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Σν θπηηθό είδνο 

• Ρνδηά (Punica granatum) 

• αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 
Πνπληθνεηδώλ πνπ πεξηιακβάλεη 
κόλν έλα γέλνο θαη δύν είδε (P. 
granatum θαη P. protopunica )  

• Η ξνδηά (Punica granatum Linnaeus) 
ζεσξείηαη ην παιαηόηεξν 
θαιιηεξγνύκελν θαξπνθόξν δέληξν. 
Δίλαη ελδεκηθό ηεο πεξηνρήο κεηαμύ 
ηνπ Ιξάλ θαη ηεο βνξηλήο Ιλδίαο θαη 
έρεη θαιιηεξγεζεί από ηα αξραία 
ρξόληα ζε όιε ηε ιεθάλε ηεο 
Μεζνγείνπ κέρξη ηελ Ιλδία, όπνπ 
θαιιηεξγείηαη κέρξη θαη ζήκεξα 

 



Η θαιιηέξγεηα 

• Η Ρνδηά είλαη κηα λέα δπλακηθή θαιιηέξγεηα, πνπ 
κε ηελ νξζνινγηθή  θαιιηεξγεηηθή ηερληθή, κπνξεί 
λα απνθέξεη ηθαλνπνηεηηθό γεσξγηθό εηζόδεκα 

• Δπδνθηκεί ζε πνηθίια εδάθε, πνπ δε λεξνθξαηνύλ 
θαη  βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ρσξίο νκίριεο ή 
θξύνπο αλέκνπο ( δώλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ή 
ακπγδαιηάο, κε  ζεξκνθξαζίεο ρεηκώλα κέρξη 
κείνλ ( - ) 11°C ) 

• Η Ρνδηά αλ θαη αληέρεη ζηελ μεξαζία , ζηνλ 
νξγαλσκέλν νπσξώλα έρεη αλάγθε από λεξό 
ηαθηηθά θαη ζηαζεξά , από ηελ άλζεζε κέρξη ηε 
ζπγθνκηδή  



Πνηθηιίεο Ρνδηάο 

• Δξκηόλε (Aθξάηε)  (Διιεληθή, γιπθηά, 

           ιεπθνθίηξηλε, γηα λσπή θαηαλάισζε) 

• Akko, ( Ιζξαήι, θόθθηλε, γιπθηά, γηα λσπή 

θαηαλάισζε) 

• Wonderful (όςηκε, θόθθηλε, γιπθόμηλε, 

δηπιήο ρξήζεο) 

• Hicaz (όςηκε, θόθθηλε, γιπθόμηλε, δηπιήο 

ρξήζεο) 

• Διιεληθέο επηινγέο 

 

 

 



Δξκηόλε 



ΑΚΚΟ 

                                                              



Wonderful 

                                                                          



Hicaz 

   



Η εγθαηάζηαζε ηεο Φπηείαο 
• Η θύηεπζε γίλεηαη από Ννέκβξην κέρξη Μάξηην, 

ζε θαιά θαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλα 
ρσξάθηα, πνπ δε λεξνθξαηνύλ θαη  βξίζθνληαη ζε 
πεξηνρέο ρσξίο νκίριεο ή θξύνπο αλέκνπο  

   ( δώλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ή ακπγδαιηάο ). 

•  πζηήλεηαη ζην ηειεπηαίν ζβάξληζκα ε 
ελζσκάησζε θνπξηάο ( 1- 2 ηόλνπο αλά ζηέκκα),  
ππεξθσζθνξηθνύ ιηπάζκαηνο ( 25  θηιά αλά 
ζηξέκκα, 0-20-0 ) θαη ζεηηθνύ θαιίνπ ( 15 θηιά 
αλά ζηξέκκα, 0-0-50 ). 

•   Η θύηεπζε γίλεηαη ζε νξζνγώληα θαη ζε 
απνζηάζεηο 5 κέηξα κεηαμύ ησλ γξακκώλ θαη 4 
κέηξα επάλσ ζηε γξακκή.( 50 θπηά /ζηξέκκα) .  



Αξρέο Δγθαηάζηαζεο Φπηεηώλ  

ηνπ ΑΟΠ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Γξάκαο 
  Φπηεπηηθόο ύλδεζκνο ζε κέηξα: 

            4 (ζηε γξακκή)  επί 5 ( κεηαμύ ησλ γξακκώλ)  
 

  Γηακόξθσζε θπηώλ ζε Θάκλν κε 3 - 5 βξαρίνλεο 
 

  Βηνινγηθή θαη Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Καιιηεξγεηώλ 
 

  Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ζηα ππόινηπα ζηξέκκαηα 
 

  Λεηηνπξγία Οκάδαο κε βαζηθνύο ζηόρνπο  
 

       Μείσζε θόζηνπο παξαγσγήο  
 

        Πνηνηηθή παξαγσγή κε ζηαζεξόηεηα θαη αζθάιεηα 
 

        Καιή ζέζε ζηελ αγνξά 
 

        Ωθέιεηα θαη βησζηκόηεηα κειώλ θαη εθκεηαιιεύζεσλ 

 



 

 

 

 

 

Η δηακόξθσζε ηεο θόκεο 

ησλ δέλδξσλ  

1. Δένδπο 

2.ανοικηόρ θάμνορ 

 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

1. δένδπο 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

1. δένδπο 



΄΄... ξνδηά κνπ εζύ ηεηξάθισλε…΄΄ 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

 ανοικτός θάμνος 

• Αμηνπνηνύκε ηε θπζηθή ηάζε ηεο Ρνδηάο λα 

γίλεηαη ζάκλνο. 

• Γηακνξθώλνπκε ηα δέλδξα καο ζε 

ζάκλνπο, ηνλ πξώην ή ην δεύηεξν ρξόλν 

από ηε θύηεπζε, κε ηελ αλάπηπμε 3 – 5 

θνξκώλ, κε ηε κνξθή αλνηρηνύ θππέινπ, 

κε νκνηόκνξθε θιίζε θαη αλάπηπμε ησλ 

θνξκώλ – βξαρηόλσλ. 



Φπζηθόο ζάκλνο 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

2.ανοικηόρ θάμνορ 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

2.ανοικηόρ θάμνορ 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

2.ανοικηόρ θάμνορ 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

ανοικηόρ θάμνορ 

  Πξηλ ην θιάδεκα              Μεηά ην θιάδεκα 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

ανοικηόρ θάμνορ 

 Υεηξηζκόο ζε δελδξάθηα κε έλα βιαζηό 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο ( ανοικηόρ θάμνορ ) 



Δπίδεημε θιαδέκαηνο ξνδηάο 

( Φσηνιίβνο Φεβξ.2010 ) 

 



Πξηλ ην θιάδεκα 

Μεηά ην θιάδεκα 



Πξηλ ην θιάδεκα 

Μεηά ην θιάδεκα 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο ( ανοικηόρ θάμνορ ) 

Γηακόξθσζε κε ηξείο βξαρίνλεο 



Κιάδεκα δηακόξθσζεο ( ανοικηόρ θάμνορ ) 

Γηακόξθσζε κε ηέζζεξεο βξαρίνλεο 

                                               



Κιάδεκα δηακόξθσζεο ( ανοικηόρ θάμνορ ) 

Γηακόξθσζε κε πέληε βξαρίνλεο θαη Τπνζηύισζε 



 

Κιάδεκα δηακόξθσζεο ( ανοικηόρ θάμνορ ) 

 ηαδηαθή δηακόξθσζε δέλδξνπ 

              

Σηαδιακά ηον ππώηο ή  

                    ηο δεύηεπο σπόνο 

 

 

Επιλέγοςμε παπαθςάδερ  

για να εξελισθούν ζε βπασίονερ 

 



Κιάδεκα θαξπνθνξίαο 

• θνπόο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ν θαιόο θσηηζκόο, 
ν αεξηζκόο θαη ε αλαλέσζε ηεο θαξπνθόξαο 
βιάζηεζεο. Γίλεηαη ην ρεηκώλα θαη 
ζπκπιεξώλεηαη κε θαινθαηξηλά θιαδέκαηα. 

• Αθαηξνύληαη νη βιαζηνί πνπ κπιέθνληαη ζην 
εζσηεξηθό ηνπ ζάκλνπ, ηα μεξά θιαδηά, ηα 
ιαίκαξγα θαη νη παξαθπάδεο.  

• Κνληαίλνπκε ηα καθξηά βιαζηάξηα γηα λα 
πξνσζήζνπκε ηελ θαξπνθνξία θαη αλ ρξεηαζηεί  
αλαλεώλνπκε ηνπο γεξαζκέλνπο βξαρίνλεο . 



Θεξηλά θιαδέκαηα 



Θξέςε , ιίπαλζε  

   Βαζηθέο αξρέο  

•  Ιθαλνπνίεζε αλαγθώλ αλάπηπμεο 

•  Αλάγθεο θαξπνθνξίαο 

•  Γηαηήξεζε παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ 

•  Κόζηνο παξαγσγήο 

•    Για ηιρ λιπάνζειρ μαρ παίπνοςμε πάνηοηε 
ςπότη, ηην καπποθοπία και ηην ανάπηςξη 
ηυν δένδπυν και ηον ηύπο ηος συπαθιού 
ζύμθυνα με ηην εδαθολογική ανάλςζη  



Θπέτη , λίπανζη 

Δγθαηάζηαζε ηνπ νπσξώλα, 

πξώηε  αλάπηπμε 
• ην ηειεπηαίν ζβάξληζκα, ελζσκάησζε θνπξηάο 

( 1- 2 ηόλνπο αλά ζηέκκα),  καδί κε 100 -150 
γξακκάξηα Φώζθνξν θαη 150 γξακκάξηα Κάιην 
αλά δέλδξν. 

• Από ηνλ 1ν κέρξη ηνλ 3ν ρξόλν, ε Ρνδηά 
ρξεηάδεηαη ιίπαλζε κε Άδσην.  

• Ρίρλνπκε 100 – 150 γξακκάξηα άδσην ην ρξόλν, 
ζε θάζε θπηό, ζε 3 δόζεηο , από Απξίιην – Μάην 
κέρξη Ινύιην ( π.ρ. ηξεηο θνξέο από 100-150 
γξακκάξηα Νηηξηθήο Ακκσλίαο, ζε θάζε δέλδξν, 
πξηλ ή καδί κε ην πόηηζκα ). 



Θπέτη , λίπανζη 

Παξαγσγηθή θάζε  
(από ηνλ 4ν ρξόλν θαη κεηά) 

 

•   Υξεηάδνληαη 300 – 400 γξακκάξηα Άδσην, 200 
γξακκάξηα Φσζθόξνπ θαη 200 γξακκάξηα 
Καιίνπ ην ρξόλν θαη ζε θάζε δέλδξν  

    Σελ πνζόηεηα απηή ηε ξίρλνπκε ζε 3 ή 4 δόζεηο 
(αξρέο Μαξηίνπ, αξρέο  Απξηιίνπ, αξρέο Μαΐνπ,  

    αξρέο Ινπλίνπ)  
•   Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε, ζε θάζε δόζε, θαη ησλ 

ηξηώλ καθξνζηνηρείσλ  (Άδσην, Φώζθνξνο θαη 
Κάιην), ζηελ αλάινγε πνζόηεηα (π.ρ. ζηελ πξώηε 
δόζε αξρέο Μαξηίνπ ρνξεγνύκε 100 γξακκάξηα 
Άδσην θαη από 50 γξακκάξηα Φώζθνξν θαη 
Κάιην). 

   



Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ζε Άδσην, ζηε 

βιαζηηθή πεξίνδν  
( Άδσην, ζηνηρείν πνιύ επθίλεην ) 



Θπέτη , λίπανζη 

Παξαγσγηθή θάζε 

• Σα δηαθπιιηθά ιηπάζκαηα ζπκπιεξώλνπλ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία θαη ηα ηρλνζηνηρεία.Η 

εθαξκνγή δηαθπιιηθά ή κε πδξνιίπαλζε 

εηδηθώλ ζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο  

(θσζθνληθά άιαηα, ακηλνμέα, ελώζεηο 

κάθξνζηνηρείσλ  θαη κηθξνζηνηρείσλ), 

ζπληειεί ζηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη 

αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ελώ παξάιιεια, 

εληζρύεη ηνλ ακπληηθό κεραληζκό ηνπο. 

 



Δρζξνί, Αζζέλεηεο θαη Φπζηνινγηθά πξνβιήκαηα 

 ηηο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο, ε Ρνδηά δελ αληηκεησπίδεη 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο  

 Δρζξνί 

Οη ζπνπδαηόηεξνη ερζξνί είλαη νη Αθίδεο 

(ςείξεο ) θαη ν Φεπδόθθνθνο ( θνθθνεηδή ) θαη 

δηάθνξεο θάκπηεο. 

 Αληηκεησπίδνληαη κε ςεθαζκνύο κε Θεξηλό 

ιάδη ( παξαθηλέιαην ), ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

θαη αξρέο Ινπλίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ήπηα 

ζθεπάζκαηα – εληνκνθηόλα ( π.ρ. αβόλα ή  

Β.Σ. ). 

Αθίδεο 

Κάκπηεο ησλ θύιισλ 

       ή ηνπ μύινπ 



Δρζξνί, Αζζέλεηεο θαη Φπζηνινγηθά πξνβιήκαηα 

 ηηο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο, ε Ρνδηά δελ αληηκεησπίδεη 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο  

 Αζζέλεηεο 

• Οη αζζέλεηεο πξνζβάινπλ θπξίσο ηνπο θαξπνύο.  

• Οη ςεθαζκνί κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα, ειέγρνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο αζζέλεηεο ( 3 – 4 ςεθαζκνί / ρξόλν ) 

Αιηεξλάξηα 
Φηιηληηέιια 

Αιηεξλάξηα θαη  

Γινηνζπόξην 



Αζζέλεηεο 

ηνπ Λαηκνύ θαη ησλ Ρηδώλ  

                                              



Αζζέλεηεο 

ηνπ Λαηκνύ θαη ησλ Ρηδώλ  

                                              
H αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πξόιεςε θαη ζε θαιιηεξγεηηθά κέηξα:  

 

• Υξεζηκνπνίεζε εύξσζηνπ θαη απνιύησο πγηνύο 

πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ.  

• Απνθπγή εγθαηάζηαζεο ησλ δέλδξσλ ζε εδάθε βαξηά, 

ζπλεθηηθά πνπ λεξνθξαηνύλ.  

• Απνθπγή επαθήο ηνπ θνξκνύ ηνπ δέλδξνπ κε ην λεξό 

ηνπ πνηίζκαηνο.  

• Απνθπγή δεκηνπξγίαο πιεγώλ ζηηο ξίδεο θαη ην ιαηκό 

ησλ δέλδξσλ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ 

θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ. 

• Υξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ ζθεπαζκάησλ κε ξηδνπόηηζκα ή 

ςεθαζκό (μειάθσκα, επάιεηςε, ςεθαζκόο) 

   



Αζζέλεηεο ηνπ Λαηκνύ θαη ησλ Ρηδώλ  
(μειάθσκα, θαζαξηζκόο, απνιύκαλζε) 

                                                        



Παξάδνζε Ψεθαζηηθώλ MARTIGNANI  ( 1000 l ) ,  ζηνλ Α..Ο.Π.  Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ Γξάκαο , για την καλλιέργεια της Ροδιάς  



Χθέιεηεο ςεθαζηηθώλ MARTIGNANI 

•  Με ηα ςεθαζηηθά MARTIGNANI   κπνξνύκε λα 

κεηώζνπκε : 

•        Σνλ όγθν ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο 

           κέρξη  90%  ( 10 – 20 Λίηξα / ζηξέκ. ) 

•        Σα θπηνθάξκαθα,  κέρξη  30% 

•        Σελ αλζξώπηλε εξγαζία,  κέρξη  60 % 

•        Σελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ από ηα  

           κεραλήκαηα,  κέρξη  50% 



                                                    



Άιιεο εξγαζίεο θαη πγθνκηδή 

•   Η αληηκεηώπηζε ησλ δηδαλίσλ , θπξίσο κε 

θαιιηεξγεηηθά κέζα, είλαη αλαγθαία.  

• Μαθξηά από ην Γιπθνδέηη (Ράνπληαπ θ.ι.π.)  





Απνηειέζκαηα από εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ 

Γιηθνδέηη 



Γηαρείξηζε δηδαλίσλ – Δδαθόπαλα 

Αθαιιηέξγεηα 



Γηαρείξηζε δηδαλίσλ – Δδαθόπαλα 

Αθαιιηέξγεηα 

                                                  



Άιιεο εξγαζίεο θαη πγθνκηδή 

•   Σν αξαίσκα ησλ θαξπώλ , βειηηώλεη ηελ 

πνηόηεηά ηνπο θαη βνεζά ηελ ηζόξξνπε 

αλάπηπμε θαη παξαγσγηθόηεηα  

•   Η πγθνκηδή ησλ Ρνδηώλ, πξέπεη λα 

γίλεηαη έγθαηξα θαη γξήγνξα ζε 2-3 ρέξηα 

(δείθηεο Brix > 16) 

•   Σα ώξηκα ξόδηα θαη κόλνλ απηά, θόβνληαη 

πξνζεθηηθά κε ςαιηδάθη γηα λα κελ 

πιεγώλνληαη νη θαξπνί 

 



Γηαρείξηζε λεξνύ 

• Η Ρνδηά αλ θαη αληέρεη ζηελ μεξαζία , ζηνλ 
νξγαλσκέλν νπσξώλα έρεη αλάγθε από λεξό  

• Πνηίδνπκε από ηελ άλζεζε κέρξη ηε 
ζπγθνκηδή 

•  Με ηε θύηεπζε γίλεηαη θαη ην αξδεπηηθό ζύζηεκα 
γηα πόηηζκα κε ζηαγόλεο. Οη αλάγθεο ζηε θάζε 
ηεο παξαγσγήο είλαη 45 - 60 θπβηθά κέηξα λεξνύ 
αλά ζηξέκκα θαη  κήλα. 

•  Αλάινγα κε ηηο βξνρνπηώζεηο θαη ην έδαθνο, 

πνηίδνπκε ηαθηηθά θαη ππθλά , ζπλήζσο 
θάζε 7 κε 10 εκέξεο. (τωρίς σπερβολές) 

 



Γηαρείξηζε λεξνύ 

• Από ηα θπζηνινγηθά πξνβιήκαηα ην βαζηθό είλαη ην 

ρίζηκν ησλ θαξπώλ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ 

ρξεηάδνληαη ηαθηηθά θαη ζσζηά πνηίζκαηα, ζθίαζε ησλ 

θαξπώλ κε θαηάιιειε δηακόξθσζε ησλ ζάκλσλ ή 

δίρηπα ζθηάο θαη αληηραιαδηθά, έγθαηξε ζπγθνκηδή θαη 

ζσζηή ζξέςε ησλ δέλδξσλ.  



Βαζηθά ζηνηρεία παξαγσγήο 

• Η παξαγσγή ηεο Ρνδηάο αξρίδεη ην  

   3ο έτος από ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ αγξό,  

κε κέζε απόδνζε 300  θηιά αλά ζηξέκκα,   

   ζην 4ο έτος 800 θηιά αλά ζηξέκκα,  

   ζην 5ο έτος ζηα 1200  θηιά αλά ζηξέκκα 

θαη ζηαζεξνπνηείηαη από ην 6ο έηορ ζηα 

2000  θηιά αλά  ζηξέκκα 

  

• Ώξεο εξγαζίαο / ζηξέκκα θαη έηνο  50 - 55 







Πξόβιεκα Πηζαλή Αηηία Αληηκεηώπηζε 

 

 

 

 

ρίζηκν ησλ 

θαξπώλ 

Απόηνκεο ελαιιαγέο εδαθηθήο πγξαζίαο Γηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο κε ηαθηηθά 

θαη ζσζηά πνηίζκαηα 

Έθζεζε ησλ θαξπώλ ζηνλ ήιην θαη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο εκεξήζηαο ζεξκνθξαζίαο 

θίαζε ησλ θαξπώλ, Σνπνζέηεζε δηρηπώλ 

ζθίαζεο 

(αληηραιαδηθά δίρηπα) Φεθαζκόο ησλ θαξπώλ 

κε θανιηλίηε (άζπξηζκα) 

Σξνθνπελία βνξίνπ Γηαθπιιηθνί Φεθαζκνί κε βόξην 

Καζπζηέξεζε ζπγθνκηδήο Έγθαηξε ζπγθνκηδή 

Πξνζβνιέο από έληνκα ή αζζέλεηεο σζηή θαη έγθαηξε θπηνπξνζηαζία 

 

 

Καξπόπησζε 

Τπεξβνιηθά πνηίζκαηα Σαθηηθά θαη ζσζηά πνηίζκαηα 

Τπεξβνιηθέο αδσηνύρεο ιηπάλζεηο σζηέο ιηπάλζεηο 

Πξνζβνιέο από έληνκα 

(θάκπηεο ιεπηδνπηέξσλ) 

Δθαξκνγή ςεθαζκώλ 

(κε  ζθεπάζκαηα  Βάθηινπ Θνπξηγγίαο ) 

Τπεξβνιηθή μεξαζία ή βξνρνπηώζεηο Καλνληθόηεηα πνηηζκάησλ 

 

 

Μεησκέλε 

θαξπόδεζε 

Τπεξβνιηθή πγξαζία ζην έδαθνο Απνθπγή ππεξβνιηθώλ πνηηζκάησλ θαηά ηελ 

άλζηζε 

Τπεξβνιηθή ιίπαλζε κε Άδσην Καλνληθή ιίπαλζε κε Άδσην 

Τπεξβνιηθά πνηίζκαηα θαη ιηπάλζεηο κε άδσην (καδί 

θαη ηα δύν) 

Καλνληθά πνηίζκαηα θαη αδσηνύρεο ιηπάλζεηο 

Έιιεηςε Αδώηνπ (πνιιά πνηίζκαηα ή βξνρέο) Καλνληθά πνηίζκαηα 

Βιαζηνκαλία από απζηεξό θιάδεκα Απνθπγή απζηεξνύ θιαδέκαηνο 

Καζηαλόο 

κεηαρξσκαηηζκόο ησλ 

θαξπώλ, ζηελ 

απνζήθεπζε 

Δλδπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(ελδπκαηηθή κειάλσζε) 

ή θαθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

Απνζήθεπζε ζε απζηεξά ειεγρόκελε 

αηκόζθαηξα 

              Φπζηνινγηθά Πξνβιήκαηα θαη ε Αληηκεηώπηζή ηνπο 

 



Σα πξντόληα ηεο Ρνδηάο 

  Νσπνί θαξπνί , Νσπά πόξηα, Υπκόο 
Ρνδηνύ   

•  Η δήηεζε θαζνξίδεηαη από ηε ζξεπηηθή αμία ησλ ξνδηώλ πνπ έρνπλ 
πάξα πνιιέο  επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο, πνπ  νθείινληαη ζηελ παξνπζία 
κεγάισλ πνζνηήησλ αληηνμεηδσηηθώλ νπζηώλ (ηξηπιάζηα πνζόηεηα 
ζε ζρέζε κε ην θόθθηλν θξαζί θαη ην πξάζηλν ηζάη) 

 

•  Πξνσζνύληαη ζηελ αγνξά νινέλα θαη πεξηζζόηεξα επώλπκα 
πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ξόδη (ρπκνί, πνηά, αλαςπθηηθά, γηανύξηηα, 
παγσηά, καξκειάδεο, θαθέο αιιά θαη θαιιπληηθά θαη ζπκπιεξώκα-
ηα δηαηξνθήο (297 πξντόληα ζηηο Η.Π.Α.)  

 

•  Η αγνξά ησλ λσπώλ θαη επεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ ηνπ Ρνδηνύ, 
δηεπξύλεηαη ζπλερώο θαη νη πξννπηηθέο , θπξίσο , γηα ηηο ρώξεο ηεο 
Δπξώπεο, είλαη πνιιά ππνζρόκελεο ελώ νη ηηκέο λσπώλ θαη 
επεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθέο 





Οη Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Α        Π 

                                                        



Σα πξντόληα Ρνδηάο ηνπ Α        Π 

                                                        



Σα πξντόληα Ρνδηάο ηνπ Α        Π 

                                                        



Σα πξντόληα Ρνδηάο ηνπ Α        Π 

                                                        



Οηθνλνκηθά ζηνηρεία  

 Απνηειέζκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Ρνδηάο 

 

  1. Από ην 3ν ρξόλν ηα Έζνδα μεπεξλνύλ ηα  

      έμνδα 

 

  2. ηνλ 5ν - 6ν ρξόλν γίλεηαη απόζβεζε ηνπ  

      θεθαιαίνπ 

 

  3. Από ηνλ 7ν ρξόλν ην θαζαξό εηζόδεκα 

      ππνινγίδεηαη πάλσ από 600 επξώ /ζηξ. 



Γηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κε ΑΟΠ 

Αγ.Αζαλαζίνπ Γξάκαο 

• Δγγξαθή ζηα κέιε ηεο Οξγάλσζεο  

• Γειηίν παξαγγειίαο 

• Παξνρή Φπηώλ θαη πιηθώλ άξδεπζεο 

• πκθσλεηηθό παξάδνζεο – παξαιαβήο 
παξαγσγήο, ανξίζηνπ ρξόλνπ, κε ηηο ηηκέο 
αγνξάο θάζε πεξηόδνπ 

• Γσξεάλ ηερληθή βνήζεηα 

• Πνιιαπιή ζπλεξγαζία ζε εθόδηα θαη 
πξντόληα 



Δθηάζεηο κειώλ ηνπ Α        Π  θαη Δλδηαθέξνλ αλά Ννκό  
Ννκόο ηξέκκαηα Δλδηαθέξνλ γηα επέθηαζε / 

Παξαηεξήζεηο 

Γξάκαο 1715,1 ηαζεξό 

Καβάιαο 757,55 ηαζεξό 

Ξάλζεο 191,3 ηαζεξό 

Κνκνηελήο  408,5 ηαζεξό 

Έβξνπ 229,5 Πεξηνξηζκέλν 

εξξώλ 540,54 ηαζεξό 

Κηιθτο 76,5 ηαζεξό 

Θεζζαινλίθεο 86,8 Έληνλν 

Χαιθηδηθήο 24 Έληνλν 

Πηεξίαο 34 ηαζεξό 

Λάξηζαο 122,34 έληνλν 

Σξηθάισλ 14 Μεησκέλν 

Φζηώηηδαο 411,6 Έληνλν 

Βνησηίαο 45 Έληνλν 

Δύβνηαο 76 ηαζεξό 

Αηηηθήο 26 έληνλν 

Ισαλλίλσλ 69 Μεησκέλν 

Αηησιναθαξλαλίαο 49,8 Έληνλν / 600ζηξ.ζπλεξγαηώλ 

Άξηαο 13,2 ηαζεξό 

Ηιείαο 97,1 Έληνλν 



 

 

΄΄ην ρσξάθη ζέιεη ηελ θαιεκέξα ηνπ΄΄  

 

 



΄΄  έγινα ζηον πόνο μος γιαηπόρ ΄΄ 

                                                                    



αο επραξηζηώ γηα ηελ 

πξνζνρή  

 

Καιέο  Γνπιεηέο 


