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Μέλη  του Α  Σ      Π  ανά Νοµό και η Ροδιά
Στη Στερεά Ελλάδα

Νοµός

Αριθµός 
Παραγωγών -

µελών
Μ.Ο. Στρ/ Παραγωγό Σύνολο Στρεµµάτων

Φθιώτιδας 63 11,00 693,00

Βοιωτίας 4 11,25 45,00

Εύβοιας 9 10,85 97,65

Αττικής 6 6,5 39,00

Σύνολα 82
874,65



…πέστε µου, είναι η τρελή ροδιά 
που ξεφωνίζει την καινούργια 
ελπίδα που ανατέλλει… (Οδ.Ελύτης)



Βασικοί φορείς παρέµβασης στην καλλιέργεια Ροδιάς
( Στοιχεία από Φορείς, Υπουργείο, ΕΘΙΑΓΕ)

Φορείς Έδρα ∆ιαχειριζόµενη 
έκταση (στρ.)

Μελλοντική 
παραγωγή 

(τόνοι)

Ποσοστό 
παρέµβασης 

/φορέα

ΑΣΟΠ Αγίου 
Αθανασίου ∆ράµας

Άγιος 
Αθανάσιος 
∆ράµας

6.000 12.000 37,50%

Rodi Hellas A.E. Γιαννιτσά 4.500. 9.000 28,10%

Λάκωµµα 
Τhessa

Λάκωµµα 
Χαλκιδικής 1.500 3.000 9,40%

Ροδώνας 
( Α.Σ.Καπν/γών 
Τούµπας Κιλκίς)

Τούµπα

Κιλκίς 1.000 2.000 6,25%

Φορείς Θεσσαλίας Λάρισα 2.000 4.000 12,50%

Άλλοι φορείς
Αγρίνιο, 
Λακωνία, 
κλπ.

1.000 2.000 6,25%

Σύνολα 16.000 32.000 100%



Η καλλιέργεια
• Η Ροδιά είναι µια νέα δυναµική καλλιέργεια, που 
µε την ορθολογική  καλλιεργητική τεχνική, µπορεί 
να αποφέρει ικανοποιητικό γεωργικό εισόδηµα

• Ευδοκιµεί σε ποικίλα εδάφη, που δε 
νεροκρατούν και  βρίσκονται σε περιοχές νεροκρατούν και  βρίσκονται σε περιοχές 
χωρίς οµίχλες ή κρύους ανέµους ( ζώνες 
καλλιέργειας της ελιάς ή αµυγδαλιάς, µε  

θερµοκρασίες χειµώνα µέχρι µείον ( - ) 11°C )
• Η Ροδιά αν και αντέχει στην ξηρασία , στον 
οργανωµένο οπωρώνα έχει ανάγκη από νερό
τακτικά και σταθερά, από την άνθηση µέχρι τη 

συγκοµιδή 



Ποικιλίες Ροδιάς

• Ερµιόνη (Aφράτη) (Ελληνική, γλυκιά,
λευκοκίτρινη, για νωπή κατανάλωση)

• Akko, ( Ισραήλ, κόκκινη, γλυκιά, για νωπή 
κατανάλωση)κατανάλωση)

• Wonderful (όψιµη, κόκκινη, γλυκόξινη, 
διπλής χρήσης)

• Hicaz (όψιµη, κόκκινη, γλυκόξινη, διπλής 
χρήσης)

• Ελληνικές επιλογές



Ερµιόνη



ΑΚΚΟ



Wonderful



Hicaz



Αρχές Εγκατάστασης του ΑΣΟΠ Αγίου 
Αθανασίου ∆ράµας

� Φυτευτικός Σύνδεσµος σε µέτρα (µετά την κατάλληλη
προετοιµασία του χωραφιού) :

4 (στη γραµµή)  επί 5 ( µεταξύ των γραµµών) 

� ∆ιαµόρφωση φυτών σε Θάµνο µε 3 - 5 βραχίονες

� Βιολογική και Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιέργειας� Βιολογική και Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιέργειας

� Λειτουργία Οµάδας µε βασικούς στόχους 

Μείωση κόστους παραγωγής 

Ποιοτική παραγωγή µε σταθερότητα και ασφάλεια

Καλή θέση στην αγορά

Ωφέλεια και βιωσιµότητα µελών και εκµεταλλεύσεων



Η εγκατάσταση της Φυτείας
• Η φύτευση γίνεται από Νοέµβριο µέχρι Μάρτιο ή 
και αργότερα µε φυτά σε µπάλα χώµατος, σε 
κατάλληλα και καλά προετοιµασµένα χωράφια, 
που δε νεροκρατούν και βρίσκονται σε περιοχές 
χωρίς οµίχλες ή κρύους ανέµους 

• Συστήνεται στο τελευταίο σβάρνισµα η • Συστήνεται στο τελευταίο σβάρνισµα η 
ενσωµάτωση κοπριάς ( 1- 2 τόνους ανά στέµµα),  
υπερφωσφορικού λιπάσµατος ( 25  κιλά ανά 
στρέµµα, 0-20-0 ) και θειικού καλίου ( 15 κιλά 
ανά στρέµµα, 0-0-50 ).

• Η φύτευση γίνεται σε ορθογώνια και σε 
αποστάσεις 5 µέτρα µεταξύ των γραµµών και 4 
µέτρα επάνω στη γραµµή.( 50 φυτά /στρέµµα) . 



Κατανοµή φυτειών Ροδιάς των µελών του ΑΣΟΠ 
Αγ.Αθανασίου ∆ράµας



Οργανόγραµµα λειτουργίας
Ολοκληρωµένης και Βιολογικής ∆ιαχείρισης

ΑΣΟΠ 
Αγίου Αθανασίου ∆ράµας

Πρόεδρος

Γεώργιος Γρηγοριάδης

Εσωτερικός Ελεγκτής Υπεύθυνος Σ∆Π

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Γρηγόρης Αργυρίου
∆ιευθυντής

Σ.Ο.∆.
Τραϊανός ∆άγγας

Υπεύθυνος Σ∆Π
Επιβλέπων 

Νικόλας Παπακωνσταντίνου

Παραγωγοί και
Φυτείες

Ροδιάς και Πιπεριάς

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χειριστής 
εγγράφων

Βάσω Γρηγοριάδου



Η διαµόρφωση της κόµης 
των δένδρωντων δένδρων
1. ∆ένδρο

2.ανοικτός θάµνος



Κλάδεµα διαµόρφωσης
1. δένδρο



Κλάδεµα διαµόρφωσης
1. δένδρο



΄΄ … ροδιά µου εσύ τετράκλωνη
στολίδι της αυλής µου…΄΄



Κλάδεµα διαµόρφωσης
ανοικτός θάµνος

• Αξιοποιούµε τη φυσική τάση της Ροδιάς να 
γίνεται θάµνος.

• ∆ιαµορφώνουµε τα δένδρα µας σε 
θάµνους, τον πρώτο ή το δεύτερο χρόνο θάµνους, τον πρώτο ή το δεύτερο χρόνο 
από τη φύτευση, µε την ανάπτυξη 3 – 5 
κορµών, µε τη µορφή ανοιχτού κυπέλου, 
µε οµοιόµορφη κλίση και ανάπτυξη των 
κορµών – βραχιόνων.



Κλάδεµα διαµόρφωσης
2.ανοικτός θάµνος



Κλάδεµα διαµόρφωσης
ανοικτός θάµνος

Πριν το κλάδεµα              Μετά το κλάδεµα



Κλάδεµα διαµόρφωσης
ανοικτός θάµνος

Χειρισµός σε δενδράκια µε ένα βλαστό



Πριν το κλάδεµα

Μετά το κλάδεµα



Πριν το κλάδεµα

Μετά το κλάδεµα



Κλάδεµα διαµόρφωσης ( ανοικτός θάµνος )

∆ιαµόρφωση µε τρείς βραχίονες



Κλάδεµα διαµόρφωσης ( ανοικτός θάµνος )

∆ιαµόρφωση µε τέσσερες βραχίονες



Κλάδεµα διαµόρφωσης ( ανοικτός θάµνος )

∆ιαµόρφωση µε πέντε βραχίονες και Υποστύλωση



Κλάδεµα διαµόρφωσης ( ανοικτός θάµνος )

Σταδιακή διαµόρφωση δένδρου

Σταδιακά τον πρώτο ή 
το δεύτερο χρόνο

Επιλέγουµε παραφυάδες 
για να εξελιχθούν σε βραχίονες



Κλάδεµα διαµόρφωσης
2.ανοικτός θάµνος



Κλάδεµα καρποφορίας

• Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ο καλός φωτισµός, 
ο αερισµός και η ανανέωση της καρποφόρας 
βλάστησης. Γίνεται το χειµώνα και 
συµπληρώνεται µε καλοκαιρινά κλαδέµατα.

• Αφαιρούνται οι βλαστοί που µπλέκονται στο • Αφαιρούνται οι βλαστοί που µπλέκονται στο 
εσωτερικό του θάµνου, τα ξερά κλαδιά, τα 
λαίµαργα και οι παραφυάδες. 

• Κονταίνουµε τα µακριά βλαστάρια για να 
προωθήσουµε την καρποφορία και αν χρειαστεί  
ανανεώνουµε τους γερασµένους βραχίονες .



Θερινά κλαδέµατα



Θρέψη , λίπανση

Βασικές αρχές 
• Ικανοποίηση αναγκών ανάπτυξης
• Ανάγκες καρποφορίας
• ∆ιατήρηση παραγωγικού δυναµικού• ∆ιατήρηση παραγωγικού δυναµικού
• Κόστος παραγωγής
• Για τις λιπάνσεις µας παίρνουµε πάντοτε 
υπόψη, την καρποφορία και την ανάπτυξη 
των δένδρων και τον τύπο του χωραφιού 
σύµφωνα µε την εδαφολογική ανάλυση



Θρέψη , λίπανση

Εγκατάσταση του οπωρώνα, 
πρώτη  ανάπτυξη

• Στο τελευταίο σβάρνισµα, ενσωµάτωση κοπριάς 
( 1- 2 τόνους ανά στέµµα),  µαζί µε 100 -150 
γραµµάρια Φώσφορο και 150 γραµµάρια Κάλιο 
ανά δένδρο.

• Από τον 1ο µέχρι τον 3ο χρόνο, η Ροδιά • Από τον 1ο µέχρι τον 3ο χρόνο, η Ροδιά 
χρειάζεται λίπανση µε Άζωτο. 

• Ρίχνουµε 100 – 150 γραµµάρια άζωτο το χρόνο, 
σε κάθε φυτό, σε 3 δόσεις , από Απρίλιο – Μάιο 
µέχρι Ιούλιο ( π.χ. τρεις φορές από 100-150 
γραµµάρια Νιτρικής Αµµωνίας, σε κάθε δένδρο, 
πριν ή µαζί µε το πότισµα ).



Θρέψη , λίπανση

Παραγωγική φάση 
(από τον 4ο χρόνο και µετά)

• Χρειάζονται 300 – 400 γραµµάρια Άζωτο, 200 
γραµµάρια Φωσφόρου και 200 γραµµάρια 
Καλίου το χρόνο και σε κάθε δένδρο 
Την ποσότητα αυτή τη ρίχνουµε σε 3 ή 4 δόσεις 
(αρχές Μαρτίου, αρχές  Απριλίου, αρχές Μαΐου, (αρχές Μαρτίου, αρχές  Απριλίου, αρχές Μαΐου, 
αρχές Ιουνίου) 

• Προτείνεται η χορήγηση, σε κάθε δόση, και των 
τριών µακροστοιχείων  (Άζωτο, Φώσφορος και 
Κάλιο), στην ανάλογη ποσότητα (π.χ. στην πρώτη 
δόση αρχές Μαρτίου χορηγούµε 100 γραµµάρια 
Άζωτο και από 50 γραµµάρια Φώσφορο και 
Κάλιο).



Θρέψη , λίπανση

Παραγωγική φάση

• Τα διαφυλλικά λιπάσµατα συµπληρώνουν 
τα βασικά στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία.Η 
εφαρµογή διαφυλλικά ή µε υδρολίπανση 
ειδικών σκευασµάτων διατροφής  ειδικών σκευασµάτων διατροφής  
(φωσφονικά άλατα, αµινοξέα, ενώσεις 
µάκροστοιχείων  και µικροστοιχείων), 
συντελεί στην ισορροπηµένη διατροφή και 
ανάπτυξη των φυτών, ενώ παράλληλα, 
ενισχύει τον αµυντικό µηχανισµό τους.



Εχθροί, Ασθένειες και Φυσιολογικά προβλήµατα
Στις συνθήκες της χώρας µας, η Ροδιά δεν αντιµετωπίζει 

ιδιαίτερα προβλήµατα µε εχθρούς και ασθένειες

Εχθροί

Οι σπουδαιότεροι εχθροί είναι οι Αφίδες 
(ψείρες ) και ο Ψευδόκκοκος ( κοκκοειδή ) και 
διάφορες κάµπιες.
Αντιµετωπίζονται µε ψεκασµούς µε Θερινό 

Αφίδες

Αντιµετωπίζονται µε ψεκασµούς µε Θερινό 
λάδι ( παραφινέλαιο ), τη χειµερινή περίοδο 
και αρχές Ιουνίου, σε συνδυασµό µε ήπια 
σκευάσµατα – εντοµοκτόνα ( π.χ. Σαβόνα ή  
Β.Τ. ).

Κάµπιες των φύλλων
ή του ξύλου



Εχθροί, Ασθένειες και Φυσιολογικά προβλήµατα
Στις συνθήκες της χώρας µας, η Ροδιά δεν αντιµετωπίζει 

ιδιαίτερα προβλήµατα µε εχθρούς και ασθένειες

Ασθένειες

• Οι ασθένειες προσβάλουν κυρίως τους καρπούς. 
• Οι ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα, ελέγχουν 
αποτελεσµατικά τις ασθένειες ( 3 – 4 ψεκασµοί / χρόνο )αποτελεσµατικά τις ασθένειες ( 3 – 4 ψεκασµοί / χρόνο )

Αλτερνάρια
ΠιλιντιέλλαΑλτερνάρια και 

Γλοιοσπόριο



Ασθένειες

του Λαιµού και των Ριζών



Ασθένειες

του Λαιµού και των Ριζών

H αντιµετώπιση της ασθένειας εντοπίζεται κυρίως στην 
πρόληψη και σε καλλιεργητικά µέτρα: 

• Χρησιµοποίηση εύρωστου και απολύτως υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 
• Αποφυγή εγκατάστασης των δένδρων σε εδάφη βαριά, 
συνεκτικά που νεροκρατούν. συνεκτικά που νεροκρατούν. 
• Αποφυγή επαφής του κορµού του δένδρου µε το νερό 
του ποτίσµατος. 
• Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στις ρίζες και το λαιµό 
των δένδρων κατά την εκτέλεση διαφόρων 
καλλιεργητικών φροντίδων.
• Χρησιµοποίηση ειδικών σκευασµάτων µε ριζοπότισµα ή 
ψεκασµό (ξελάκωµα, επάλειψη, ψεκασµός)





Άλλες εργασίες και Συγκοµιδή

• Η αντιµετώπιση των ζιζανίων , κυρίως µε 
καλλιεργητικά µέσα, είναι αναγκαία. 

• Μακριά από το Γλυφοζέιτ (Ράουνταπ κ.λ.π.) 



Αποτελέσµατα από εφαρµογή ζιζανιοκτόνου 
Γλιφοζέιτ



∆ιαχείριση ζιζανίων – Εδαφόπανα
Ακαλλιέργεια



∆ιαχείριση ζιζανίων – Εδαφόπανα
Ακαλλιέργεια



Άλλες εργασίες και Συγκοµιδή

• Το αραίωµα των καρπών , βελτιώνει την 
ποιότητά τους και βοηθά την ισόρροπη 
ανάπτυξη και παραγωγικότητα 

• Η Συγκοµιδή των Ροδιών, πρέπει να 
γίνεται έγκαιρα και γρήγορα σε 2-3 χέρια γίνεται έγκαιρα και γρήγορα σε 2-3 χέρια 
(δείκτης Brix > 16)

• Τα ώριµα ρόδια και µόνον αυτά, κόβονται 
προσεκτικά µε ψαλιδάκι για να µην 
πληγώνονται οι καρποί.



∆ιαχείριση νερού

• Η Ροδιά αν και αντέχει στην ξηρασία , στον 
οργανωµένο οπωρώνα έχει ανάγκη από νερό 

• Ποτίζουµε από την άνθηση µέχρι τη 
συγκοµιδή

• Με τη φύτευση γίνεται και το αρδευτικό σύστηµα • Με τη φύτευση γίνεται και το αρδευτικό σύστηµα 
για πότισµα µε σταγόνες. Οι ανάγκες στη φάση 
της παραγωγής είναι 45 - 60 κυβικά µέτρα νερού 
ανά στρέµµα και  µήνα.

• Ανάλογα µε τις βροχοπτώσεις και το έδαφος, 
ποτίζουµε τακτικά και πυκνά , συνήθως 
κάθε 7 µε 10 ηµέρες. (χωρίς υπερβολές)



∆ιαχείριση νερού
• Από τα φυσιολογικά προβλήµατα το βασικό είναι το 
Σχίσιµο των καρπών. Για την αντιµετώπισή του 
χρειάζονται τακτικά και σωστά ποτίσµατα, σκίαση των 
καρπών µε κατάλληλη διαµόρφωση των θάµνων ή 
δίχτυα σκιάς και αντιχαλαζικά, έγκαιρη συγκοµιδή και 
σωστή θρέψη των δένδρων. 



Βασικά στοιχεία παραγωγής
• Η παραγωγή της Ροδιάς αρχίζει το 

3ο έτος από την εγκατάσταση στον αγρό,  
µε µέση απόδοση 300  κιλά ανά στρέµµα,  
στο 4ο έτος 800 κιλά ανά στρέµµα, 
στο 5ο έτος στα 1200  κιλά ανά στρέµµα 
και σταθεροποιείται από το 6ο έτος στα 
2000  κιλά ανά  στρέµµα

• Ώρες εργασίας / στρέµµα και έτος  50 - 55



Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Αντιµετώπιση

Σχίσιµο των 
καρπών

Απότοµες εναλλαγές εδαφικής 
υγρασίας

∆ιατήρηση της εδαφικής 
υγρασίας µε τακτικά και σωστά 

ποτίσµατα

Έκθεση των καρπών στον ήλιο και 
µεγάλες διακυµάνσεις της ηµερήσιας 

θερµοκρασίας

Σκίαση των καρπών, Τοποθέτηση 
διχτυών σκίασης

(αντιχαλαζικά δίχτυα) Ψεκασµός 
των καρπών µε καολινίτη 

(άσπρισµα)

Φυσιολογικά Προβλήµατα και η Αντιµετώπισή τους

(άσπρισµα)

Τροφοπενία βορίου ∆ιαφυλλικοί Ψεκασµοί µε βόριο

Καθυστέρηση συγκοµιδής Έγκαιρη συγκοµιδή

Προσβολές από έντοµα ή ασθένειες Σωστή και έγκαιρη 
φυτοπροστασία

Καρπόπτωση

Υπερβολικά ποτίσµατα Τακτικά και σωστά ποτίσµατα

Υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις Σωστές λιπάνσεις

Προσβολές από έντοµα
(κάµπιες λεπιδοπτέρων)

Εφαρµογή ψεκασµών
(µε  σκευάσµατα  Βάκιλου 

Θουριγγίας )

Υπερβολική ξηρασία ή βροχοπτώσεις Κανονικότητα ποτισµάτων



Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Αντιµετώπιση

Μειωµένη 
καρπόδεση

Υπερβολική υγρασία στο έδαφος Αποφυγή υπερβολικών 
ποτισµάτων κατά την άνθιση

Υπερβολική λίπανση µε Άζωτο Κανονική λίπανση µε Άζωτο

Υπερβολικά ποτίσµατα και λιπάνσεις 
µε άζωτο (µαζί και τα δύο)

Κανονικά ποτίσµατα και 
αζωτούχες λιπάνσεις

Φυσιολογικά Προβλήµατα και η Αντιµετώπισή τους

µε άζωτο (µαζί και τα δύο) αζωτούχες λιπάνσεις

Έλλειψη Αζώτου (πολλά ποτίσµατα ή 
βροχές)

Κανονικά ποτίσµατα

Βλαστοµανία από αυστηρό κλάδεµα Αποφυγή αυστηρού κλαδέµατος

Καστανός 
µεταχρωµατι

σµός των 
καρπών, 
στην 

αποθήκευση

Ενζυµατική δραστηριότητα
(ενζυµατική µελάνωση)

ή κακές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθήκευση σε αυστηρά 
ελεγχόµενη ατµόσφαιρα



Τα προϊόντα της Ροδιάς

Νωποί καρποί , Νωπά Σπόρια, Χυµός 
Ροδιού

• Η ζήτηση καθορίζεται από τη θρεπτική αξία των ροδιών που έχουν 
πάρα πολλές  ευεργετικές ιδιότητες, που  οφείλονται στην παρουσία 
µεγάλων ποσοτήτων αντιοξειδωτικών ουσιών (τριπλάσια ποσότητα 
σε σχέση µε το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι)

• Προωθούνται στην αγορά ολοένα και περισσότερα επώνυµα • Προωθούνται στην αγορά ολοένα και περισσότερα επώνυµα 
προϊόντα που περιέχουν ρόδι (χυµοί, ποτά, αναψυκτικά, γιαούρτια, 
παγωτά, µαρµελάδες, καφές αλλά και καλλυντικά και συµπληρώµα-
τα διατροφής (297 προϊόντα στις Η.Π.Α.) 

• Η αγορά των νωπών και επεξεργασµένων προϊόντων του Ροδιού, 
διευρύνεται συνεχώς και οι προοπτικές , κυρίως , για τις χώρες της 
Ευρώπης, είναι πολλά υποσχόµενες ενώ οι τιµές νωπών και 
επεξεργασµένων προϊόντων είναι πολύ ικανοποιητικές



Τα προϊόντα Ροδιάς του Α  Σ      Π



Τα προϊόντα Ροδιάς του Α  Σ      Π



Τα προϊόντα Ροδιάς του Α  Σ      Π



Οικονοµικά στοιχεία 
Αποτελέσµατα για την καλλιέργεια της Ροδιάς

1. Από το 3ο χρόνο τα Έσοδα ξεπερνούν τα 
έξοδα

2. Στον 5ο - 6ο χρόνο γίνεται απόσβεση του 
κεφαλαίου

3. Από τον 7ο χρόνο το καθαρό εισόδηµα
υπολογίζεται πάνω από 600 ευρώ /στρ.



΄΄το χωράφι θέλει την καληµέρα του΄΄ 



Ανακεφαλαίωση

• Η Ροδιά είναι µια εναλλακτική,  δυναµική καλλιέργεια, 
στα πλαίσια συµβολαιακής γεωργίας

• Προσαρµόζεται σε ποικιλία εδαφοκλιµατικών 
συνθηκών  και χρειάζεται άρδευση

• Η διαχείριση της καλλιέργειας είναι εφικτή χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες

• Η παραγωγή έχει ευνοϊκές προοπτικές αξιοποίησης και 
κυρίως εξαγωγικό προσανατολισµό



∆ιαδικασία συνεργασίας µε ΑΣΟΠ 
Αγ.Αθανασίου ∆ράµας

• Εγγραφή στα µέλη της Οργάνωσης 
• ∆ελτίο παραγγελίας
• Παροχή Φυτών και υλικών άρδευσης
• Συµφωνητικό παράδοσης – παραλαβής • Συµφωνητικό παράδοσης – παραλαβής 
παραγωγής, αορίστου χρόνου, µε τις τιµές 
αγοράς κάθε περιόδου

• ∆ωρεάν τεχνική βοήθεια
• Πολλαπλή συνεργασία σε εφόδια και 
προϊόντα



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή προσοχή 

Καλές  ∆ουλειές


