφόρος
οφθαλµός εµφανίζεται 35-50 ηµέρες από το φύτρωµα. Η καλύτερη θερµοκρασία για
την ανάπτυξη του βαµβακιού είναι 33οC αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να είναι κάτω
των 20οC. Μια ηµερήσια θερµοκρασία µεταξύ 25οC και 30oC είναι πολύ
ικανοποιητική.

3. Στάδιο προάνθησης
Είναι η περίοδος που µεσολαβεί από το σχηµατισµό των πρώτων χτενιών
µέχρι την εµφάνιση των πρώτων λουλουδιών. Η διάρκεια του είναι 20-25 περίπου
ηµέρες. Για βαµβάκια αµερικανικού τύπου βρέθηκε ότι όσο η θερµοκρασία της
ηµέρας είναι µεγαλύτερη τόσο η ζωή της ανθοφόρου καταβολής είναι µικρότερη,
οπότε έχουµε ταχύτερη εµφάνιση των ανθέων. Το χτένι εξελίσσεται σε λουλούδι κατά
µέσο όρο σε 22 ηµέρες.
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4. Στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας
Τα πρώτα λουλούδια παρουσιάζονται 20-25 ηµέρες µετά την εµφάνιση των
πρώτων χτενιών. Από τη σπορά µέχρι που να αρχίσει η άνθηση περνούν συνήθως 6070 ηµέρες, ανάλογα µε την εποχή σποράς και τις καιρικές συνθήκες. Το στάδιο
διαρκεί 45-50 ηµέρες περίπου και συµπίπτει µε τις αρχές Ιουλίου µέχρι 15-20
Αυγούστου. Η περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία πρέπει να είναι ιδιαίτερη
κατάλληλη. Η υπερβολική υγρασία σε συνδυασµό µε συννεφιά, περίσσεια αζώτου
και χαµηλή θερµοκρασία, ευνοεί τη βλαστική ανάπτυξη και οψιµίζει την καρποφορία.
Το βαµβάκι είναι περισσότερο ευαίσθητο στην έλλειψη υγρασίας όταν έχει
σχηµατίσει αρκετά µεγάλα καρύδια. Την περίοδο αυτή καλούµε κριτική. Όταν η ίδια
υγρασία συνδυαστεί µε πολύ υψηλές θερµοκρασίες, µπορεί να προκαλέσει σηµαντική
ζηµιά στην καρποφορία.

5. Στάδιο ωρίµανσης
Είναι η περίοδος από την άνθηση µέχρι την ωρίµανση και το άνοιγµα του
καρυδιού. ∆ιαρκεί 45-70 ηµέρες, ανάλογα µε την ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες.
Τα πρώιµα π.χ. καρύδια ωριµάζουν σε 45-55 ηµέρες ενώ τα όψιµα σε 60-70.

1. Ανθόρροια και καρπόρροια.
Το βαµβάκι παράγει πολύ περισσότερα άνθη και καρύδια από όσα τελικά
ωριµάζουν. Ένα ποσοστό ανθέων και καρυδιών πέφτει, οπότε µιλάµε για ανθόρροια ή
καρπόρροια αντίστοιχα. Το ποσοστό της καρπόδεσης επηρεάζεται από συνθήκες του
περιβάλλοντος, όπως η υπερβολική ή ανεπαρκής υγρασία, η έλλειψη θρεπτικών
στοιχείων, η υπερβολική άνοδος της θερµοκρασίας, η προσβολή εντόµων και
ασθενειών, οι ισχυροί άνεµοι ή µηχανικός τραυµατισµός κλπ. Η διάρκεια του φωτός,
της ηµέρας δηλαδή η φωτοπερίοδος φαίνεται επίσης να έχει αρκετή σπουδαιότητα.
Το ποσοστό του πεσίµατος είναι πιο σηµαντικό µε µικρή παρά µε µεγάλη
φωτοπερίοδο,

ίσως

γιατί

µε

µειωµένη

φωτοπερίοδο

παράγονται

λιγότερα

φωτοσυνθετικά προϊόντα. Η πτώση που παρατηρείται µετά από βροχερό καιρό
οφείλεται ίσως περισσότερο στη νέφωση και λιγότερο στην άµεση επίδραση της
βροχής. Επίσης, επηρεάζεται από τον γενότυπο του φυτού. Η πτώση καρποφόρου
οργάνου από προσβολή εχθρού γίνεται µετά 36 ώρες µέχρι 10 ηµέρες από την
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προσβολή. Τα καρύδια που πέφτουν είναι συνήθως 3-10 ηµερών. Καρύδια
µεγαλύτερα από 10 ηµέρες σπάνια πέφτουν εκτός εάν το φυτό υποστεί την επίδραση
ισχυρών παραγόντων όπως χηµικών ουσιών, παγωνιάς, κλπ.
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7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

1. Προετοιµασία του εδάφους µέχρι τη σπορά.
Για να εξασφαλίσουµε από την καλλιέργεια του βαµβακιού µεγαλύτερη
σοδειά και περισσότερα κέρδη, πρέπει να κάνουµε όλες τις εργασίες που χρειάζονται,
έγκαιρα, σωστά αλλά και οικονοµικά. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το καλό
φύτρωµα του βαµβακιού αποτελεί την µισή επιτυχία της καλλιέργειας. Ένα καλό
φύτρωµα προϋποθέτει, µαζί µε άλλους παράγοντες, άριστη προετοιµασία του
χωραφιού πριν τη σπορά.

2. Στελεχοκοπή
Είναι ο µικροτεµαχισµός των στελεχών των φυτών που µένουν στο χωράφι
µετά τη συγκοµιδή.
Όταν η προηγούµενη καλλιέργεια είναι βαµβάκι ή καλαµπόκι, µένουν στο
χωράφι τα στελέχη και γίνεται δύσκολα το παράχωµα και η αποσύνθεσή τους.

Εικ. 7.1. Στελεχοκόπτης.

Έτσι τα στελέχη αυτά επιβάλλεται να καταστραφούν µε τεµαχισµό και
παράχωµα διότι:
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•

∆ιευκολύνονται όλες οι καλλιεργητικές εργασίες που θα ακολουθήσουν όπως
όργωµα, ψιλοχωµάτισµα µε καλλιεργητή, σπορά και σκάλισµα.

•

Μειώνεται πάρα πολύ ο πληθυσµός του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και
πολλές ασθένειες.

•

Μετά τη στελεχοκοπή και το όργωµα, τα µολυσµένα υπολείµµατα από
µύκητες και βακτήρια χάνουν σε µεγάλο βαθµό την παθογόνο δράση τους.
Κατάλληλο µηχάνηµα για τη στελεχοκοπή είναι ο στελεχοκόπτης.

3. Υπεδαφοκαλλιέργεια
Υπεδαφοκαλλιέργεια είναι η καλλιέργεια του χωραφιού σε µεγάλο βάθος (5070εκ), µε σκοπό την ανατάραξη του εδάφους χωρίς αναστροφή. Είναι γνωστό ότι τα
χωράφια δέχονται σήµερα πολλά περάσµατα µε γεωργικά µηχανήµατα: οργώµατα,
σβαρνίσµατα, κυλινδρίσµατα, συγκοµιστικές µηχανές κλπ. Όλα αυτά τα περάσµατα
γίνονται συνήθως µε βαριά µηχανήµατα. Όταν το χωράφι οργώνεται για πολλά
χρόνια στο ίδιο βάθος, τότε σχηµατίζεται ένας σκληρός εδαφικός ορίζοντας (hard
pan) µε δυσµενείς συνέπειες στην ανάπτυξη και στις αποδόσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απαραίτητη η υπεδαφοκαλλιέργεια διότι
επιτυγχάνεται:
•

Βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους

•

∆ιείσδυση των ριζών και του νερού σε µεγαλύτερο βάθος

•

Βελτίωση των αλατούχων εδαφών, διότι τα άλατα εκπλύνονται σε µεγαλύτερο
βάθος.

•

Καλύτερη αποστράγγιση

•

Άρωση χωρίς αναστροφή του εδάφους.
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Εικ. 7.2. Υπεδαφοκαλλιεργητής

Η εργασία της υπεδαφοκαλλιέργειας γίνεται µε τους εδαφοσχίστες και τα
υπεδάφια άροτρα. Γίνεται το φθινόπωρο ή το χειµώνα, όταν το έδαφος είναι σχετικά
στεγνό σε βάθος. Μπορεί επίσης να γίνει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε
χωράφια που είχαν σπαρθεί µε σιτηρά.

4. Καλοκαιρινό όργωµα
Πρέπει να γίνεται όταν θέλουµε να καταστρέψουµε τα ζιζάνια µε βαθειά
ριζώµατα. Με το όργωµα τα ριζώµατα των ζιζανίων (αγριάδα, βελιούρια), εκτίθενται
στον καυτερό ήλιο του καλοκαιριού και ξηραίνονται. Παρουσιάζει όµως αυτό και
µειονεκτήµατα γιατί:
α) Είναι δαπανηρό, αφού το σκληρό έδαφος λόγω της ξηρασίας απαιτεί µεγάλη
ιπποδύναµη
β) Η οργανική ουσία που παραχώνεται δεν αποσυντίθεται, αφού δεν υπάρχει υγρασία
γ) Το χωράφι δε βρίσκεται στο ρώγο του και βλάπτεται η δοµή του εδάφους. Σε
περίπτωση που δεν έχουµε πρόβληµα πολυετών ζιζανίων το καλοκαιρινό όργωµα
πρέπει να αποφεύγεται.

5. Φθινοπωρινό όργωµα
Πρέπει να γίνεται πριν από τις χειµωνιάτικες βροχές και παγωνιές και έχει
αποδειχθεί ότι είναι η καλύτερη καλλιεργητική φροντίδα του χωραφιού γιατί:
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α) ∆ιευκολύνει τη διείσδυση του νερού σε µεγαλύτερο βάθος.
β) Εξασφαλίζει την καλύτερη αποσύνθεση των υπολειµµάτων της προηγούµενης
καλλιέργειας γιατί δίνεται σε αυτή περισσότερος χρόνος.
γ) Εκθέτει το έδαφος στις καιρικές µεταβολές (βροχές, παγωνιές, χιόνι) και µε τις
καλλιεργητικές

εργασίες

που

ακολουθούν

(δισκοσβάρνα,

καλλιεργητές)

ψιλοχωµατίζεται εύκολα.
δ) Καταστρέφει µεγάλο αριθµό ζιζανίων, 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.

6. 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 δεν έχει πολλή υγρασία, ώστε να µη δηµιουργηθούν µεγάλοι σβώλοι
που δύσκολα θα θρυµµατιστούν την άνοιξη. Το χειµωνιάτικο όργωµα γίνεται για τους
ίδιους λόγους όπως και το φθινοπωρινό, για να αποφύγουµε το ανοιξιάτικο. Το βάθος
οργώµατος (φθινοπωρινό - χειµωνιάτικο) είναι 20-30εκ και όχι πάντα το ίδιο.

7. Ανοιξιάτικο όργωµα
Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε φθινοπωρινό ή χειµωνιάτικο όργωµα,
τότε είναι δυνατό να γίνει όργωµα την άνοιξη. Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου για
όργωµα έχει µεγάλη σηµασία γιατί αν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, µπορεί να
δηµιουργηθούν µεγάλοι σβώλοι που γρήγορα ξηραίνονται και είναι αδύνατο να
ψιλοχωµατισθούν. Το ανοιξιάτικο όργωµα πρέπει να γίνει σε µικρό βάθος (10-15εκ).

8. Μηχανήµατα οργώµατος και προετοιµασίας σποροκλίνης
Η εργασία του οργώµατος γίνεται µε τα άροτρα (αλέτρια).
Τα άροτρα διακρίνονται σε:
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1. κοινά άροτρα που αναστρέφουν το έδαφος
2. αναστρεφόµενα που χρησιµοποιούνται για να διατηρούν το χωράφι
ισοπεδωµένο αφού αναστρέφουν το έδαφος προς την ίδια κατεύθυνση και
αποφεύγονται πολλές νεκρές διαδροµές και καθυστερήσεις
δισκάροτρα που χρησιµοποιούνται σε ξηρά και σκληρά εδάφη, σε χωράφια µε πέτρες
και χοντρές ρίζες
Την άνοιξη και µέχρι τη σπορά, συνεχίζονται οι απαραίτητες καλλιεργητικές
εργασίες µε ελαφρά µηχανήµατα, όπως ο καλλιεργητής, η σιδερένια οδοντωτή
σβάρνα, η δισκοσβάρνα και η ξύλινη πλεκτή σβάρνα, που αποβλέπουν στην τελική
προετοιµασία του χωραφιού για σπορά.

Εικ. 7.3. Καλλιεργητής προετοιµασίας

Εικ. 7.4. ∆ισκοσβάρνα µε ξύλινη πλεκτή σβάρνα
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Με τις εργασίες αυτές αποβλέπουµε στην καταστροφή των ζιζανίων που
βλαστάνουν µετά από βροχή και άνοδο της θερµοκρασίας, στο ψιλοχωµάτισµα, στον
καλύτερο αερισµό και θέρµανση του εδάφους και στο παράχωµα των ζιζανιοκτόνων
και των λιπασµάτων.
Σε ελαφρά-αµµουδερά χωράφια που µετά τις καλλιεργητικές εργασίες
αφήνουν το χώµα αφράτο, πρέπει να γίνεται κυλίνδρισµα πριν τη σπορά, ενώ σε
βαριά συνεκτικά χωράφια που το έδαφος δεν ψιλοχωµατίζεται αρκετά µε αποτέλεσµα
να υπάρχουν µικροί σβώλοι, το κυλίνδρισµα να γίνεται µετά τη σπορά. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται οµοιόµορφο και καλύτερο φύτρωµα γιατί δεν χάνεται εύκολα η
υγρασία του εδάφους. Εκείνο που έχει σηµασία αυτή την εποχή είναι να γίνονται
µόνο οι εργασίες που είναι απαραίτητες και όταν το χωράφι είναι στο ρώγο του.

9. Λίπανση
Η λίπανση είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες, που συντελούν στην
αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και την ποιοτική βελτίωση του βαµβακιού.
Το βαµβάκι είναι φυτό που δεν εξαντλεί πολύ το έδαφος. Για µια καλή
ανάπτυξη των φυτών απαιτούνται µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, όµως
µετά την αποµάκρυνση του σύσπορου βαµβακιού, το µεγαλύτερο µέρος αυτών
παραµένουν στο έδαφος µε τις ρίζες, τα στελέχη, τα φύλλα και τις κάψες. Το άζωτο, ο
φώσφορος και το κάλιο χρειάζονται σε µεγαλύτερες ποσότητες για την ανάπτυξη του
βαµβακιού. Επίσης το ασβέστιο και το θείο είναι απαραίτητα σε µεγάλες ποσότητες,
ενώ τα ιχνοστοιχεία, σίδηρος, ψευδάργυρος, χαλκός, βόριο, είναι απαραίτητα σε
µικρές ποσότητες.

10. Σηµασία των θρεπτικών στοιχείων
1. Άζωτο (Ν). Το στοιχείο αυτό ασκεί την µεγαλύτερη επίδραση σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης του βαµβακιού διότι:
•

συντελεί στην ανάπτυξη του φυτού.

•

αυξάνει τον αριθµό πλάγιων διακλαδώσεων, χτενιών, λουλουδιών και
καρυδιών.
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•

αυξάνει το βάρος του σπόρου και του καρυδιού

•

µειώνει την αναλογία λαδιού στο σπόρο και αυξάνεται την αναλογία
πρωτεϊνών

•

µπορεί να αυξήσει η στρεµµατική απόδοση σύσπορου βαµβακιού.

Μεγάλες ποσότητες αζώτου, συντελούν στη µεγάλη βλαστική ανάπτυξη,
ευαισθησία στις εντοµολογικές και µυκητολογικές προσβολές, µειωµένη καρποφορία,
ανθοφορία και καρπόρροια, καθώς και στην οψίµιση της παραγωγής.

2. Φώσφορος (Ρ2Ο5). Η σηµασία του φωσφόρου στο βαµβάκι είναι µεγάλη
διότι συµβάλλει:
•

στην ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος

•

συντελεί στην πρωίµιση της παραγωγής

3. Κάλιο (Κ2Ο). Η επάρκεια καλίου είναι σηµαντικός παράγοντας για την
ανάπτυξη του βαµβακιού, διότι προάγει τη φωτοσύνθεση και µειώνει τη
διαπνοή µε αποτέλεσµα:
•

να αυξάνεται η φυλλική επιφάνεια

•

να αξιοποιούνται καλύτερα τα λιπάσµατα και η διαθέσιµη υγρασία

•

να περιορίζεται η πρωιµότητα που προέρχεται από µεγάλες δόσεις φωσφόρου.

•

να περιορίζονται ορισµένες ασθένειες, όπως η αδροµύκωση που προκαλείται
από το µύκητα Fusarium.sp.

4. Ασβέστιο (Ca) και θείο (S). Το βαµβάκι έχει ανάγκη από αυτά τα στοιχεία.
Με την ωρίµανση του βαµβακιού, το µεγαλύτερο µέρος τους παραµένει
στα φύλλα και έτσι επιστρέφουν σχεδόν όλες οι ποσότητες στο έδαφος.

5. Ιχνοστοιχεία. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα εξής στοιχεία: Σίδηρος
(Fe), Μαγγάνιο (Mη), Βόριο (Βο), Ψευδάργυρος (Zη), Χαλκός (Cu),
Μαγνήσιο (Μg). Το βαµβάκι έχει ανάγκη από τα στοιχεία αυτά, αλλά σε
µικρές ποσότητες.
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11. Ποσότητες λιπασµάτων
Σε σύγκριση µε άλλες καλλιέργειες, οι απαιτήσεις του βαµβακιού σε
λιπάσµατα είναι µικρές, διότι δεν αφαιρεί πολλά στοιχεία από το έδαφος, αφού µετά
την αποµάκρυνση του σύσπορου βαµβακιού, το σηµαντικότερο µέρος αυτών
επιστρέφει στο έδαφος (ρίζες, στελέχη, φύλλα).
Γενικά το βαµβάκι χρειάζεται να λιπανθεί µε :
10-18 λιπαντικές µονάδες αζώτου. Όλη ή σχεδόν όλη την ποσότητα του
αζώτου τη δίνουµε βασικά. Επιφανειακή λίπανση γίνεται σε φυτά που στην πρώτη
ανάπτυξή τους παρουσιάζουν για διάφορους λόγους κάποια καθυστέρηση ή
καχεκτικότητα.7-10 λιπαντικές µονάδες φωσφόρου όλες µε τη βασική λίπανση.
Καλιούχα λιπάσµατα πολύ σπάνια χρησιµοποιούνται στην καλλιέργεια του
βαµβακιού, γιατί γενικά πιστεύεται ότι τα εδάφη µας είναι συνήθως πλούσια σε
κάλιο. Τα τελευταία χρόνια η λίπανση γίνεται µε 6-8 µονάδες καλίου ανά δύο έτη.
Όλες τις µονάδες καλίου τις δίνουµε βασικά. Τα λιπάσµατα που
χρησιµοποιούµε συνήθως είναι:
16-20-0,20-10-0, 33,5-0-0, 26-0-0, 21-0-0, 45-0-0, 20-10-10, 0-20-0, 0-21-0.

12. Ζιζανιοκτόνα
Τα ζιζάνια αν τα αφήσουµε να αναπτυχθούν στα βαµβακοχώραφα, έχουν
σοβαρές

επιπτώσεις

στην

παραγωγή.

Από

τα

πρώτα

στάδια

ανάπτυξης

ανταγωνίζονται τα φυτά µας για φως, νερό, θρεπτικά στοιχεία και αέρα µε
αποτέλεσµα την µειωµένη αύξηση των βαµβακόφυτων, που οδηγεί στη µείωση της
απόδοσης και στην υποβάθµιση της ποιότητας του προϊόντος. Τα ζιζάνια επίσης είναι
ξενιστές ασθενειών και εντόµων όπως για παράδειγµα των τετράνυχων, των αφίδων,
των θριπών, του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Τέλος, δυσκολεύουν τις
καλλιεργητικές φροντίδες και τη συγκοµιδή. Η καταπολέµησή τους θεωρείται
υποχρεωτική και µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:
•

Προληπτικά µέτρα. Χρησιµοποίηση καθαρού σπόρου κατά τη σπορά και να
χρησιµοποιούνται καθαρά εργαλεία στις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες.

•

Κατάλληλη αµειψισπορά
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•

Μηχανική καταπολέµηση. Στη µηχανική καταπολέµηση συµπεριλαµβάνονται
όλες οι καλλιεργητικές εργασίες µε τις οποίες καταστρέφονται τα ήδη
φυτρωµένα ζιζάνια, κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του βαµβακιού
(τσάπισµα, σκάλισµα φρεζάρισµα).

•

Χηµική καταπολέµηση.

Πίνακας 4. Ζιζανιοκτόνα που χρησιµοποιήθηκαν
στην Βαµβακοκαλλιέργεια το 1995

Ανάλογα µε την εφαρµογή τα ζιζανιοκτόνα κατατάσσονται σε προσπαρτικά,
προφυτρωτικά και µεταφυτρωτικά.

α) Προσπαρτικά: αυτά που ψεκάζονται σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού, πριν από
τη σπορά του βαµβακιού και στη συνέχεια ενσωµατώνονται. Για προσπαρτική
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καταπολέµηση συνιστώνται τα παρακάτω ζιζανιοκτόνα: Τρεφλάν, Κοµπέξ, Σοναλάν,
Στοµπ κ.α.
β) Προφυτρωτικά: µετά τη σπορά ακολουθεί ψεκασµός µε ζιζανιοκτόνο
προφυτρωτικό για να καλύψει τα κενά της προσπαρτικής ζιζανιοκτονίας. Χρειάζεται
αρκετή υγρασία και αν δεν υπάρχει κάνουµε ένα ελαφρύ πότισµα. Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν: Γκεζακάρντ, Προµετρίν, Κοτοράν, Λάσσο, Στοµπ κα.
γ) Μεταφυτρωτικά: αυτά εφαρµόζονται µετά το φύτρωµα του βαµβακιού και των
ζιζανίων. Τα ζιζανιοκτόνα αυτά είναι τα πιο αποτελεσµατικά, όταν τα ζιζάνια
ψεκαστούν στο στάδιο των 3-4 φύλλων. Μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα είναι:
Gresagard, Karmex κ.α.
Για να πετύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση των ζιζανίων,
µπορούµε να κάνουµε συνδυασµένη ζιζανιοκτονία ώστε να έχουµε αύξηση του
φάσµατος αλλά και του χρόνου δράσεώς τους. Η επιτυχία της ζιζανιοκτονίας
εξαρτάται:
•

Από τη γνώση των ζιζανίων του αγρού και την εκλογή του κατάλληλου
ζιζανιοκτόνου.

•

Από την καλή κατανοµή του ζιζανιοκτόνου σε όλη την έκταση του χωραφιού.

•

Από την ανάµειξη του ζιζανιοκτόνου στο δοχείο. Το διάλυµα του
ζιζανιοκτόνου να χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα που παρασκευάζεται.

Στο στρέµµα πρέπει να ρίχνουµε τις δόσεις που συνιστούν οι εταιρείες
παραγωγής.

42

8. ΣΠΟΡΑ

1. Εποχή σποράς.
Οι καιρικές συνθήκες της άνοιξης και η κατάσταση του χωραφιού είναι
ρυθµιστικοί παράγοντες για τον καθορισµό της εποχής σποράς. Ο βαµβακόσπορος
παρουσιάζει µεγάλη ευπάθεια στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και γι’ αυτό δεν είναι
σπάνιες οι αποτυχίες στη σπορά. Η υπερβολική υγρασία του εδάφους, όταν
συνδυάζεται µε χαµηλές θερµοκρασίες καθυστερεί ακόµη περισσότερο τη σπορά. Η
σπορά µπορεί να αρχίσει όταν η θερµοκρασία του εδάφους και του αέρα φθάνει τους
14-15oC και γίνεται νωρίτερα στα ελαφρά εδάφη που θερµαίνονται ευκολότερα. Η
πρώιµη σπορά έχει πολλά πλεονεκτήµατα διότι αφ’ ενός υπάρχει αρκετός χρόνος για
επανασπορά και αφετέρου µεγαλώνει η βλαστική περίοδος, µε αποτέλεσµα:

•

να υπάρχει χρόνος για άνθιση και καρποφορία

•

να αποφεύγονται οι ζηµιές από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι

•

να έχουµε πρώιµη συγκοµιδή.

Η πρώιµη σπορά έχει όµως και τους κινδύνους της. Η πτώση των
θερµοκρασιών µετά τη σπορά, µαζί µε βροχές και συνεκτικά χωράφια και όχι καλή
στράγγιση, συντελούν στην αποτυχία του φυτρώµατος. Είναι προτιµότερο να
διακινδυνεύουµε µια αποτυχία στο φύτρωµα παρά να χάσουµε πολύτιµο χρόνο
περιµένοντας να σταθεροποιηθούν οι θερµοκρασίες για να σπείρουµε, γιατί η όψιµη
καλλιέργεια είναι λιγότερο παραγωγική και κινδυνεύει από έντονες προσβολές
εντόµων, απώλειες κατά τη µηχανική συγκοµιδή, υποβάθµιση των σύσπορων
βαµβακιών από δυσµενείς καιρικές συνθήκες κλπ. Συνήθως η σπορά του βαµβακιού
αποχνουµένου (γυµνού) σπόρου στη χώρα µας, καθορίζεται από τις κλιµατικές
συνθήκες της περιοχής και γίνεται το δεύτερο µε τρίτο δεκαήµερο του Απριλίου. Ο
αποχνοωµένος σπόρος συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήµατα όπως ακρίβεια σποράς,
καλύτερο και γρηγορότερο φύτρωµα, οικονοµία σπόρου, αποφυγή αραιώµατος κλπ.
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2. Βάθος σποράς
Το βάθος σποράς εξαρτάται από την σύσταση του εδάφους και την εποχή
σποράς. Όταν γίνεται πρώιµη σπορά, θα πρέπει ο σπόρος να τοποθετείται σε µικρό
βάθος 2-3 εκ, όπου η θερµοκρασία του εδάφους είναι υψηλότερη απ’ ότι σε
µεγαλύτερο βάθος. Αντίθετα στην όψιµη σπορά, ο σπόρος µπορεί να τοποθετηθεί και
βαθύτερα( 5-6εκ), για να πιάσει την υγρασία. Σε βαριά χωράφια που συγκρατούν
υγρασία και όταν η σπορά είναι πρώιµη το βάθος σποράς είναι µικρό (3 εκατοστά).
Σε αµµουδερά χωράφια που χάνουν εύκολα την επιφανειακή υγρασία και
θερµαίνονται καλύτερα, όταν σπείρουµε όψιµα το, βάθος είναι µεγαλύτερο (5-6
εκατοστά).

3. Ποσότητα σπόρου
Η ποσότητα του σπόρου που απαιτείται για να έχουµε µια καλή φυτεία στο
στρέµµα εξαρτάται:
•

από τη σύσταση του εδάφους (βλέπε βάθος σποράς).

•

από την εποχή σποράς. Σε πρώιµες ποικιλίες απαιτούνται περισσότερα φυτά
ενώ σε όψιµες χρησιµοποιούνται λιγότερα φυτά.

•

από την ποιότητα του σπόρου (καθαρότητα, βλαστική ικανότητα, µέγεθος
σπόρου κλπ).

Συνήθως η ποσότητα του σπόρου που απαιτείται για ένα στρέµµα κυµαίνεται
από 2-3 κιλά.

4. Αποστάσεις γραµµών
Για βαµβακοφυτείες µηχανοσυλλογών οι αποστάσεις µεταξύ των γραµµών
πρέπει να είναι περίπου 96 εκατοστά. Και για βαµβακοφυτείες χειροσυλλογής οι
αποστάσεις πρέπει να είναι περίπου 75-80 εκατοστά. Ο αριθµός φυτών, στο στρέµµα,
ανάλογα µε την ποικιλία που καλλιεργούµε πρέπει να κυµαίνεται από 10.000 µέχρι
18.000 φυτά. Για τις ποικιλίες 4S και Σίνδος 80, ο αριθµός φυτών είναι 18-22
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φυτά/µέτρο, ενώ για τα Εύα και Κορίνα 10-16 φυτά/µέτρο. Για τις ποικιλίες Ζέτα-2
και Ζέτα-5 ο αριθµός είναι 10-14 φυτά/µέτρο.

Εικ. 8.1. Πνευµατική µηχανή βαµβακιού.

Η σπορά του βαµβακιού γίνεται σήµερα αποκλειστικά µε τις πνευµατικές
µηχανές οι οποίες σπέρνουν ένα-ένα τους σπόρους στη γραµµή, στις αποστάσεις που
θέλουµε.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια κάλυψης της γραµµής σπορά µε λεπτό
φύλλο πλαστικού για να πετύχουµε πρώιµη σπορά σίγουρο φύτρωµα, πρώιµη
συγκοµιδή και µεγαλύτερες αποδόσεις. ∆εν έχει όµως επεκταθεί πολύ γιατί έχει
αρκετά προβλήµατα.

5. Επανασπορά
Πολλές φορές διάφοροι παράγοντες (δυσµενείς καιρικές συνθήκες, εχθροί και
ασθένειες) είναι δυνατόν να καταστρέψουν την καλλιέργεια βαµβακιού και ανάλογα
µε το µέγεθος της ζηµιάς να χρειαστεί συµπληρωµατική σπορά ή επανασπορά. Σε
αυτή την περίπτωση η επανασπορά δεν πρέπει να καθυστερεί και ενδείκνυται να
γίνεται πάνω ή πλάγια στις αρχικές γραµµές σποράς. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται
πάλι προετοιµασία του χωραφιού και σπορά.
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6. Απεντόµωση του εδάφους
Η απεντόµωση του εδάφους είναι µια απαραίτητη εργασία και γίνεται σήµερα
από όλους σχεδόν τους βαµβακοπαραγωγούς προκειµένου να αποφευχθούν
προσβολές από σιδηροσκώληκες που υπάρχουν σε αφθονία, κυρίως σε χωράφια που
προέρχονται από καλαµιές, θρίπες, αφίδες και άλλους εχθρούς, στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης των βαµβακόφυτων, όταν τα φυτά είναι µικρά και ευαίσθητα και η αντοχή
τους στις προσβολές είναι περιορισµένη.
Η απεντόµωση του εδάφους γίνεται µε διάφορα φάρµακα που υπάρχουν σε
κοκκώδη µορφή ταυτόχρονα µε τη σπορά.

46

9. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΠΟΡΑ

1. Αραίωµα
Μετά το φύτρωµα του βαµβακιού θα πρέπει στο χωράφι να µείνει ο κανονικός
αριθµός φυτών ανάλογα µε την ποικιλία, την περιοχή κλπ. Για τις ποικιλίες Ζέτα-2
και Ζέτα-5 ο άριστος αριθµός φυτών είναι 8-12 φυτά /µέτρο, για τις ποικιλίες 4S και
Σίνδος 80 ο άριστος αριθµός φυτών είναι 18-22 φυτά/µέτρο και για τις ποικιλίες Εύα
και Κορίνα 12-16 φυτά/µέτρο. Η επιτυχία του αραιώµατος εξαρτάται από την εποχή
που γίνεται. Πρώιµο αραίωµα είναι καλύτερο, γιατί τα φυτά αποµακρύνονται
ευκολότερα και δεν προλαβαίνουν να αφαιρέσουν υγρασία και θρεπτικά στοιχεία από
το έδαφος. Με τις πνευµατικές µηχανές που σπέρνουµε κυρίως σήµερα πετυχαίνουµε
σπορά σε κανονικές αποστάσεις επί των φυτών γραµµής και έτσι αποφεύγουµε το
αραίωµα.

2. Σκάλισµα
Με το φύτρωµα του βαµβακιού και µάλιστα στο στάδιο της πρώτης
ανάπτυξης επιβάλλεται να γίνουν σκαλίσµατα. Με τα σκαλίσµατα επιδιώκουµε:
•

Τον καλύτερο αερισµό και άνοδο στη θερµοκρασία του εδάφους, ώστε να
φύγει η περιττή υγρασία και να αποφύγουµε τις σηψιρριζίες.

•

Την καταστροφή των ζιζανίων.

Επάνω στη γραµµή της φυτείας το σκάλισµα γίνεται µε τσάπα από εργάτες,
ενώ µεταξύ των γραµµών µε µηχανοσκαλιστήρια.
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Εικ. 9.1. Φρεζοσκαλιστήρι

Το πρώτο σκάλισµα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν επιφανειακά, κυρίως για
να µην παραχωθούν τα νεαρά βαµβακόφυτα. Τα επόµενα σκαλίσµατα γίνονται όταν
υπάρχουν αγριόχορτα και µετά από βροχή ή πότισµα για να σπάσουµε την κρούστα
και να ψιλοχωµατίσουµε το επιφανειακό στρώµα του εδάφους µε αποτέλεσµα να
εξοικονοµήσουµε υγρασία, περιορίζοντας την εξάτµιση. Το βάθος σκαλίσµατος στις
περιπτώσεις αυτές συνήθως είναι 3-5 εκατοστά, εκτός αν θέλουµε να απαλλαγούµε
από υπερβολική εδαφική υγρασία.

3. Άρδευση
Το βαµβάκι είναι ιδιαίτερα αποδοτικό όταν εξασφαλίζεται επαρκής εδαφική
υγρασία. Για το λόγο αυτό η άρδευση είναι καλλιεργητική παρέµβαση µεγάλης
σηµασίας για την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Το νερό είναι το κύριο
συστατικό του φυτού που συµµετέχει σε όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες και
διεργασίες κατά τη θρέψη του φυτού. Η ύπαρξη νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της
καλλιέργειας.
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∆ιάγραµµα 1. Ανάγκες βαµβακιού κατά τη διάρκεια βιολογικού κύκλου.
Στοιχεία: Οργανισµός βάµβακος.

Οι ανάγκες του φυτού σε νερό διαφέρουν ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης
των φυτών. Οι ανάγκες είναι ελάχιστες στο φύτρωµα, αυξάνονται κατά την έναρξη
της ανθοφορίας, φτάνουν στο µεγαλύτερο µέγεθος κατά την ανθοκαρποφορία
(Ιούλιο-15 Αυγούστου) για να µειωθούν σιγά-σιγά αργότερα κατά τη φυσιολογική
ωρίµανση.
Ο αριθµός των αρδεύσεων και η ποσότητα του χρησιµοποιούµενου νερού
εξαρτάται κυρίως:
•

από τις καιρικές συνθήκες της χρονιάς

•

από τη σύσταση του εδάφους

•

από τον τρόπο άρδευσης

Τα ποτίσµατα χωρίζονται σε ποτίσµατα φυτρώµατος και ποτίσµατα βλαστικής
περιόδου.

4. Ποτίσµατα φυτρώµατος
Η βεβιασµένη προετοιµασία των χωραφιών την άνοιξη και πολλές άσκοπες
επεµβάσεις προκαλούν σοβαρές απώλειες εδαφικής υγρασίας στη σποροκλίνη και
κάνουν δύσκολο το φύτρωµα.
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Στις περιπτώσεις αυτές για να έχουµε ένα καλό και οµοιόµορφο φύτρωµα
πρέπει να κάνουµε προφυτρωτικά ποτίσµατα. Τα ποτίσµατα φυτρώµατος πρέπει να
γίνονται µε προσοχή σε ότι αφορά τις δόσεις νερού και τη διάρκεια ποτίσµατος. Το
πότισµα γίνεται µε τεχνητή βροχή πριν τη σπορά σε χωράφια που σχηµατίζουν
κρούστα και µετά στα υπόλοιπα χωράφια. Η ποσότητα του νερού που θα
χρησιµοποιήσουµε εξαρτάται από το βάθος που βρίσκεται η υγρασία του εδάφους.
Πρέπει να ενωθούν οι δύο υγρασίες, εδάφους και νερού ποτίσµατος.
Η εφαρµογή του προφυτρωτικού ποτίσµατος δεν πρέπει να καθυστερεί γιατί
δηµιουργεί φυτεία ανοµοιόµορφη στο φύτρωµα και στην ανάπτυξη.

5. Ποτίσµατα βλαστικής περιόδου
Η περίοδος που γίνονται τα ποτίσµατα, η ποσότητα νερού για κάθε πότισµα
και ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ δύο ποτισµάτων εξαρτώνται κατά κύριο λόγο
από το κλίµα, το έδαφος, την ποικιλία, και τη λίπανση. Τα ποτίσµατα βλαστικής
περιόδου χωρίζονται σε ποτίσµατα ανάπτυξης, ανθοκαρποφορίας και παραγωγής.

6. Ποτίσµατα ανάπτυξης
Η εφαρµογή των ποτισµάτων κατά το στάδιο ανάπτυξης είναι αναγκαία για να
πετύχουµε τη γρήγορη ανάπτυξη των φυτών, µε υψηλή εµφάνιση των πλαγίων
διακλαδώσεων. Φυτά µε υψηλή διακλάδωση διευκολύνουν την µηχανική συλλογή
και περιορίζονται οι απώλειες βαµβακιού στο έδαφος. Τα ποτίσµατα ανάπτυξης είναι
ελαφρά και είναι προτιµότερο στο στάδιο αυτό να ποτίζουµε µε τεχνητή βροχή.

7. Ποτίσµατα ανθοκαρποφορίας
Είναι τα ποτίσµατα που γίνονται από την άνθηση των φυτών µέχρι τα µέσα
Αυγούστου. Την περίοδο αυτή τα φυτά είναι φορτωµένα µε αναπαραγωγικά όργανα
και συνεχίζουν ταυτόχρονα την ανάπτυξη τους, παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες
ανάγκες σε νερό και θρεπτικά στοιχεία και εκδηλώνουν πιο έντονα την ευαισθησία
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τους στην έλλειψη νερού. Είναι τα βασικότερα ποτίσµατα και ο αριθµός τους (2-5)
εξαρτάται από το έδαφος, την ποικιλία, τον αριθµό των φυτών στο στρέµµα, τις
καιρικές συνθήκες, την ανάπτυξη και καρποφορία της φυτείας. Αυτή την εποχή η
φυτεία πρέπει να ελέγχεται διαρκώς, τόσο η ανάπτυξη, όσο και η αναπαραγωγική
δραστηριότητα του φυτού, γιατί και τα δύο είναι συνάρτηση της εδαφικής υγρασίας
που διατηρείται στο έδαφος. Έλλειψη νερού αυτή, την εποχή προκαλεί υπερβολική
πτώση των καρποφόρων οργάνων. Όσα καρύδια µένουν γίνονται µικρά.

8. Ποτίσµατα παραγωγής
Συνήθως γίνονται 1 έως 2 ποτίσµατα από το δεύτερο 15νθήµερο του
Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεµβρίου. Την εποχή αυτή οι ανάγκες του φυτού σε
νερό περιορίζονται επειδή ο καιρός συνήθως αρχίζει σταδιακά και µεταβάλλεται
(περιορισµός ηµέρας, πτώση θερµοκρασιών, φύσηµα δροσερών ανέµων, αύξηση
σχετικής υγρασίας κλπ). Η πρόωρη διακοπή των ποτισµάτων έχει δυσµενείς
επιδράσεις στην απόδοση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας (µικρότερο
µήκος, ατελής πάχυνση κλπ). Τα τελευταία ποτίσµατα χρειάζονται µεγάλη προσοχή,
γιατί τυχόν απότοµη µεταβολή καιρού σε βροχερό και κρύο, µπορεί να προκαλέσει
σάπισµα των καρυδιών και οψίµιση της παραγωγής.

9. Τρόποι ποτίσµατος
Η αρδευόµενη έκταση βαµβακιού στην Ελλάδα το 1996 έφτασε τα 4.224.000
στρέµµατα (95%), ενώ το 1985 ήταν 1.090.000 στρέµµατα. Η άρδευση µε τεχνητή
βροχή γίνεται σε ποσοστό 82,8%, µε στάγδην άρδευση 14,8% και µε αυλάκια 2,4%.
Η άρδευση µε τεχνητή βροχή γίνεται µε χειροµετακινούµενα συγκροτήµατα τεχνητής
βροχής (28,4%) και µε αυτοκινούµενα καρούλια ή καρούλια - µπάρες (54,4%).
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(Στοιχεία οργανισµού βάµβακος έτους 1996).

Ο τρόπος ποτίσµατος καθορίζεται από τα αρδευτικά έργα που υπάρχουν, τη
σύσταση και τη διαµόρφωση του χωραφιού και τα µέσα του καλλιεργητή. Το πότισµα
µπορεί να γίνεται µε:
α) Κατάκλυση
Στην καλλιέργεια του βαµβακιού µπορεί να γίνει πότισµα και µε κατάκλυση.
Προϋποθέτει ισοπεδωµένο χωράφι µε καλή στράγγιση, όταν υπάρχει αρκετό νερό.
Στο πότισµα αυτό ιδιαίτερη σηµασία έχει το µήκος των αυλακιών, ή κλίση του
εδάφους και η σύσταση του. Ο τρόπος αυτός ποτίσµατος έχει µικρότερο κοστολόγιο
από τα υπόλοιπα συστήµατα. Είναι ευκολότερο και επιβαρύνει λιγότερο το κόστος
παραγωγής.
β) Τεχνητή βροχή
Το πότισµα µε τεχνητή βροχή έχει διαδοθεί πάρα πολύ στη χώρα µας. Μπορεί
να εµφανιστεί σε χωράφια που δεν έχουν ισοπεδωθεί και όπου υπάρχουν µεγάλες
κλίσεις. Είναι εύκολο να ρυθµιστεί η ποσότητα του νερού, να κατανεµηθεί και να
απορροφηθεί οµοιόµορφα.
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Εικ. 9.2. Αρδευτικό καρούλι µε εκτοξευτήρα.

Τα χειροµετακινούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής χρησιµοποιούν
µικρές παροχές νερού (3-8 m3/h) και πίεση εκτοξευτήρων 3-4 atm. Τα τελευταία
χρόνια αντικαθίστανται µε τα αυτοκινούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής
καρούλια και καρούλια ράµπες.
Τα αυτοκινούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής ή καρούλια διαθέτουν
µεγάλα µπεκ (κανόνια), των οποίων η ακτίνα µπορεί να φθάσει στα 50 µέτρα. Η
παροχή νερού είναι πάνω από 40 m3/h και η πίεση λειτουργίας κανονιού µπορεί να
φθάσει ανάλογα µε την παροχή εκτοξευτήρων και στις 8 atm.
Τα καρούλια ράµπες, µε πολλά µπεκ και µικρή πίεση (2,5-3 atm), πάνε να
αντικαταστήσουν τα καρούλια τεχνητής βροχής γιατί:
•

∆εν επηρεάζονται από τον αέρα

•

Ποτίζουν οµοιόµορφα

•

Είναι ελαφρά στην κίνηση

•

Έχουν οικονοµία στα καύσιµα
Μειονεκτούν: στη µετακόµιση της όλης κατασκευής και στη δυσκολία

αποφυγής εµποδίων.
γ) Στάγδην άρδευση
Με τη µέθοδο αυτή το αρδευτικό νερό χορηγείται φιλτραρισµένο κατευθείαν
στις ρίζες των φυτών µε έναν προκαθορισµένο ρυθµό, σε µικρές ποσότητες και σε
µικρά χρονικά διαστήµατα, µε τη µορφή σταγόνων.
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Η άρδευση µε σταγόνες πλεονεκτεί έναντι των άλλων µεθόδων στα παρακάτω
σηµεία:
1. Είναι δυνατή η εκµετάλλευση πηγών µικρής παροχής, που µε άλλες µεθόδους
είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν.
2. Επιτυγχάνεται οικονοµία νερού γύρω στο 25% έναντι της τεχνητής βροχής και
50% έναντι των επιφανειακών µεθόδων άρδευσης.
3. Η µικρή πίεση λειτουργίας και οι µικρές παροχές απαιτούν λιγότερη ενέργεια
για την άρδευση µιας έκτασης.
4. Επιτυγχάνεται υψηλός έλεγχος νερού, γιατί είναι δυνατό να χορηγηθούν στα
φυτά µε ακρίβεια οι αναγκαίες ποσότητες αρδευτικού νερού.
5. Τα απαιτούµενα για τη λειτουργία του συγκροτήµατος εργατικά είναι
ελάχιστα και σχεδόν µηδενίζονται µε τη χρήση αυτοµατισµών.
6. Τα λιπάσµατα είναι δυνατό να χορηγηθούν µε το αρδευτικό νερό, οπότε
επιτυγχάνεται και οικονοµία του λιπάσµατος.
7. Είναι κατάλληλη για την άρδευση επικλινών και αβαθών εδαφών.
8. ∆εν επηρεάζεται από τον άνεµο σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους.

Μέσα σε 10 χρόνια η αρδευόµενη έκταση βαµβακιού που ποτίζεται µε
στάγδην άρδευση σε σύνολο χώρας φτάνει τα 624.000στρέµµατα (14,8%), από τα
οποία τα 551.000 στρ, (88%) στη Θεσσαλία, τα 70.000 (11%) στην Αν. Ελλάδα και
µόνο το 1% καλύπτει τη ∆. Μακεδονία και ∆. ΣΤ. Ελλάδα.

10. Αποφύλλωση
Αποφύλλωση είναι η εργασία µε την οποία τεχνητά (µε χηµικά µέσα)
επιτυγχάνεται το πέσιµο των φύλλων των βαµβακοφύτων, νωρίτερα του
φυσιολογικού.
Η πτώση του φύλλου οφείλεται σε διάφορες διεργασίες που λαµβάνουν χώρα
µέσα στο ίδιο το φυτό, όπως απώλεια της χλωροφύλλης, διάσπαση των
πολυσύνθετων ενώσεων σε απλούστερες κλπ, απώλεια της ικανότητας του φυτού να
δηµιουργεί ορµόνη ανάπτυξης (αυξίνη).
Με φυσιολογικές συνθήκες ωρίµανσης τα φύλλα πέφτουν από το φυτό χάρις
στη δηµιουργία µιας διαχωριστικής ζώνης κυττάρων που παρεµβάλλεται στο σηµείο
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που ενώνεται ο µίσχος του φύλλου µε το βλαστό. Η παρεµβολή της ζώνης αυτής
αποµονώνει το φύλλο από το υπόλοιπο φυτό και διακόπτεται η λειτουργία της
θρέψης, µε αποτέλεσµα να προκαλείται η πτώση.
Τα αποφυλλωτικά επιτυγχάνουν τη διαδικασία σχηµατισµού διαχωριστικής
ζώνης µε αποτέλεσµα το πέσιµο των φύλλων.
Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την αποφύλλωση είναι:
1. Επιτυγχάνεται το άνοιγµα των ώριµων καρυδιών και έτσι διευκολύνεται
ιδιαίτερα η µηχανική συγκοµιδή.
2. Επιτυγχάνεται οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών και µειώνεται ο αριθµός
των συγκοµιδών.
3. Μειώνεται το ποσοστό ξένων υλών και ο χρωµατισµός του σύσπορου από τα
πράσινα φύλλα.
4. Αυξάνεται η απόδοση των συλλεκτικών µηχανών κατά τη διάρκεια της
ηµέρας γιατί µειώνεται η σχετική υγρασία.
5. Μειώνονται οι κίνδυνοι ζηµιών από το σάπισµα των καρυδιών καθώς και από
άλλες ασθένειες.
Τα αναποφύλλωτα βαµβάκια περιέχουν µεγάλο ποσοστό από πράσινα φύλλα
που χειροτερεύουν την ποιότητα του σύσπορου βαµβακιού και αυξάνουν την υγρασία
τους.
Για µια επιτυχηµένη αποφύλλωση πρέπει τα φύλλα να βρίσκονται στο στάδιο
της ωρίµανσής τους, πριν όµως διακοπεί η λειτουργική τους δραστηριότητα, που
είναι αναγκαία για να δράσει το αποφυλλωτικό. Η καλύτερη εποχή για αποφύλλωση
είναι όταν έχουν ανοίξει 40-50% των πρώτων καρυδιών, ενώ τα υπόλοιπα έχουν
ηλικία µεγαλύτερη των 30 ηµερών. Σε αυτή την ηλικία τα καρύδια δεν σπάζουν όταν
συµπιέζονται σφιχτά µε τον αντίχειρα και δεν τεµαχίζονται εύκολα αν
προσπαθήσουµε να τα κόψουµε µε το µαχαίρι.
Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιτυχία της αποφύλλωσης είναι:
1. Ο αγρός πρέπει να είναι ισοπεδωµένος, χωρίς ζιζάνια κλπ.
2. Τα φυτά πρέπει να είναι οµοιόµορφης ανάπτυξης και σε κατάσταση
ωριµότητας, απαλλαγµένα από µυκητολογικές και εντοµολογικές προσβολές.
3. Η θερµοκρασία συνδυασµένη µε την υγρασία παίζουν σπουδαίο ρόλο στην
αποφύλλωση.
4. Οι υψηλές θερµοκρασίες διευκολύνουν τη δράση του αποφυλλωτικού. Με
θερµοκρασία µεταξύ 15-30οC, η αποφύλλωση γίνεται σε µια εβδοµάδα
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περίπου. Ενώ µε θερµοκρασία κάτω του 15οC, ο χρόνος µπορεί να είναι
διπλάσιος. Για κανονικές και υψηλές θερµοκρασίες οι δόσεις του
αποφυλλωτικού περιορίζονται ενώ για χαµηλές θερµοκρασίες οι δόσεις
αυξάνονται στο ανώτατο όριο.
5. Μεγάλη σηµασία για µια καλή αποφύλλωση έχει η καλή διαβροχή όλων των
φύλλων κατά τον ψεκασµό. ∆όση µικρότερη του κανονικού δε δίνει καλά
αποτελέσµατα ενώ δόση µεγαλύτερη προκαλεί αποξήρανση του φυλλώµατος
χωρίς πέσιµο.

11. Τα κυριότερα αποφυλλωτικά
Για την αποφύλλωση του βαµβακιού χρησιµοποιούνται τα παρακάτω
αποφυλλωτικά.

Στοιχεία Οργανισµού βάµβακος, 1996
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12. Τρόποι αποφύλλωσης
Ανάλογα µε την ανάπτυξη της φυτείας, την καρποφορία, την πρωιµότητα, τις
καιρικές συνθήκες κλπ, η αποφύλλωση µπορεί να γίνει µε 3 τρόπους.
•

Αποφύλλωση της βάσης των φυτών.
Εφαρµόζεται σε φυτείες µε πλούσια βλάστηση, όπου µε µικρότερη δόση και

κατάλληλη ρύθµιση του ψεκαστικού, ραντίζουµε τα φυτά από τη µέση και κάτω.
Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να σαπίσουν τα καρύδια αφού µπορούν να περνούν οι
ακτίνες του ήλιου και να κυκλοφορεί ο αέρας. Μετά από λίγες ηµέρες ψεκάζουµε και
στο υπόλοιπο µέρος του φυτού.
•

Προκαταρκτική αποφύλλωση
Με τη µισή περίπου δόση της µεγαλύτερης επιτυγχάνουµε µερική αραίωση

της φυλλικής επιφάνειας και καλύτερες συνθήκες φωτισµού και αερισµού χωρίς
νέκρωση του φυτού. Μέσα σε 8-10 ηµέρες επανερχόµαστε για δεύτερη επέµβαση µε
καλά αποτελέσµατα.
•

Καθολική αποφύλλωση
Με κανονικές συνθήκες φυτείας εφαρµόζεται επέµβαση µια φορά σε

ολόκληρη την ένταση.
Το ΕΘΡΕΛ είναι υποβοηθητικό για µια πετυχηµένη αποφύλλωση που
διασπάται και ελευθερώνει αιθυλένιο. Ο ψεκασµός γίνεται 7-10 ηµέρες πριν από το
αποφυλλωτικό και ποτέ σε µικρότερο διάστηµα από 4 ηµέρες, όταν έχει ανοίξει το
30% ή και περισσότερο των καρυδιών. Γίνεται διαβροχή του φυλλώµατος και των
καρυδιών, µε δόση 250-350 κυβικά εκατοστά. Για να αποφύγουµε τυχόν
αναβλαστήσεις και να καταστρέψουµε ζιζάνια, αν υπάρχουν, προσθέτουµε στο
αποφυλλωτικό 60 κυβ. εκ/στρέµµα gramoxone, µειώνοντας ανάλογα τη δόση
αποφυλλωτικού. Η εφαρµογή του gramoxone γίνεται µόνο όταν το άνοιγµα του
βαµβακιού είναι πάνω από 60%.

13. Συγκοµιδή
Η συγκοµιδή του βαµβακιού αποτελεί την τελευταία φάση εργασίας του
βαµβακοκαλλιεργητή. Είναι εργασία κρίσιµη, από την οποία εξαρτάται η απόδοση
και η ποιότητα του προϊόντος. Η κατάσταση της φυτείας (πρωιµότητα, ποικιλία,
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οµοιοµορφία ωρίµανσης, ασθένειες κλπ),και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τη
διάρκεια και το τέλος της συγκοµιδής.

Η συγκοµιδή του βαµβακιού γίνεται µε δύο τρόπους:
1. Χειροσυλλογή
Είναι ο καλύτερος τρόπος συγκοµιδής, γιατί εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα
και περιορίζει τις απώλειες στο ελάχιστο.

Εικ. 9.3. Χειροσυλλογή βαµβακιού.

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. Η χειροσυλλογή γίνεται σε 3-4 χέρια και το
κόστος της είναι αρκετά υψηλό. Λόγω έλλειψης εργατικών χεριών η χειροσυλλογή
έχει περιοριστεί στο 5% περίπου της συνολικής έκτασης. Μέχρι το 1964 η συγκοµιδή
του βαµβακιού στη χώρα µας γινόταν αποκλειστικά µε το χέρι.

2. Μηχανική συλλογή
Η µηχανοποίηση της συγκοµιδής του βαµβακιού στη χώρα µας άρχισε το
1965 µε την εµφάνιση των πρώτων (17) βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών. Σήµερα η
µηχανική συλλογή του βαµβακιού σε σύνολο της χώρας βρίσκεται στο επίπεδο του
95% (πίνακας 9 και διάγραµµα 3).
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∆ιάγραµµα 3. Εξέλιξη της µηχανοσυλλογής στην Ελλάδα την περίοδο 1980-1995.

Με τη µηχανοσυλλογή συµπιέζεται ο χρόνος και το κόστος. Το µειονέκτηµα
έναντι της χειροσυλλογής είναι ότι δεν συγκοµίζεται όλο το βαµβάκι από το χωράφι
και δίνει προϊόν κατώτερης ποιότητας. Η συλλογή µε µηχανές γίνεται συνήθως σε
δύο χέρια.
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Εικ. 9.4. Βαµβακοσυλλεκτική µηχανή δύο σειρών.

Για να εφαρµοστεί όµως η µηχανική συλλογή άνετα, πρέπει να
εξασφαλιστούν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες καθιστούν κατάλληλη τη φυτεία και
επιτρέπουν την εύκολη λειτουργία της µηχανής. Η φυτεία πρέπει να είναι
οµοιόµορφη και οι αποστάσεις µεταξύ των γραµµών να συµπίπτουν µε το άνοιγµα
της µηχανής (96-100 εκ). Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται σήµερα πρέπει να
συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά που υποβοηθούν τη µηχανική συλλογή:
•

µέτριο ανάστηµα, κατακόρυφη και συγκεντρωµένη ανάπτυξη.

•

τα καρύδια της βάσης να βρίσκονται σε αρκετό ύψος (15-20 εκ) από το
έδαφος.

•

οµοιόµορφη κατανοµή των καρυδιών πάνω στο φυτό

•

η περίοδος ωρίµανσης των καρυδιών να είναι περιορισµένη.

καρύδια ανθεκτικά στις βροχές και υγιεινή κατάσταση των φυτών.

Οι συλλεκτικές µηχανές είναι κυρίως αµερικάνικης προέλευσης, των δύο
γραµµών και µπορούν να εξυπηρετήσουν στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της χώρας
µας από 1000-1300 στρέµµατα η κάθε µία. Η µηχανοσυλλογή στη χώρα µας αρχίζει
το δεύτερο 10ήµερο του Σεπτεµβρίου (για µια πρώιµη χρονιά), µε πρώτη την
Κεντρική Ελλάδα και τελευταία τη Μακεδονία. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
συγκοµίζεται συνήθως το 80-85% της συνολικής παραγωγής σε σύνολο χώρας.

60

14. Αποθήκευση
Κατάλληλο για αποθήκευση είναι µόνο το σύσπορο βαµβάκι που έχει υγρασία
µέχρι 12%. Τους µήνες γενίκευσης της συγκοµιδής τα εκκοκκιστήρια δεν µπορούν να
εκκοκκίσουν κάθε µέρα το συγκοµιζόµενο βαµβάκι, εποµένως ένα µεγάλο µέρος του
βαµβακιού αποθηκεύεται είτε στις αποθήκες των εκκοκκιστηρίων είτε στις αποθήκες
των παραγωγών. Αποθηκεύουµε το βαµβάκι σε στεγνές αποθήκες όπου
προφυλάσσεται από την βροχή και την υγρασία και σε χαµηλούς σωρούς, για να
αερίζεται εύκολα. Το ύψος των σωρών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,5 µέτρο
για το υγρό βαµβάκι, ενώ για το ξηρό από 2,5 µέτρα. Όταν το βαµβάκι έχει µεγάλη
υγρασία, ανακατεύονται συχνά οι σωροί για να µην ανάψουν και χάσει το
χρωµατισµό του, οπότε χειροτερεύει η ποιότητα. Για να µην έχουµε πολύ υγρά
βαµβάκια πρέπει να αποφεύγουµε τη συλλογή τις πρωινές ώρες που έχει δροσιά,
καθώς και τις βραδινές ώρες.
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10. Ε∆ΑΦΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Κλίµα
Το βαµβάκι επειδή κατάγεται από τροπικές και υποτροπικές χώρες είναι φυτό
απαιτητικό σε θερµότητα. Η ταχύτητα του φυτρώµατος µε θερµοκρασία 15ο C είναι
βραδεία ενώ µε θερµοκρασία 20-30οC η ταχύτητα διπλασιάζεται. Η άριστη
θερµοκρασία για το φύτρωµα και την µετέπειτα ανάπτυξη των φυτών, είναι 33ο C.
Ένα περιβάλλον, για να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκό για την καλλιέργεια, πρέπει η
µέση θερµοκρασία των θερινών µηνών να είναι πάνω από 25ο C. Στη θερµοκρασία
κάτω των 12ο C η ανάπτυξη των καρυδιών διακόπτεται και όταν αυτή πέσει κάτω από
-2, πρέπει το νεόφυτο πεθαίνει.
Ο παράγοντας νερό, αν και δεν είναι περιοριστικός όσο η θερµοκρασία, εν
τούτοις είναι αρκετά σπουδαίος. Η διάθεση αρκετού νερού είναι απαραίτητη για την
ικανοποιητική παραγωγή βαµβακιού. Από παρατηρήσεις βρέθηκε ότι το βαµβάκι
απαιτεί βροχόπτωση 500 χιλιοστών τουλάχιστον, από τα οποία τα 200 περίπου κατά
την περίοδο της ανάπτυξης. Στην χώρα µας ποσοστό 95% περίπου της
καλλιεργούµενης µε βαµβάκι έκτασης είναι αρδευόµενο, γιατί η βροχόπτωση κατά το
καλοκαίρι δεν είναι αρκετή. Το µεγάλο έτσι πρόβληµα το δηµιουργεί η κατανοµή της
βροχόπτωσης στην Ελλάδα και αυτό γιατί το µεγάλο ποσοστό των βροχών
σηµειώνεται στους µήνες του χειµώνα.

2. Έδαφος
Το βαµβάκι µπορεί να καλλιεργηθεί σε µεγάλη ποικιλία εδαφών. Σπάνια
αποκλείεται η καλλιέργειά του για λόγους ακαταλληλότητας εδάφους. Η χηµική
σύσταση του εδάφους, από άποψη συµβολής της στη γονιµότητα, µπορεί να αποβεί
κάποτε περιοριστικός παράγοντας, αν η περιεκτικότητα σε ορισµένα συστατικά
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. ∆εν µπορεί να ευδοκιµήσει σε παθογενή αλκαλικά ή
όξινα εδάφη. Αναπτύσσεται µε επιτυχία σε εδάφη µε PH 5,5-8,5. ∆εν αποδίδει
ικανοποιητικά σε κακώς αεριζόµενα εδάφη, ιδίως εάν ο κακός αερισµός οφείλεται σε
περίσσεια υγρασίας.
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Σχεδόν όλα τα καλλιεργούµενα εδάφη στη χώρα µας προσφέρονται για την
καλλιέργεια του βαµβακιού. Τα αµµώδη εδάφη, εκτός εάν δεχθούν ισχυρές
χορηγήσεις λιπασµάτων ή κοπριάς, δεν θεωρούνται και τόσο κατάλληλα, αφενός µεν
διότι είναι συνήθως µικρής γονιµότητας και αφετέρου διότι ξεραίνονται γρήγορα.
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11. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

1. Γενικά
Η καλλιέργεια του βαµβακιού στη χώρα µας προσβάλλεται από πολλούς
εχθρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους σήµερα αντιµετωπίζονται συστηµατικά
και έτσι η παραγωγή προστατεύεται. Βασική αρχή στην αντιµετώπιση των εχθρών
της βαµβακοκαλλιέργειας είναι η εφαρµογή µεθόδων για τον περιορισµό σε επίπεδα
που να µην προκαλούν ζηµιές, ενώ παράλληλα να διατηρείται η ισορροπία της φύσης
και να προστατεύεται το περιβάλλον.

2. Εχθροί
Ι. Έντοµα εδάφους.

Α). Σιδηροσκώληκες (agriotes spp).
Είναι κολεόπτερα της οικογένειας Elateridae. Το χρώµα τους είναι κίτρινο έως
καφέ σκούρο και το µήκος τους 6-12 εκατοστά. Ζουν στο έδαφος. Τρυπούν το σπόρο,
τρώνε το περιεχόµενο και το βλαστίδιο και ο σπόρος δεν φυτρώνει. Προσβάλλουν τα
νεαρά φυτά στο επίπεδο της επιφάνειας του εδάφους, µειώνοντας έτσι τον αριθµό
τους κατά στρέµµα. Ευνοούνται από υπερβολική υγρασία και χαµηλή θερµοκρασία.
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Οι σιδηροσκώληκες αντιµετωπίζονται µε καλλιεργητικά µέτρα και χηµική
καταπολέµηση.
Οργώµατα νωρίς το φθινόπωρο ή σκάλισµα την άνοιξη σε βάθος 7-8
εκατοστών, µειώνουν αρκετά την προσβολή. Η χηµική καταπολέµηση γίνεται µε τους
εξής τρόπους:
•

Πριν την σπορά, ανάµειξη του βαµβακόσπορου µε εντοµοκτόνο

•

Ψεκασµός του χωραφιού µε εντοµοκτόνο και ενσωµάτωσή του

•

Χρήση κοκκωδών εντοµοκτόνων κατά τη σειρά

•

Ριζοπότισµα µε εντοµοκτόνο σε φυτρωµένες φυτείες.

Β). Αγρότιδες ή καραφατµέ (agrotis spp).
Είναι λεπιδόπτερο της οικογένειας Noctuidae. Οι αγρότιδες είναι διαδεδοµένες
σε όλες τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Ζουν στο έδαφος. Το χρώµα
τους ανοικτό φαιό, µαυριδερό µε ελαφρά σκοτεινές επιµήκεις γραµµές.

1. Πεταλούδα 2. Κάµπια που τρώει
3. Κάµπια κουλουριασµένη 4. Χρυσαλίδα
5. Κοµµένα βαµβακόφυτα.
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Τη νύχτα βγαίνουν και τρώνε τα µικρά βαµβακόφυτα κοντά στην επιφάνεια
του εδάφους, ενώ την ηµέρα µένουν κουλουριασµένα µέσα στο έδαφος. Ευνοούνται
από ψυχρές και υγρές ανοιξιάτικες συνθήκες, καθώς και εδάφη πλούσια σε οργανική
ουσία. Αντιµετωπίζεται µε νυχτερινούς ψεκασµούς.

Γ). Κρεµµυδοφάγος (Gryllotalpa vulgaris).
Είναι ορθόπτερο της οικογένειας grillotalpidae. Ανοίγει στοές στο έδαφος και
κόβει τις ρίζες και τα στελέχη των µικρών φυτών. Προτιµάει τα ελαφρά, αµµώδη
εδάφη καθώς και τα πλούσια σε οργανική ουσία.

∆). Γρύλλος (Gryllus campestris).
Είναι ορθόπτερο της οικογένειας gryllidae. Την ηµέρα κρύβεται στο έδαφος,
ενώ τη νύχτα δραστηριοποιείται τρώγοντας το ενδοσπέρµιο, και κόβει τα νεαρά
στελέχη πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Ε). Υλέµυα (Hylemiaspp).
Είναι δίπτερο της οικογένειας Anthomyiidae. Γεννάει τα αυγά της στην
επιφάνεια του εδάφους, κοντά στο λαιµό των φυτών. Το µικρό άσπρο σκουλήκι τρώει
το τρυφερό φύτρο και το ριζίδιο του µικρού βαµβακόφυτου αλλά και τις
κοτυληδόνες. Αντιµετωπίζεται µε χηµική καταπολέµηση.

ΙΙ. Μυζητικά έντοµα - ακάρεα.

Α) Θρίπας (Thrips tabaci).
Είναι θυσανόπτερο της οικογένειας Thripidae. Είναι έντοµο µήκους 2
χιλιοστών περίπου. Έχει χρώµα ανοιχτό έως σκούρο καφέ. Προσβάλλει κοτυληδόνες,
φύλλα και

µάτια των µικρών βαµβακόφυτων.

Τα

φύλλα

καρουλιάζουν,

παραµορφώνονται, σχίζονται και πέφτουν. Γενικά, επιφέρουν καθυστέρηση στην
ανάπτυξη των νεαρών φυτών. Ο θρίπας ευνοείται από ξερικές συνθήκες.
Καταπολεµείται προληπτικά µε κοκκώδη εντοµοκτόνα κατά τη σπορά ή µε ψεκασµό
µε ένα εντοµοκτόνο, όταν βρεθεί ένας τουλάχιστον θρίπας σε κάθε βαµβακόφυτο.
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Β) Αφίδες (Aphis gossypii).

Είναι ηµίπτερα της οικογένειας Αphididae. Είναι γνωστές σαν ψείρες ή
µελίγκρες του βαµβακιού. Είναι έντοµα µήκους 2 χιλιοστών περίπου. Έχουν χρώµα
κίτρινο, πράσινο, καφέ, ή µαύρο.

1,2,3,4. Θηλυκά (διάφορες µορφές), 5. Μικρή προνύµφη,
6,6α. Προσβολή σε βλαστό και φύλλα, 7. Μελίτωµα σε καρύδι.

Οι αφίδες βρίσκονται κυρίως κάτω από την επιφάνεια των τρυφερών φύλλων.
Εκεί µυζούν τους χυµούς και προκαλούν το κατσάρωµα των φύλλων. Βαριές
προσβολές ζηµιώνουν την παραγωγή και επηρεάζουν την ποιότητα του βαµβακιού.
Ευνοούνται από χαµηλές θερµοκρασίες (16-20οC) και υψηλή σχετική υγρασία. Οι
αφίδες παρουσιάζουν συνήθως δύο περιόδους προσβολών, το Μάιο και τον
Αύγουστο.

Γ) Αλευρώδης (Βemisia tabaci).
Είναι της οικογένειας Aleyrodidae. Είναι µικρό έντοµο µήκους 2 χιλιοστών
περίπου, χρώµατος λευκού. Τα τέλεια έντοµα και οι προνύµφες µυζούν τους χυµούς
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στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και εκκρίνουν µελίτωµα. Σε βαριές προσβολές
παρατηρείται πτώση των φύλλων, λουλουδιών και καρυδιών. Ευνοείται από σχετικά
δροσερό καιρό. Η χηµική καταπολέµηση πρέπει να γίνεται µόνο σε περιπτώσεις που
υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί.

∆) Τετράνυχος (Τetranychus telarius).

Είναι ένα µικροσκοπικό άκαρι, δηλαδή µια µικρή αράχνη και δηµιουργεί ιστό
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Η προσβολή εµφανίζεται πρώτα στις άκρες του χωραφιού και από εκεί
εξαπλώνεται στην υπόλοιπη φυτεία. ∆ιαδίδεται µε το πότισµα, γεωργικά µηχανήµατα
και µε άνθρωπο. Σε έντονες προσβολές, το κάτω µέρος των φύλλων γίνεται ασηµί,
πάνω στα φύλλα σχηµατίζονται κηλίδες κίτρινες, κόκκινες ή κοκκινοκαστανές. Τα
φύλλα συστρέφονται, ξηραίνονται και πέφτουν. Η καταπολέµηση γίνεται µε την
καταστροφή των αγριόχορτων περιφερειακά της φυτείας και µε χηµικούς ψεκασµούς.

Ε) Ιασσίδες (Εmpoasca spp).

Είναι ηµίπτερα της οικογένειας Cicadellidae. Είναι µικρά έντοµα µήκους 2,5
χιλιοστών µε χρώµα ελαφρά πρασινωπό και µοιάζουν σαν τζιτζίκια. Είναι ευκίνητα
και προχωρούν πλευρικά. Μυζούν του χυµούς και εξασθενίζουν τα βαµβακόφυτα. Τα
προσβεβληµένα φύλλα αποκτούν περιφερειακά βαθύ κόκκινο χρώµα και η άκρη τους
στρέφεται προς τα κάτω.
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ΙΙΙ. Μασητικά έντοµα.

Α) Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera).
Το πράσινο σκουλήκι είναι από τους σοβαρότερους εχθρούς του βαµβακιού
σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα κάνει σοβαρές ζηµιές µερικές χρονιές, ενώ σε άλλες
χρονιές η προσβολή είναι ήπια. ∆ιαχειµάζει σαν χρυσαλλίδα στο έδαφος. Στην
Ελλάδα έχει συνήθως 4 γενεές. Τα ακµαία της πρώτης χρονιάς εµφανίζονται προς το
τέλος του Μαΐου. Κάθε ακµαίο γεννάει µεγάλο αριθµό αυγών (700-1000) από τα
οποία σε λίγες ηµέρες βγαίνουν οι προνύµφες. Οι ζηµιές του βαµβακιού αυτή την
εποχή δεν είναι σηµαντικές διότι τα φυτά έχουν την ικανότητα να αναπληρώνουν τα
καρποφόρα όργανα που καταστρέφονται. Οι µεγάλες ζηµιές στο βαµβάκι γίνονται
από τις προνύµφες της δεύτερης γενεάς, συνήθως από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τα µέσα
Αυγούστου. Οι προνύµφες αυτές προσβάλουν χτένια, λουλούδια, και κυρίως καρύδια
τα οποία την εποχή αυτή δεν αναπληρώνονται. Η τρίτη γενεά εµφανίζεται προς τα
τέλη Αυγούστου και προξενεί ζηµιές στις όψιµες κυρίως καλλιέργειες βαµβακιού,
ενώ οι πρώιµες βρίσκονται στο στάδιο της ωρίµανσης και επηρεάζονται ελάχιστα. Η
τέταρτη γενεά εµφανίζεται αργότερα, όταν όλες σχεδόν οι καλλιέργειες βαµβακιού
βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης και δεν κάνει ζηµιά.

Αντιµετωπίζεται µε καλλιεργητικά και χηµικά µέσα. Το πράσινο σκουλήκι
έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς οι οποίοι µειώνουν τους πληθυσµούς του. Για το λόγο
αυτό άσκοποι ψεκασµοί µε χηµικά που σκοτώνουν τα ωφέλιµα έντοµα, το ευνοούν.
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Χηµική καταπολέµηση αρχίζει όταν, µετά από παρατηρήσεις στις φυτείες
διαπιστωθεί µεγάλος βαθµός προσβολής.

Β) Ρόδινο σκουλήκι (Ρectinophora gossypiella).
Στην Ελλάδα είναι διαδεδοµένο σε όλες τις περιοχές αλλά δεν ευνοείται από
το κλίµα και ζηµιές προκαλεί κυρίως στη Νότια και ∆υτική Ελλάδα και σε µικρές
περιοχές της Θεσσαλίας και τη Χαλκιδική. Το ρόδινο είναι µια µικρή, καφέ
πεταλούδα µήκους 8-9 χιλιοστών. Γεννάει 200-400 αυγά µεµονωµένα ή σε µικρές
οµάδες, σε όλα τα µέρη του φυτού. Προσβάλει τα καρποφόρα όργανα του βαµβακιού.
Έχει 3-4 γενεές. Η πιο επικίνδυνη για το βαµβάκι είναι η γενεά του Αυγούστου. Στα
προσβληµένα χτένια εµποδίζεται αργότερα το άνοιγµα των λουλουδιών και έτσι
µένουν κλειστά. Η τρύπα εισόδου του ρόδινου στο καρύδι δεν διακρίνεται µε γυµνό
µάτι. Τα σκουλήκια τρώνε τους σπόρους ενός καρυδιού και ποτέ δεν βγαίνουν για να
µπουν σε άλλο καρύδι. Όταν συµπληρώσουν την ανάπτυξή τους ανοίγουν µικρές
τρύπες στα καρύδια, βγαίνουν από αυτά και πέφτουν στο χώµα για να
µεταµορφωθούν σε πεταλούδες. Η τελευταία γενιά διαχειµάζει στο σπόρο του
βαµβακιού.

Αντιµετωπίζεται µε καλλιεργητικά µέσα και µε χηµικές επεµβάσεις. Η
καταστροφή των υπολειµµάτων µετά την συγκοµιδή και το παράχωµά τους µε
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όργωµα σε βάθος, καθώς και η απολύµανση του σπόρου σποράς περιορίζουν πολύ τις
προνύµφες που διαχειµάζουν στα στελέχη και στο έδαφος.
Η χρήση πρώιµων ποικιλιών βοηθάει διότι επιτυγχάνεται πρώιµη συγκοµιδή και
αποφεύγονται οι όψιµες προσβολές, που είναι οι πιο επιζήµιες. Καλά αποτελέσµατα
στην αντιµετώπιση του ρόδινου σκουληκιού έχουν δώσει τα φεροµονικά
σκευάσµατα.

3. Ασθένειες
α) Σηψιρριζίες.
Η ασθένεια αυτή προκαλείται από τους µικροοργανισµούς: Rhizoctonia
solani, Pythium spp, Fusarium spp κ.λ.π.. Ονοµάζεται επίσης και σήψη του λαιµού ή
τήξη του βαµβακιού. Στην πρώτη περίοδο της ανάπτυξης των φυτών µπορεί να
εκδηλωθούν σηψιρριζίες. Είναι δηλαδή το σάπισµα του σπόρου ή της ρίζας του
νεαρού βαµβακόφυτου. Η ανάπτυξη των µυκήτων αυτών ευνοείται από συνθήκες
χαµηλών θερµοκρασιών και υπερβολικής υγρασίας που δηµιουργούνται στο έδαφος
κυρίως µετά από βροχή, οπότε δηµιουργούνται αναερόβιες συνθήκες. Όταν η
προσβολή είναι σοβαρή τότε ολόκληρες γραµµές φυταρίων χάνονται και το
φαινόµενο είναι αιτία επανασποράς.

Για την αντιµετώπιση των µυκήτων που προκαλούν τις σηψιρριζίες
χρησιµοποιούνται

χηµικά

και

καλλιεργητικά

µέτρα.

Απολύµανση

του

βαµβακόσπορου και σκαλίσµατα, για µπορέσουµε να πετύχουµε καλύτερο αερισµό
του εδάφους.
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β) Αδροµυκώσεις.
Είναι ασθένειες που προκαλούνται από τους µύκητες: Fusarium oxysporum
και του Verticilum dahliae. Στη χώρα µας απαντάται µόνο ο δεύτερος µύκητας, ο
οποίος ευνοείται από συνθήκες υγρασίας και χαµηλών θερµοκρασιών. Η πιο ευνοϊκή
θερµοκρασία του µύκητα είναι 22 βαθµοί κελσίου. Οι µύκητες βρίσκονται στο
έδαφος και ζουν σαν σαπρόφυτα στα φυτικά υπολείµµατα. Ο µύκητας µπαίνει στο
φυτό κυρίως από τις ρίζες όπου αποφράσσει τα αγγεία του φυτού, µε αποτέλεσµα την
κακή κυκλοφορία των χυµών και την έλλειψη νερού στα φύλλα.

1. Συµπτώµατα προσβολής στα φύλλα.
2. Μεταχρωµατισµός του ξύλου του βαµβακιού από την προσβολή.

Τα φυτά εξασθενούν και έχουν ωχρές κίτρινες κηλίδες. Αν η προσβολή
συµβεί πρώιµα, προκαλεί σύντοµα τον θάνατο των νεαρών φυτών.

Οι αδροµυκώσεις αντιµετωπίζονται µε:
•

Τριετή τουλάχιστον αµειψισπορά µε δηµητριακά που δεν προσβάλλονται στο
µύκητα.
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•

Ανθεκτικές ποικιλίες στους συγκεκριµένους µύκητες (είναι οι ποικιλίες της
σειράς Acala, Zeta 2, 5).

•

Πυκνή σπορά.

γ) Βακτηρίωση
Είναι ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Xanthomonas malvacearum.
Προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τα καρύδια.

Στις κοτυληδόνες και στα φύλλα εµφανίζονται καστανόµαυρες γωνιώδεις
νεκρωτικές κηλίδες. Στα στελέχη δηµιουργούνται οι δευτερογενείς εστίες µόλυνσης,
από όπου µολύνονται τα φύλλα και οι βλαστοί.
Η βακτηρίωση µεταδίδεται µε µολυσµένο σπόρο και µολυσµένα καρύδια ή
άλλα φυτικά υπολείµµατα. Η ζωτικότητά της µπορεί να διατηρηθεί µέχρι επτά
χρόνια.

δ) Αλτενάρια
Είναι ασθένεια που οφείλεται στο µύκητα του γένους Altenaria και προσβάλει
τα φύλλα, τα στελέχη, τα καρύδια και κυρίως τα εξασθενηµένα φυτά βαµβακιού.
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Πάνω στα φύλλα δηµιουργούνται χαρακτηριστικές οµόκεντρες κηλίδες, σταχτιές στο
κέντρο και σκούρες καφέ στην περιφέρεια. Ευνοείται από τις χαµηλές θερµοκρασίες
και τα ακανόνιστα ποτίσµατα. Η µετάδοση γίνεται µε τον αέρα, το νερό ή τα έντοµα
από τα προσβεβληµένα προς τα νέα φυτά.
Η αλτενάρια αντιµετωπίζεται µε καλλιεργητικά µέσα :
•

Πριν από τη συγκοµιδή να ακολουθήσει στελεχοκοπή και παράχωµα των
φυτικών υπολειµµάτων σε µεγάλο βάθος.

•

Η εδαφική υγρασία να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, σε όλο το
βιολογικό κύκλο του φυτού και

•

Να γίνεται έγκαιρη καταπολέµηση των µυζητικών εντόµων που εξασθενίζουν
τα φυτά.

Η βακτηρίωση αντιµετωπίζεται µε:
•

Καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας και µε βαθύ όργωµα.

•

Σπόρο απαλλαγµένο από προσβολές χωρίς χνούδι και απολυµασµένο.

•

Αποφυγή ποτίσµατος µε τεχνητή βροχή, σε περιοχές όπου συνήθως η
προσβολή είναι µεγάλη.

•

Αµειψισπορά µε φυτά που δεν προσβάλλονται από το βακτήριο.
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12. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Τα αποθέµατα νερού που καταναλώνονται µε ταχύτατους ρυθµούς έχει ως
αποτέλεσµα να εξαντληθούν στο άµεσο µέλλον ενώ παράλληλα επιβαρύνεται σοβαρά
το περιβάλλον µε την υποβάθµιση του. Σύµφωνα µε τα διάφορα σενάρια, στο
ενδιάµεσο διάστηµα, προβλέπεται ο διπλασιασµός των κατοίκων του πλανήτη και ο
πολλαπλασιασµός των αναγκών για χρήση νερού στην καθηµερινότητα µε
αποτέλεσµα να έχουµε περιαυτολογικούς µετανάστες ενώ οι επόµενοι πόλεµοι θα
γίνονται για τον έλεγχο του νερού. ∆εν είναι τυχαία η ανησυχία των ειδικών
επιστηµόνων ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθµός κατανάλωσης νερού στα επόµενα
χρόνια οι συνέπειες στα οικοσυστήµατα θα είναι τόσο σοβαρές που θα έχουν άµεσες
επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες µε τη δηµιουργία χιλιάδων «οικολογικών»
µεταναστών όπως ονοµάστηκαν οι άνθρωποι που θα αναγκαστούν να µετακινηθούν.
Οι υδατικοί πόροι θεωρούνται σήµερα απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας και την διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας και γενικότερα της ζωής.
Τις τελευταίες δεκαετίες η αλµατώδης ανάπτυξη των διαφόρων τοµέων της
οικονοµίας, προεξέχουσας της γεωργίας, είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της
ζήτησης νερού γεγονός, το οποίο σε συνδυασµό µε την αλόγιστη πολλές φορές χρήση
του και την ταυτόχρονη αύξηση των πηγών ρύπανσης –κυρίως µε τα φυτοφάρµακαδηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην ανάπτυξη και το µέλλον τουλάχιστον
ορισµένων περιοχών.
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών και η αποκατάσταση της
διαταραγµένης ισορροπίας είναι ευθύνη όλων. Οι χρήστες γεωργοί θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι το µέλλον της εκµετάλλευσής τους εξαρτάται από την ποιότητα
αλλά κυρίως και από την ποσότητα του αρδευτικού νερού, που θα µπορούν να έχουν
στην διάθεση τους. Η αλόγιστη χρήση σήµερα όχι µόνο δεν οδηγεί στην αύξηση της
παραγωγικότητας της εκµετάλλευσης αλλά αντίθετα υποθάλπει και το µέλλον της µε
ότι αυτό συνεπάγεται, αφού µειώνει τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους ή τους
καθιστά ακατάλληλους για άρδευση.
Για τους παραπάνω λόγους οι γεωργοί σαν ελάχιστη συµβολή στην
αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και την προστασία του κοινωνικού
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συνόλου θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των
υδατικών πόρων.
Μια επιτυχηµένη άρδευση πρέπει, αφενός, να δίνει στο έδαφος τόσο νερό όσο
χρειάζεται για να αναπτυχθεί σωστά η καλλιέργεια και αφετέρου, η εφαρµογή του
νερού να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν µικρότερες
απώλειες νερού και θρεπτικών στοιχείων από βαθιά διήθηση και επιφανειακή
απορροή. Σε κάθε άρδευση πρέπει να εφαρµόζεται τόσο νερό ώστε να κορεστεί το
έδαφος σε τόσο βάθος όσο το βάθος του ριζικού συστήµατος. Η βαθιά διήθηση και η
επιφανειακή απορροή µπορούν να περιοριστούν µε τον κατάλληλο έλεγχο µιας σειράς
παραγόντων από τους οποίους επηρεάζονται, όπως είναι: α) η παροχή της άρδευσης
(να αποφεύγονται απώλειες κατά την παροχή µε επιδιόρθωση του συστήµατος
παροχής), β) ο χρόνος εφαρµογής γ) η κλίση του εδάφους δ) το µήκος διαδροµής του
νερού στον αγρό ε) η διηθητικότητα του εδάφους στ) η µέθοδος άρδευσης.
Για τον έλεγχο των απωλειών του νερού (βαθιά διήθηση, επιφανειακή
απορροή) και την επίτευξη ορθολογικής άρδευσης, θα πρέπει οι παραγωγοί να τηρούν
τις αρδευτικές πρακτικές ανά καλλιέργεια (σύνολο αναγκών σε νερό βάσει της
πραγµατικής

εξατµισοδιαπνοής,

δόση

άρδευσης,

χρόνο

άρδευσης,

αριθµός

εφαρµογών) για κάθε σύστηµα άρδευσης και για κάθε τύπο εδάφους
Παράλληλα αναφέρουµε ότι στην περίπτωση των καλλιεργειών που
αναπτύσσονται τους θερινούς µήνες υπάρχει έλλειµµα στις ανάγκες της καλλιέργειας
σε νερό και απαιτείται να γίνει άρδευση. Ο ρόλος του νερού ως φυσικού πόρου είναι
γνωστός ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που δεν βρίσκεται σε αφθονία και
διαπιστώνεται ότι γίνεται κακή διαχείριση αν όχι «ληστρική» εκµετάλλευση του. Το
φαινόµενο αυτό παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τα Μεσογειακά αγροτικά
οικοσυστήµατα ιδιαίτερα για του θερινούς µήνες που έχουµε πολλές καλλιέργειες σε
ξηροθερµικές συνθήκες και υπάρχει ζήτηση νερού για άρδευση του. Από αυτή την
άποψη θεωρείται υψίστης σηµασία η σωστή διαχείριση του στον αγροτικό τοµέα
αξιοποιώντας όλα τα επιστηµονικά δεδοµένα για τον υπολογισµό των απωλειών.
Εκτιµάται ότι στο Μεσογειακό χώρο το 75% του νερού που καταναλώνεται αφορά
την άρδευση των καλλιεργειών. Από αυτό το χρησιµοποιούµενο νερό στον αγροτικό
τοµέα το 99% χάνεται από τις καλλιέργειες µε το φαινόµενο της εξατµισοδιαπνοής.
Με βάση τα ανωτέρω θεωρούµε σκόπιµο να διερευνηθεί η δυνατότητα να
εξετάσουµε αν µπορούµε να έχουµε τις ίδιες αποδόσεις στο βαµβάκι ανάµεσα σε

76

αρδευόµενη και µη αρδευόµενη καλλιέργεια µελετώντας κάποιες παραµέτρους που
αφορούν την απόδοση και την ανάπτυξη των φυτών.
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13. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

1. Θέση και οργάνωση του πειράµατος
Το πείραµα διεξήχθη σε αγρόκτηµα της περιοχής του Αλίαρτου
Βοιωτίας (γεωγραφικό πλάτος: 38ο 23΄ Β και γεωγραφικό µήκος: 23ο
06΄ Α) σε υψόµετρο 110 m, της καλλιεργητικής περιόδου 2006.

Οργάνωση φυτείας

Η καλλιέργεια είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αγροβιολογικών
χαρακτηριστικών σε ξερικό βαµβάκι ποικιλίας Μίδας και ποτιστικό
ποικιλίας Μίδας.

2. Εδαφολογική σύσταση των πειραµατικών τεµαχίων
α) Φυσικοχηµικές ιδιότητες. Σε δείγµατα από όλα τα πειραµατικά
τεµάχια διαπιστώθηκε η εξής µέση µηχανική σύσταση: άµµος 19,3% µε
την µέθοδο Bou youcos 1962, ίλυς 34% µε την µέθοδο Bou yo ucos 1962,
άργιλος 46,7% µε την µέθοδο Bou youcos 1962, pΗ 8,3 µε 1:2 νερό,
ολικό

CaCO 2

19.3%

ογκοµετρικά,

οργανική

ουσία

1,99%

υγρά

οξείδωση και Ειδ. Ηλ. Αγωγιµότητα 0,62 mS/cm µε νερό κορεσµού.

β) Θρεπτικά συστατικά του εδάφους. Στα ίδια δείγµατα έγιναν
αναλύσεις

για

ορισµένα

θρεπτικά

στοιχεία

και

φυσικοχηµικά

χαρακτηριστικά. Μαγνήσιο (Mg) 611 mg/kg µε NH 4 AoC και pH 7,
Νιτρικό Άζωτο (NO 3 -N) 9,3 mg/kg µε 1N KC L, Φώσφορος (P) 5,34
mg/kg µε Olsen, Κάλιο (Κ) 400 mg/kg µε NH 4 AoC και pH 7, Χαλκός
(Cu) 1,66 mg/kg µε DTPA, Ψευδάργυρος (Zn) 0,8 mg/kg µε DTPA,
Μαγγάνιο (Mn) 11,9 mg/kg µε DTPA, Σίδηρος (Fe) 29,5 mg/kg µε
DTPA και Βόριο (Β) 0,62 mg/kg µε Ζέον Ύδωρ.
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3. Περιγραφή καλλιεργητικών τεχνικών
Πριν τη σπορά προηγήθηκε κατεργασία του εδάφους µε όργωµα,
µε σκοπό να δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες και προετοιµασία
της σποροκλίνης για την τοποθέτηση του σπόρου και το φύτρωµα,
καθώς επίσης για την καταπολέµηση

των ζιζανίων, εχθρών και

ασθενειών που διαβιούν στο έδαφος. Αρχικά έγινε κατεργασία µε δυίνο
αλέτρι και έπειτα ακλούθησε κατεργασία εδάφους µε καλλιεργητή µε
χοντρό υνί και έπειτα ακλούθησε κατεργασία µε λεπτό υνί.

Στη

συνέχεια µε τον εδαφοσχίστη έγινε καταστροφή της αδιαπέραστης
στρώσης για την βελτίωση της πυκνότητας και γενικότερα των
συνθηκών του εδάφους και αύξηση της απόδοσης. Μετά ακλούθησε
λίπανση µε 16-20-0 και κατεργασία του εδάφους µε τσακιστή σβάρνα
και µετέπειτα µε δισκοσβάρνα έγινε ο τελικός θρυµµατισµός και η
ισοπέδωση του εδάφους προετοιµάζοντας έτσι κατάλληλα το έδαφος
για να δεχθεί το σπόρο. Η σπορά έγινε µε σπαρτική γραµµικών
καλλιεργειών.

4. Κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία
Για την κάλυψη των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία έγινε
προσθήκη 15 µονάδες αζώτου ανά στρέµµα. Μισές µονάδες στη βασική
λίπανση και το υπόλοιπο σε δύο δόσεις, στην έναρξη σχηµατισµού των
χτενιών και µέχρι τον σχηµατισµό των πρώτων καρυδιών. Επίσης 11
µονάδες φωσφόρου στο στρέµµα όλες στη βασική λίπανση. 0,7 kg
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ψευδαργύρου ανά στρέµµα κατά τη βασική λίπανση και διαφυλλικοί
ψεκασµοί µε ψευδάργυρο κατά την άνθηση. Τέλος έγινε προσθήκη 1,5
kg βόριο ανά στρέµµα στη βασική λίπανση.
Τα ζιζάνια αντιµετωπίστηκαν µε ράντισµα µε προφυτρωτικά
ζιζανιοκτόνα στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας. Έπειτα ακλούθησε
σκάλισµα για την αντιµετώπιση τους όταν τα φυτά είχαν ύψος 5 cm
και αργότερα όταν είχαν φτάσει σε ύψος 20 cm µε σκαλιστική
γραµµικών καλλιεργειών.
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14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κλιµατικά χαρακτηριστικά περιοχής αγροκτήµατος
Με βάση τους µέσους όρους των κλιµατικών δεδοµένων της Ε.Μ.Υ. που
ελήφθησαν από την ΕΜΥ για την Αλίαρτο µέσω ιντερνέτ συνάγεται ότι το κλίµα της
περιοχής µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µεσογειακό µε έντονες τις επιδράσεις του
θαλάσσιου

περιβάλλοντος.

Γενικά

παρατηρείται

µια

συνεχής

µείωση

της

βροχόπτωσης και παράλληλα σταδιακή αύξηση της µέσης θερµοκρασίας ιδιαίτερα
κατά τους θερινούς µήνες. Η ξηροθερµική περίοδος (Μάιος – Σεπτέµβριος) σχεδόν
ταυτίζεται µε τη χρονική περίοδο της καλλιέργειας του βαµβακιού (Γράφηµα 4.1).
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Γράφηµα 4.1. Οµβροθερµικό διάγραµµα περι οχής Αλίαρτου (2000-2005,
πηγή Ε.Μ.Υ.).

2. Μετεωρολογικά χαρακτηριστικά περιοχής

Στο Γράφηµα 4.2 παρουσιάζονται οι µεταβολές της µηνιαίας θερµοκρασίας
του αέρα (µέση, µέγιστη και ελάχιστη) και της µηνιαίας βροχόπτωσης της περιοχής
κατά την καλλιεργητική περίοδο 2005. Οι µεταβολές της θερµοκρασίας δεν
διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες που χαρακτηρίζουν τις γενικές κλιµατικές
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συνθήκες (Γράφηµα 4.1), όµως παρουσιάστηκαν µεγάλες διαφοροποιήσεις στη
µηνιαία βροχόπτωση. Τους θερινούς µήνες του 2005 η βροχόπτωση ήταν σαφώς
µεγαλύτερη από την αναµενόµενη µε βάση τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής.
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Γράφηµα 4.2. Οµβροθερµικό διάγραµµα της περιοχής για το καλλιεργητικό
έτος 2005 (πηγή Ε.Μ.Υ.).

Η µέση µηνιαία σχετική υγρασία, κατά την καλλιεργητική
περίοδο του 2005, ακολουθεί τις αντίστοιχες µεταβολές της µηνιαίας
βροχόπτωσης.
παρουσιάζονται

Πάντως
µε

οι

τιµές

σηµαντικές

της

µέσης

αυξοµειώσεις

σχετικής

υγρασίας

κατά τους

τέσσερις

πρώτους µήνες διότι εξαρτάται από την βροχόπτωση η οποία είναι
αυξηµένη κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριµένα τον Ιούλιο ενώ τον
Ιούνιο είναι χαµηλή. Ακολουθώντας την αύξηση των τιµών της
βροχόπτωσης, οι τιµές της σχετικής υγρασίας αυξάνουν κατά τους δύο
τελευταίους µήνες της καλλιεργητικής περιόδου καθώς και τους
πρώτους µήνες της καλλιεργητικής περιόδου (δηλ. κατά τους δύο
πρώτους µήνες του φθινοπώρου του 2005 καθώς και τον Μάιο και
Ιούνιο).
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Γράφηµα 4.3. ∆ιάγραµµα µεταβ ολής της µέ σης σχετικής υγρασί ας (%) της
περιοχής για το καλλιεργητικό έτος 2005 ( πηγή Ε.Μ.Υ.).

Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την καλλιεργητική
περίοδο

του

2005

αρχίζει

να

αυξάνει

σταδιακά

από

το

µήνα

Φεβρουάριο και λαµβάνει τη µέση µέγιστη τιµή της (περίπου 45.000
Wm 2 ) το µήνα Μάιο (Γράφηµα 4.4). Έκτοτε, ακολουθεί φθίνουσα
πορεία λαµβάνοντας ελάχιστες τιµές κατά τα τέλη Σεπτέµβρη – αρχές
Οκτώβρη. Χαρακτηριστικό της µεταβολής της έντασης της ηλιακής
ακτινοβολίας κατά το 2005 είναι οι έντονες ανά ηµέρα µεταβολές της
ηλιακής ακτινοβολίας, ιδιαίτερα από το µήνα Φεβρουάριο µέχρι τον
Ιούνιο, προφανώς λόγω νεφώσεων και αστάθειας της ηλιοφάνειας.

Η

ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας αυξάνει προοδευτικά λαµβάνοντας τη µέγιστη τιµή
κατά το µήνα Ιούνιο (περίπου 45.000 Wm2) και στη συνέχεια µειώνεται µέχρι τον
Οκτώβριο. Γενικά παρουσιάστηκαν υψηλές εντάσεις ηλιακής ακτινοβολίας κατά την
περίοδο που παρατηρήθηκε το κλείσιµο της φυτικής κόµης της καλλιέργειας, γεγονός
που ευνοεί την αύξηση της απόδοσης του βαµβακιού.
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Γράφηµα 4.4. Μεταβολές της ολικής ηµερήσ ιας ηλιακής ακτινοβ ολίας στην
περιοχή αγροκτήµατος για το καλλιεργητικό έτος 2005 (πηγή Ε.Μ.Υ.).

3. Αγροβιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών της καλλιέργειας
3.1. Βάθος ριζικού συστήµατος.
Στο

γράφηµα

4.5

παρουσιάζεται

η

µεταβολή

του

ριζικού

συστήµατος στο αρδευόµενο τεµάχιο. Παρατηρούµε ότι όλα τα φυτά
δεν έχουν το ίδιο βάθος στο ριζικό τους σύστηµα το οποίο οφείλεται
στις έντονες βροχοπτώσεις που είχαµε κατά την περίοδο φύτευσης µε
αποτέλεσµα να παρατηρηθεί καθυστέρηση στο φύτρωµα του σπόρου
και στην ανάδυση των φυτών από το έδαφος. Αυτό το πρόβληµα
παρουσιάστηκε από την κρούστα που δηµιουργείται στην επιφάνεια του
εδάφους και η οποία εµποδίζει τον αερισµό του εδάφους και την
θέρµανση του σπόρου ώστε να φυτρώσει και να βγει στην επιφάνεια
γρήγορα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και µειωµένες αποδόσεις των φυτών
σε

καρπό

εφόσον

παρουσιάζουν

καθυστέρηση

στην

οµαλή

και

οµοιόµορφη ανάπτυξη τους. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε και στην
καλλιέργεια που ήταν µη αρδευοµένη γράφηµα ( 4.6.)
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Γράφηµα 4.5. Βάθος ριζικού συστήµατος ανά φυτό σε αρδευόµενο τεµάχιο
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Γράφηµα 4.5. Βάθος ριζικού συστήµατος ανά φυτό σε µη αρδευόµενο τεµάχιο
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3.2. Αριθµός καρυδιών βαµβακιού.
Το πρόβληµα που παρουσιάστηκε στο ριζικό σύστηµα αλλά και η
καθυστέρηση στην ανάδυση των φυτών είχε ως αποτέλεσµα να µην έχουµε σωστή
απόδοση καρυδιών σε όλα τα φυτά. Το πρόβληµα οφείλεται και σε άλλους
παράγοντες όπως οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαµε µέσα στην καλλιεργητική
περίοδο µε αποτέλεσµα να µην αναπτύσσονται σωστά τα φυτά. Η έντονες
βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε την υψηλή θερµοκρασία και υγρασία δηµιούργησαν
πρόβληµα στα φυτά και ιδίως στην ανάπτυξη τους διότι είχαµε έξαρση ασθενειών και
εντόµων όπως ο τετράνυχος, παράγοντες ανασταλτικούς για την σωστή ανάπτυξη των
φυτών και την καλή απόδοση σε καρύδια. Στο γράφηµα (4.6) βλέπουµε αυτή την
ανοµοιοµορφία σε αριθµό καρυδιών ανά φυτό σε αρδευόµενο πειραµατικό τεµάχιο.
Παρατηρούµε ότι όλα τα φυτά δεν έχουν τον ίδιο αριθµό καρυδιών µε αποτέλεσµα να
έχουµε µειωµένη παραγωγή βαµβακιού.
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Γράφηµα 4.6. Αριθµός καρυδιών ανά φυτό σε αρδευόµενο τεµάχιο

Όλα τα παραπάνω συντελούν στο να έχουµε ανοµοιόµορφη ωρίµανση των
καρυδιών και έτσι άλλα να έχουν άνοιξη και άλλα όχι κατά την περίοδο συγκοµιδής.
Συνεπώς η αυξηµένη βροχόπτωση σε συνδυασµό µε την υψηλή θερµοκρασία και
υγρασία έχει ως αποτέλεσµα την µη σωστή ωρίµανση των καρυδιών βαµβακιού και
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εποµένως έχουµε µειωµένη απόδοση αλλά και υποβαθµισµένη ποιότητα βαµβακιού.
Αυτό φαίνεται από τα παρακάτω γραφήµατα όπου φαίνεται η ανοµοιόµορφη
κατανοµή ανοικτών και κλειστών καρυδιών ( γραφήµατα 4.7 και 4.8 )
Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον χειρισµό του ξερικού βαµβακιού.
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Γράφηµα 4.7. Αριθµός καρυδιών ανά φυτό σε αρδευόµενο τεµάχιο
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Γράφηµα 4.8. Αριθµός καρυδιών ανά φυτό σε αρδευόµενο τεµάχιο

Για το χειρισµό του ξερικού βλέπουµε ότι ισχύει κάτι ανάλογο µε τα
αρδευόµενα γράφηµα (4.9). Εδώ έχουµε όµως και µειωµένη απόδοση σε καρπό που
οφείλεται σε όλα τα προαναφερόµενα. Η µείωση αυτή είναι εµφανής στον αριθµό
καρυδιών ο οποίος είναι µέχρι 10 καρύδια ενώ στα αρδευόµενα ο µέγιστος αριθµός
ήταν 52.
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Γράφηµα 4.9. Αριθµός καρυδιών ανά φυτό σε µη αρδευόµενο τεµάχιο
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Γράφηµα 4.10. ∆ιακύµανση αριθµού καρυδιών ανά φυτό σε µη αρδευόµενο τεµάχιο (Οι
κάθετες µπάρες εκφράζουν το τυπικό σφάλµα)
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Γράφηµα 4.11. ∆ιακύµανση αριθµού ανοικτών καρυδιών ανά σειρά σε µη αρδευόµενο
τεµάχιο (Οι κάθετες µπάρες εκφράζουν το τυπικό σφάλµα)
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Γράφηµα 4.12. ∆ιακύµανση αριθµού κλειστών καρυδιών ανά σειρά σε µη αρδευόµενο
τεµάχιο (Οι κάθετες µπάρες εκφράζουν το τυπικό σφάλµα)

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα βλέπουµε σηµαντικές διαφορές
στα ανοικτά και κλειστά καρύδια και µε αρκετά µεγάλη διακύµανση.
Στο γράφηµα που ακολουθεί παρατηρούµε την µεταβολή του ύψους των
φυτών σε σχέση µε τις ηµερολογιακές ηµέρες. Παρατηρούµε έναν πολύ καλό
συσχετισµό µε R2=0.99 ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός συσχετισµός. Παρατηρούµε
επίσης ότι η ανάπτυξη των φυτών είναι κανονική και ακολουθεί τη σιγµοειδή
καµπύλη µε µέγιστη ανάπτυξη τις αρχές Σεπτεµβρίου όπου ακολουθεί και η
ωρίµανση των καρυδιών και µετέπειτα ακολουθεί οι συλλογή τους. Η µεταβολή του
ύψους ήταν σιγµοειδής που σηµαίνει ότι στην πρώτη φάση της αύξησης των φυτών οι
µεταβολές του ύψους είναι σχετικά αργές, ενώ στη δεύτερη φάση οι µεταβολές του
ύψους είναι ταχύτερες µέχρι τα φυτά φθάσουν το µέγιστο ύψος µε την ολοκλήρωση
της άνθησης Παρατηρούµε ότι το µέγιστο ύψος των φυτών φθάνει στα 50 cm
περίπου.
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Γράφηµα 4.13. ∆ιακύµανση ύψους φυτών σε αρδευόµενο τεµάχιο (Οι κάθετες µπάρες
εκφράζουν το τυπικό σφάλµα)

Στο γράφηµα που ακολουθεί είναι ο ρυθµός µεταβολής του ύψους των φυτών
σε µη αρδευόµενο αγροτεµάχιο το οποίο δείχνει έναν πολύ καλό συσχετισµό µε
κάποιες µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών σε σχέση µε το αρδευόµενο. Εδώ
παρατηρούµε ότι η ανάπτυξη των φυτών ολοκληρώνεται την περίοδο του
Σεπτεµβρίου αλλά µε µέγιστο ύψος τα 30cm το οποίο οφείλεται στην µη άρδευση
και λίπανση που υπήρχε για το αρδευόµενο. Η µεταβολή του ύψους ήταν σιγµοειδής
τύπου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στην πρώτη φάση της αύξησης των φυτών
(περίπου 20 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση) οι µεταβολές του ύψους είναι σχετικά
αργές, ενώ στη δεύτερη φάση οι µεταβολές του ύψους είναι ταχύτερες µέχρι τα φυτά
φθάσουν το µέγιστο ύψος µε την ολοκλήρωση της άνθησης
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Γράφηµα 4.14. ∆ιακύµανση ύψους φυτών σε µη αρδευόµενο τεµάχιο (Οι κάθετες µπάρες
εκφράζουν το τυπικό σφάλµα)

Στα γραφήµατα (4.15) για το αρδευόµενο και (4.16) για το ξερικό
παρατηρούµε ότι το αρδευόµενο αγροτεµάχιο έναντι του ξερικού αποδίδει µέγιστο
τελικό (ασύµπτωτο) αριθµό φύλλων µεγαλύτερο έναντι του ξερικού. Πάντως οι
χρόνοι εξοµάλυνσης των καµπυλών δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των δύο
χειρισµών περίπου την 227η ηµέρα για το συµβατικό και 238η ηµέρα για το
αρδευόµενο αγροτεµάχιο.
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Γράφηµα 4.15. Μεταβ ολές του µέσου αριθµού των φύλλων στο αρδευόµενο
αγροτεµάχι ο. (Οι κάθε τες µπάρε ς ε κφράζουν το τυπι κό σφάλ µα).
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Γενικά, ο ρυθµός εµφάνισης νέων φύλλων επηρεάζεται έντονα από τη
θερµοκρασία και τη φωτοπερίοδο. Από αναπτυξιακή άποψη, ο αριθµός των φύλλων
προκύπτει ως αποτέλεσµα δύο αναπτυξιακών φαινοµένων. Το ένα είναι η εµφάνιση
των νέων φύλλων µε παράµετρο προσδιορισµού το ρυθµό εµφάνισης (αριθµός
φύλλων / ηµέρα) και η επιµήκυνση του φύλλου µε παράµετρο το ρυθµό επιµήκυνσης
(µήκος φύλλων / ηµέρα). Έχει διαπιστωθεί ότι ο αριθµός των φύλλων εξαρτάται από
τις θερµοµονάδες (thermal units) και το φυλλοχρόνο (phyllochron). Ως συντελεστής,
ο φυλλοχρόνος εκφράζει την επίδραση της θερµοκρασίας στην εµφάνιση των φύλλων
και έχει τιµή 43 βαθµοηµέρες/φύλλο. Η σχέση που συνδέει τον αριθµό των φύλλων
µε το θερµοχρόνο είναι:

Αριθµός φύλλων = [Σ(θ-θ0)] / φυλλοχρόνο

όπου θ: η µέση θερµοκρασία του αέρα και θ0: οριακή θερµοκρασία (base
temperature) 9,3 οC.
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Γράφηµα 4.16. Μεταβ ολές του µέσου αριθµού των φύλλων στο µη
αρδευόµενο αγροτεµάχιο. (Οι κάθετε ς µπάρες εκφράζουν το τυπι κό σφάλµα) .
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3.3. Αριθµός κόµβων
Οι κόµβοι είναι τα σηµεία του στελέχους του φυτού από τα οποία
εκφύονται τα φύλλα και εποµένως οι µεταβολές του αριθµού των
κόµβων αντιστοιχούν στις µεταβολές του συνολικού αριθµού των
φύλλων.

Οι

µεταβολές

του

αριθµού

των

κόµβων

µε

το

χρόνο

ακολουθούν τη σιγµοειδή καµπύλη. Έτσι, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης
των φυτών ο αριθµός των κόµβων αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο. Το
χρονικό σηµείο στο οποίο αρχίζει η µείωση του αριθµού των φύλλων
δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, αλλά εκτιµάται από το
µοντέλο (χρόνος εξοµάλυνσης). Οι κόµβοι συνεχίζουν να αυξάνονται
και µετά από αυτό το σηµείο, αν και προφανώς µε µειωµένο ρυθµό. Σε
αντίθετη µε τον αριθµό των φύλλων, ο αριθµός των κόµβων δεν
µειώνεται µε την έναρξη της διαδικασίας του βιολογικού γήρατος. Ο
αριθµός των κόµβων προσεγγίζει το µέγιστο κι έπειτα παραµένει
σταθερός γράφηµα (4.19) και (4.20) για το αρδευόµενο και µη
αρδευόµενο αγροτεµάχιο αντίστοιχα.
Στο Γράφηµα (4.17) και (4.18)

απεικονίζεται η µεταβολή του

αριθµού των κόµβων στο χρόνο κατά την καλλιεργητική περίοδο για το
αρδευόµενο και µη αρδευόµενο αγροτεµάχιο αντίστοιχα.
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Γράφηµα 4.17. Μεταβ ολές του µέσου αριθµού των κόµβων σε αρδευόµενη
καλλιέργεια. (Οι κάθε τες µπάρε ς ε κφράζουν το τυπι κό σφάλ µα).
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Η καµπύλη παρουσίασε πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα
µεταβολής του αριθµού των κόµβων στο χρόνο, τόσο υπό στο
αρδευόµενο
(ασύµπτωτος)

(R 2 =0,96)
αριθµός

όσο

και

κόµβων

στο

ξερικό

(13,5

και

(R 2 =0,99).Ο
13,7)

και

ο

τελικός
χρόνος

εξοµάλυνσης των δύο καµπυλών (222 η ηµέρα και 239 η ηµέρα) είναι
παρόµοιοι µεταξύ των δύο χειρισµών. Παρουσιάζει µια µικρή διαφορά
που οφείλεται στις ασθένειες που είχαµε και συγκεκριµένα πιο πολύ
στα έντοµα του τετράνυχου που κατάστρεψαν τα φυτά.
Γενικά, η εφαρµογή εντατικοποιηµένων γεωργικών πρακτικών
(στην περίπτωσή µας λίπανση και άρδευση ) δεν φαίνεται να οδηγεί σε
αύξηση του αριθµού των κόµβων των φυτών του βαµβακιού, έναντι της
ξερικής διαχείρισης µιας καλλιέργειας. Φαίνεται ότι άλλοι παράγοντες,
κυρίως κλιµατικοί, και ασθενειών είναι εκείνοι που ελέγχουν τη
µεταβολή του αριθµού των κόµβων στο χρόνο και κυρίως του τελικού
αριθµού.
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Γράφηµα 4.18. Μεταβ ολές του µέσου αριθµού των κόµβων σε µη
αρδευόµενη καλλιέργεια. (Οι κάθετες µπάρες εκφράζουν το τυ πικό σφάλµα).
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Η καµπύλη παρουσίασε πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα
µεταβολής

του

µήκους

των

κόµβων

στο

χρόνο,

τόσο

υπό

στο

αρδευόµενο (R 2 =0,99) όσο και στο ξερικό (R 2 =0,97). Ο τελικός
(ασύµπτωτος) αριθµός κόµβων (4,9 για το αρδευόµενο και 2,29 για το
ξερικό ) και ο χρόνος εξοµάλυνσης των δύο καµπυλών (269 η ηµέρα και
235 η ηµέρα για το αρδευόµενο και το ξερικό αντίστοιχα ) είναι
παρόµοιοι µεταξύ των δύο χειρισµών. Παρουσιάζει µια µικρή διαφορά
που οφείλεται στις ασθένειες που είχαµε και συγκεκριµένα πιο πολύ
στα έντοµα του τετράνυχου που κατάστρεψαν τα φυτά. Γενικότερα
έχουµε έναν καλύτερο ρυθµό µεταβολής στα αρδευόµενα φυτά αλλά όχι
και πολύ έντονη διαφορά.
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Γράφηµα 4.19. Μεταβ ολές του µέσου αριθµού των κόµβων σε αρδευόµενη
καλλιέργεια. (Οι κάθε τες µπάρε ς ε κφράζουν το τυπι κό σφάλ µα)
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Γράφηµα 4.20. Μεταβ ολές του µέσου αριθµού των κόµβων σε αρδευόµενη
καλλιέργεια. (Οι κάθε τες µπάρε ς ε κφράζουν το τυπι κό σφάλ µα)
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Γενικά, η εφαρµογή εντατικοποιηµένων γεωργικών πρακτικών
(στην περίπτωσή µας λίπανση και άρδευση ) δεν φαίνεται να οδηγεί σε
αύξηση του αριθµού των κόµβων των φυτών του βαµβακιού, έναντι της
ξερικής διαχείρισης µιας καλλιέργειας. Φαίνεται ότι άλλοι παράγοντες,
κυρίως κλιµατικοί, και ασθενειών είναι εκείνοι που ελέγχουν τη
µεταβολή του αριθµού των κόµβων στο χρόνο και κυρίως του τελικού
αριθµού.

3.4. Φυλλική επιφάνεια
Η φυλλική επιφάνεια των φυτών στο χρόνο είναι πολύ σηµαντική
αυξητική παράµετρος, καθώς στη µεταβολή της αποτυπώνεται η
δυνητική ικανότητα των φυτών να φωτοσυνθέτουν και κατ’ επέκταση,
να βιοσυνθέτουν. Έτσι, αποτελεί κρίσιµη παράµετρο φυσιολογικής
συµπεριφοράς, και ως εκ τούτου θεµελιώδους αγρονοµικής σηµασίας.
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Γράφηµα 4.21. Μεταβ ολές της φυλλικής ε πι φάνειας σε αρδευόµε νη
καλλιέργεια. (Οι κάθε τες µπάρε ς ε κφράζουν το τυπι κό σφάλ µα)
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Γράφηµα 4.22. Μεταβ ολές της φυλλικής ε πι φάνειας σε µη αρδευόµενη
καλλιέργεια. (Οι κάθε τες µπάρε ς ε κφράζουν το τυπι κό σφάλ µα)

Η

καµπύλη

που

παρουσίασε

πολύ

καλή

προσαρµογή

στα

δεδοµένα µεταβολής της φυλλικής επιφάνειας τόσο στα αρδευόµενα
όσο και στα ξερικά αγροτεµάχια
Στο Γράφηµα 4.21 και 4.22 παριστάνεται η µεταβολή της τιµής
της φυλλικής επιφάνειας των φυτών, υπό τους δύο χειρισµούς. Τα
πρότυπα µεταβολής της φυλλικής επιφάνειας στο χρόνο ήταν σύµφωνα
µε τα αντίστοιχα της καµπύλης του Lorentz όπως υποδηλώνουν οι
σχετικά υψηλοί συντελεστές προσδιορισµού (R 2 = 0,94 στο µη
αρδευόµενο και R 2 = 0,95 στο αρδευόµενο). Κατά το µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα του πειράµατος η φυλλική επιφάνεια που απέδιδε ο
αρδευόµενος χειρισµός είναι περίπου ίδιος µε τον ξερικό παρατηρείται
όµως µια συνεχή ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας σε σχέση µε το
ξερικό που σηµαίνει ότι η άρδευση ευνοεί την ανάπτυξη του φυτού και
ωριµάζει αργότερα ενώ η έλλειψη νερού δείχνει ότι από ένα σηµεία και
πέρα η ανάπτυξη σταµατά και επέρχεται η ωρίµανση νωρίτερα.
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Περίπου κατά τη 250 η ηµέρα οι τιµές της φυλλικής επιφάνειας
ταυτίστηκαν. Μετά την ηµέρα αυτή, η φυλλική επιφάνεια των φυτών
της

αρδευοµένης

ξερικής

καλλιέργειας εξακολουθούσε να αυξάνει, ενώ της

παρουσίασε σηµαντική µείωση. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει

το ότι υπό

η αρδευόµενη καλλιέργεια τα φυτά του βαµβακιού

εξακολουθούσαν να επενδύουν σε αύξηση του φωτοσυνθετικού τους
ιστού (άρα και σε συνολική παραγωγή), παρά σε αναπαραγωγή. Έτσι,
την τελευταία ηµέρα του πειράµατος (ηµέρα 284) το µέσο φυτό του
ξερικού είχε φυλλική επιφάνεια περίπου 0,48 m 2 , ενώ του αρδευοµένου
0,51 m 2 .

3.5. Αποδόσεις.
Στο γράφηµα που ακολουθεί φαίνεται η απόδοση του ξερικού και
του αρδευοµένου σε βαµβάκι τόσο σε κλειστά όσο και σε ανοικτά
καρύδια. Βλέπουµε ότι η απόδοση σε καρπό του αρδευοµένου είναι
αρκετά µεγαλύτερη περίπου 4 ton/ στρ. ενώ του ξερικού περίπου 3 ton/
στρ.. Αλλά και σε ανοικτά καρύδια υστερεί το ξερικό µε παραγωγή 2,2
ton/ στρ. έναντι του αρδευοµένου µε παράγωγη 2,8 ton/ στρ. που
σηµαίνει ότι η άρδευση ευνοεί την παραγωγή. Βέβαια οι διαφορές
µπορεί να οφείλονται όχι µόνο στην άρδευση αλλά και στις έντονες
βροχοπτώσεις που είχαµε πρώιµα όσο και στις ασθένειες που έπληξαν
το ξερικό. Το σωστότερο θα ήταν για να έχουµε αντικειµενικά κριτήρια
το πείραµα να αναληφθεί και άλλες φορές ώστε να έχουµε αρκετά
καλύτερα τεκµηριωµένα αποτελέσµατα. Είναι γεγονός πόντος ότι η
αρδεύσει ευνοεί τόσο την ανάπτυξη του φυτού όσο και την απόδοση
του.
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ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
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ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΡΥΔΙΩΝ Kg/στρ.

Γράφηµα 4.23. Μεταβολές της φυλλικής επιφάνειας σε µη αρδευόµενη
καλλιέργεια. (Οι κάθετες µπάρες εκφράζουν το τυπικό σφάλµα)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε, καταλήγουµε στο συµπέρασµα
πως η αρδευόµενη καλλιέργεια µας έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε την
ξερική. Με λίγα λόγια η άρδευση σαφώς επηρεάζει την ανάπτυξη µιας καλλιέργειας
καθώς κ την απόδοση της σε καρπούς. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι βροχοπτώσεις
κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας καθώς επίσης και οι διάφορες ασθένειες που
µπορεί να την προσβάλλουν επηρεάζουν σε κάποιο ποσοστό τόσο την ανάπτυξη των
φυτών όσο και αυτή των καρπών. Επίσης επειδή το βαµβάκι είναι αρκετά ευαίσθητο
φυτό η καταπολέµηση των ζιζανίων είναι αρκετά δύσκολη και η ύπαρξη τους µπορεί
να µειώσει αισθητά τη παραγωγή. Γι αυτό το λόγο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος
έµφαση πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των συστατικών του εδάφους µε σκοπό να γίνει
σωστή λίπανση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στην ανάπτυξη της
καλλιέργειας.
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