
                                                  

 

Βασικές Καλλιεργητικές Φροντίδες Ακτινιδίων 

ΣΤΟΧΟΣ: Πιστοποιημένα, εύγευστα φρούτα, χωρίς επιδερμικές ατέλειες και με 

ελάχιστη υπολλειματικότητα φυτοφαρμάκων. 

- Κλάδεμα: Σωστή επιλογή καρποφόρων πρέμνων, Προσοχή στο χειμερινό 

κλάδεμα. Το καλοκαιρινό κλάδεμα είναι απαραίτητο. Υπερβολικό θερινό 

κλάδεμα προκαλεί μεγάλη έκθεση στον ήλιο, ελάχιστο ή καθόλου κλάδεμα 

δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη βοτρύτη. 

 

                                    

 

- Εφαρμογή Ρυθμιστών Ανάπτυξης. 

                                                



- Αραίωμα Μπουμπουκιών. 

 
 

- Αραίωμα ακατάλληλων καρπών: Μικροί και κακοσχηματισμένοι καρποί 

πρέπει να απομακρύνονται.  

                              

 
 

                    



- Πότισμα: Μία ή Δύο φορές τη μέρα ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, τις 

βροχοπτώσεις, την ηλικία του οπωρώνα, την ένταση του ανέμου και το φορτίο 

που φέρουν τα δέντρα. 

                          

 

 

- Λίπανση: Απαιτείται χρήση λιπασμάτων με όξινο pH. Οι εδαφικές αναλύσεις 

αποτελούν βασικό εργαλείο διάγνωσης των εδαφικών απαιτήσων και 

επιβάλλεται να πραγματοποιούνται ανά δύο (2) έτη. Η Φυλλοδιαγνωστική 

στις αρχές Μαΐου αποτελεί επίσης απαραίτητη δραστηριότητα καθώς 

αποκαλύπτει την επάρκεια ή έλλειψη θρεπτικών στοιχείων και οδηγεί σε πιο 

ακριβείς εφαρμογές λιπασμάτων. 

 

 
 

 

 



 

- Έλλειψη Σιδήρου: Η έλλειψη σιδήρου γίνεται αντιληπτή αρχικά από τον 

κίτρινο χρωματισμό των φύλλων και στη συνέχεια από την λευκοκίτρινη 

επιδερμίδα που αποκτούν οι καρποί. Ταυτόχρονα, η σάρκα έχει επίσης λευκό 

χρώμα το οποίο καθιστά τα φρούτα απολύτως μη εμπορεύσιμα. 

 

 

 

 

 

 

 



- Έλεγχος Εχθρών και Ασθενειών: Βασικά έντομα για τα οποία απαιτείται 

αντιμετώπιση είναι η Βαμβακάδα και η Μετκάλφα. Απαιτείται προσοχή στη 

χρήση σκευασμάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην εξόντωση των 

ωφέλιμων εντόμων. Ο βοτρύτης και η φυτόφθορα είναι οι κυριότερες 

ασθένειες, στην πρόληψη των οποίων συμβάλλει και το ορθολογικό θερινό 

κλάδεμα. 

                                

 

 

Κάποια σκευάσματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή πριν τη χρήση και για το λόγο αυτό 

είναι απαραίτητο να ζητάμε τη γνώμη του γεωπόνου μας. Τέτοια σκευάσματα 

εμπεριέχουν τις παρακάτω δραστικές ουσίες: Acibenzolar-S-methyl (αντιμετώπιση 

βακτηρίου PSA), Iprodione (Μυκητοκτόνο το οποίο ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ), Boscalid 

(Μυκητοκτόνο κατάλληλο μονο για μετασυλλεκτική χρήση). 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

ΣΤΟΧΟΣ: Η διατήρηση της καλής ποιότητας του φρούτου κατά την αποθήκευση, 

μεταφορά και κατανάλωση. 

Η συγκομιδή αποτελεί το αποκορύφωμα της καλλιεργητικής περιόδου ακι είναι η 

σημαντικότερη ίσως δραστηριότητα που θα καθορίσει το θετικό ή αρνητικό 

αποτέλεσμα της χρονιάς. Η σωστή συγκομιδή διασφαλίζει τη μακρά 

διατηρησιμότητα στο ψυγείο και την καλή γεύση. Η Κακή συγκομιδή οδηγεί σε:  

• Μαλακά σημεία: Σημεία στην επιφάνεια του καρπού όπου η σκληρότητα της 

σάρκας είναι εμφανώς χαμηλότερη σε σχέση με το σύνολο του καρπού. 

• Πληγωμένα φρούτα: Από χτυπήματα κατά τη διαδικασία της συγκομιδής 

μπορούν να προκληθούν πληγές ή ουλές που καθιστούν τα φρούτα μη 

εμπορεύσιμα ή ακόμη χειρότερα οδηγούν σε: 

• Σάπια φρούτα. 



Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο σκληρά και να νιώθουμε τα ακτινίδια κατά την 

περίοδο της συγκομιδής, επιβάλλεται να τους συμπεριφερόμαστε ως ιδιατερώς 

ευαίσθητα και ευπαθή, όπως είναι άλλωστε κι όλα τα φρούτα! Για το λόγο αυτό, 

φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε, να ενημερώνουμε και να επιβλέπουμε τα συνεργεία 

που εκτελούν τις εργασίες συγκομιδής. Εκτός από τον εξοπλισμό και την ενημέρωση 

των συνεργείων για το σωστό τρόπο συγκομιδής, τεράστιο ρόλο παίζει και το 

αποθηκευτικό μέσο. Η εταιρεία Φρούτα Πρωτοφανούση ΑΕ επιδιώκει στα αμέσως 

επόμενα χρόνια να συγκομίζει τα ακτινίδια αποκλειστικά σε bins, τα οποία 

επιτρέπουν την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα ενώ ταυτόχρονα η πίεση που 

ασκείται στα φρούτα είναι μικρότερη σε σχέση με την πεπερασμένη τεχνική των 

τελάρων. Επομένως, ο συνδυασμός για σωστή συγκομιδή είναι ο εξής:  

          

Η Φρούτα Πρωτοφανούση ΑΕ φροντίζει ώστε η παραγωγοί με τους οποίους 

συνεργάζεται έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό. 


