
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ 

Η καλλιζργεια του καρπουηιοφ ςτθ χϊρα μασ γίνεται είτε ςτα κερμοκιπια είτε ςτθν φπαικρο με 
χαμθλι ι χωρίσ κάλυψθ. 
Τόςο για τθν καλλιζργεια πρϊιμθσ παραγωγισ, όςο και για εκείνεσ κανονικισ και όψιμθσ, οι 
καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ είναι ςχεδόν οι ίδιεσ. 
Οι αποςτάςεισ φφτευςθσ είναι 1,50–1,60 m επίσ τθσ γραμμισ και 3 m μεταξφ των γραμμϊν. Κάκε 4–
5 γραμμζσ υπάρχει διάδρομοσ 5 m για τισ απαιτοφμενεσ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ. Ζτςι, 
επιτυγχάνεται πυκνότθτα φφτευςθσ 220–250 εμβολιαςμζνα φυτά καρπουηιοφ ανά ςτρζμμα. Η 
απόδοςθ κατά ςτρζμμα κυμαίνεται μεταξφ 7 και 10 τόνουσ. 
Για τθν αυτόρριηθ καρπουηιά οι αποςτάςεισ φφτευςθσ είναι 0,6–0,8 m επί τθσ γραμμισ και 3,6–3,8 
m μεταξφ των γραμμϊν, δθλ. πυκνότθτα 380–390 φυτά/ςτρ. Η απόδοςθ κατά ςτρζμμα κυμαίνεται 
μεταξφ 3 και 6 τόνουσ. 
Διακρίνονται τρεισ τφποι καλλιζργειασ ςε ςυνάρτθςθ με τθν εποχι ζναρξθσ ςυγκομιδισ των καρπϊν: 
α. Καλλιζργεια πρϊιμθσ ςυγκομιδισ (Ιοφνιο–Ιοφλιο) 
β. Καλλιζργεια κανονικισ ςυγκομιδισ (Ιοφλιο–Αφγουςτο) 
γ. Καλλιζργεια όψιμθσ παραγωγισ (Αφγουςτο–Σεπτζμβριο) 
 

Καλλιέργεια πρϊιμης παραγωγής 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Το ζδαφοσ καλφπτεται με μαφρο ι άπρο–μαφρο πλαςτικό επί τθσ γραμμισ φφτευςθσ. Κάτω από το 
πλαςτικό εγκακίςταται το δίκτυο άρδευςθσ με τουσ ςταλακτιρεσ.  

Η φφτευςθ γίνεται ανοίγοντασ τρφπεσ ςτο πλαςτικό τθσ εδαφοκάλυψθσ. Μετά τθ φφτευςθ 
ακολουκεί θ κάλυψθ των χαμθλϊν ςκζπαςτρων με το πλαςτικό.  

Όταν ανεβαίνει θ κερμοκραςία ανοίγουμε ςτο πλάι του 
ςκζπαςτρου τρφπεσ. (όπωσ φαίνεται ςτθ φωτογραφία) για να μθν 
ζχουμε εγκαφματα ςτα φυτά. 

 

 

Η πρωιμότθτα παραγωγισ επιτυγχάνεται 
προςτατεφοντασ από τζλθ Μαρτίου μζχρι μζςα 
Μαΐου τα φυτά, με χαμθλά πλαςτικά ςκζπαςτρα. 

 

 

Χρήστος
Note
ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ



Καλλιέργεια κανονικής παραγωγής  

Είναι ο κυριότεροσ τφποσ καλλιζργειασ ωσ προσ τθν ζκταςθ και τθν παραγωγι, θ οποία 
καταναλϊνεται περιςςότερο ςτισ αγορζσ του εςωτερικοφ, αλλά ζνα ποςοςτό εξάγεται. Η 
καλλιζργεια πραγματοποιείται ςε ανοιχτό αγρό, χωρίσ καμιά προςταςία.  

Γονιμοποιθμζνο άνκοσ καρπουηιοφ.                   Καλλιζργεια 

 

 

 

 

 

 

Καλλιέργεια όψιμης παραγωγής 

Είναι ζνασ τφποσ καλλιζργειασ που μπορεί να δϊςει ικανοποιθτικά οικονομικά αποτελζςματα, αν θ 
περίδοοσ μετά τον Αφγουςτο διατθρθκεί ςε υψθλά επίπεδα κερμοκραςίασ. Η καλλιεργθτικι τεχνικι 
είναι ίδια με εκείνθ τθσ καλλιζργειασ για κανονικι ςυγκομιδι, αλλά μετατοπίηεται θ εποχι ςποράσ. 

 

 
Η πξώηκε θαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Γηαλληηζώλ κπνξεί λα γίλεη κε ρακειά πιαζηηθά 

ζθέπαζηξα από ηα ηέιε Μαξηίνπ. 

Τα α απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά θαη θζάλνπλ ηνπο 7 κε 10 ηόλνπο ην ζηξέκκα. 

Η πνηθηιία πνπ πξνηηκνύκε είλαη ε opla (ε νπνία δηαηίζεηαη ζην θαηάζηεκά καο). 

Η σξίκαλζε επηηπγράλεηαη πεξίπνπ ζε 100 εκέξεο από ηελ εκέξα θύηεςεο.  

 

Τα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ παξαγσγήο αλά ζηξέκκα έρνπλ σο εμήο : 

 

Δαπάλε αγνξάο ησλ θπηώλ (εκβνιηαζκέλσλ), πιαζηηθώλ ζθέπαζηξσλ, άξδεπζεο , ιηπαζκάησλ  

θαη εξγαηηθώλ είλαη από 300-350 €. 

Η απόδνζε ησλ 7-10 ηόλσλ αλά ζηξέκκα θζάλεη ζε 700-1500 €. 

Οπόηε ηα θαζαξά θέξδε αλά ζηξέκκα ππνινγίδνληαη ζε 400-1150 €. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαιέζηε καο ή επηθνηλσλήζηε καδί καο ειεθηξνληθά. 
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