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(15-18 κιλά/1000 κιλά καρπού) όπως και το
Ν, το μεγαλύτερο μέρος (75%της συνολικά
προσλαμβανόμενης) απορροφάται σε μία
μικρή περίοδο 30 ημερών από την 50-80η
ημέρα μετά τη σπορά. Η αιχμή ζητήσεως 2-
3 εβδομάδες πριν την εμφάνιση της φόβης.(
Η πορεία απορρόφησης διαφέρει από τις
πορείες Ν και Ρ). Το KCl μπορεί να προκαλέ-
σει μείωση της τελικής παραγωγής όταν
εφαρμόζεται εντοπισμένα σε δόσεις 5-10
κιλά λιπάσματος/στρ (μεγάλη συγκέντρω-
ση Cl και υψηλός δείκτης αλατότητας λιπά-
σματος). Δεν παρατηρείται όταν η εφαρμογή
επιφανειακή χύδην πριν τη σπορά με ενσω-
μάτωση. Ιχνοστοιχεία: Οι ποσότητες που
απαιτεί το φυτό είναι πολύ μικρές, και φαίνε-
ται ότι είναι διαθέσιμες σχεδόν σε όλα τα κα-
νονικά εδάφη της χώρας μας. Σε λίγες περι-
πτώσεις τροφοπενίες ιχνοστοιχείων (οργα-
νικά εδάφη, πολύ αλκαλικά εδάφη ή εδάφη
με μεγάλες συγκεντρώσεις Ρ) με συνηθέ-
στερη την τροφοπενία Ζn. Η καλή κατεργα-
σία εδάφους αυξάνει τη διαθεσιμότητα των
στοιχείων αυτών. Ελλείψεις σε Zn παρατη-
ρούνται σε εδάφη πλούσια σε φώσφορο,
εδάφη με αρκετή υγρασία, υψηλό PH και
όταν ο αραβόσιτος έπεται των ζαχαρότευτ-
λων. Ανάλυση εδάφους κάθε 4 χρόνια (προ-
λαμβάνει την υπερλίπανση με Ρ). 
Ζιζάνια 

Τα πιο κοινά αγρωστώδη (μονοκοτυλήδο-
να) ζιζάνια στον αραβόσιτο είναι: Βέλιουρας
(Sorghum halepense), Αγριάδα (Cynodon
dactylon), Μουχρίτσα (Echinοchloa crus-
galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
και Σετάρια (Setaria spp.). Άλλα μονοκοτυ-
λήδονα ζιζάνια στον αραβόσιτο: Κύπερη
(Cyperus spp.), που πολλαπλασιάζεται υπο-
γείως με ριζώματα και κονδύλους. Tα πιο
κοινά πλατύφυλλα ζιζάνια είναι: αγριομελι-
τζάνα (Xanthium strumarium), τάτουλας
(Datura stramonium), αγριοβαμβακιά
(Abutilon theophrasti), βλήτο (Amaranthus
spp.), λουβουδιά (Chenopodium album) και
η αγριοτοματιά (Solanum nigrum). Πολυετή
πλατύφυλλα ζιζάνια είναι η περιπλοκάδα
(Convolvulus arvensis) και ο Γερμανός ή
Σολανό (Solanum eleagnifolium). Αποφυγή
εγκατάστασης καλλιέργειας σε αγρούς με

έντονη παρουσία δυσκολοεξόντωτων ζιζα-
νίων (π.χ. κύπερη) Αποφυγή εισαγωγής
στον αγρό σπόρων ή οργάνων αγενούς ανα-
παραγωγής ζιζανιών. Η παρουσία ζιζανίων
που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν κα-
θιστούν πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση
τους μέσα στην καλλιέργεια. Για το λόγο αυ-
τό πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση
της καλλιέργειας σε τέτοιους αγρούς και να
εφαρμόζονται άλλοι τρόποι αντιμετώπισης
αυτών των ζιζανίων (όπως π.χ. η εφαρμογή
αμειψισποράς). Ο καθαρισμός των μηχανη-
μάτων, η χρησιμοποίηση σπόρου ή κοπριάς
απαλλαγμένων από σπόρους ζιζανίων συμ-
βάλλει στην αποφυγή και στη μείωση της
μόλυνσης του αργού από ζιζάνια. 

Εχθροί Αραβόσιτου 
Διαβρωτικό κολεόπτερο 

Τα κυριότερα συμπτώματα από την προ-
σβολή του εντόμου μπορεί να προκαλέσει
αναστολή της ανάπτυξης του φυτού, καθώς
επίσης το φυτό μπορεί να καταρρεύσει. Στη
βάση του στελέχους υπάρχουν οπές. Το φυτό
είναι περισσότερα κυανό από ότι το υγιές. Ο
ευκολότερος τρόπος προστασίας είναι η
αμειψισπορά. Τα ενήλικα τοποθετούν τα αυ-
γά τους στον αγρό στα σημεία από τα οποία
τρέφονται. Αυτά μπορεί να είναι αγροί καλαμ-
ποκιού, ηλίανθου ή σόγιας (αυτά τα φυτά εί-
ναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα τέ-
λεια ) ή σοβαρά μολυσμένοι αγροί με ανθι-
σμένα ζιζάνια. Η αμειψισπορά με αποφυγή
των παραπάνω φυτών σε συνδυασμό με τον
αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων μπορεί
να εμποδίσουν ζημιές από τις προνύμφες. Οι
ψεκασμοί ενάντια στα τέλεια μπορούν να λύ-
σουν το πρόβλημα. Όλα τα εντομοκτόνα που
συστήνονται κατά της πυραλίδας του καλαμ-
ποκιού είναι αποτελεσματικά για την καταπο-
λέμηση του diabrotica virgifera, εκτός από τα
κοκκώδη. Μία συνεχής επισήμανση της πα-
ρουσίας και του μεγέθους του πληθυσμού
των τέλειων είναι απαραίτητη. 

Πυραλίδα του Καλαμποκιού
Ο βλαστός σπάζει στα γόνατα, στην περιο-

χή του λαιμού υπάρχουν μικρές οπές και
περιττώματα. Η προνύμφη κατευθύνεται

προς τα κάτω κατά μήκος του βλαστού. Η
ανάπτυξη των χρυσαλίδων μέσα στο μίσχο
αρχίζει την άνοιξη και τα πρώτα έντομα αρ-
χίζουν να πετούν στα μέσα του Μαΐου. Οι πε-
ταλούδες γεννούν τα αυγά τους συνήθως
στη βάση του θυσάνου. Οι εκκολαπτόμενες
προνύμφες πηγαίνουν στο μίσχο, και ει-
σχωρούν προς τα κάτω. Στους κόμβους του
βλαστού βγαίνουν και πηγαίνουν γύρω από
τους κόμβους, και κατόπιν επιστρέφουν στο
μίσχο. Η καλλιέργεια με μια επακόλουθη
αμειψισπορά μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης
και τον αριθμό των εντόμων στο χωράφι,
αλλά αυτή η μέθοδος από μόνη της δεν μπο-
ρεί να λύσει το πρόβλημα. Εκείνα τα υβρίδια,
που έχουν έναν εξαιρετικά σκληρό μίσχο,
συνήθως δεν σπάνε. Τα στοιχεία που υπάρ-
χουν για τη δυναμική των μίσχων δημοσι-
εύονται στον αναλυτικό κατάλογο των ποι-
κιλιών σε κάθε χώρα της Ε.Ε. Η κατάργηση
των υπολειμμάτων των μίσχων έως την εμ-
φάνιση των εντόμων είναι ένας καλός τρό-
πος ελέγχου του εντόμου και σε μερικά
κράτη προγράφεται επίσημα. Δεδομένου ότι
η πυραλίδα του καλαμποκιού προσβάλλει
επίσης την κάνναβη και τα ποώδη ζιζάνια,
αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να παρέχει συ-
νολική προστασία. 

Σκουλήκι του καλαμποκιού 
Το φυτό αναπτύσσεται αργά, είναι λίγο εξα-

σθενημένο αλλά μερικές φορές έχουμε και
πτώση των φυτών μετά από σοβαρές προ-
σβολές. Οι ρίζες είναι μασημένες και ο βλα-
στός στη βάση του έχει οπές. Προτιμούν τα
υγρά, πλούσια σε οργανική ουσία, εδάφη. Συ-
νήθως προκαλούν σποραδικές ζημιές αλλά
καμιά φορά μπορεί να καταστρέψουν ολό-
κληρο τον αγρό. Η καταπολέμηση των σιδη-
ροσκωληκών γίνεται κυρίως με καλλιεργητι-
κές μεθόδους και προληπτικούς όπως: -
Αμειψισπορά. Χημική καταπολέμηση με επι-
κάλυψη των σπόρων και απολύμανση του
εδάφους είναι επίσης αποτελεσματική. Ζη-
μιές από σιδεροδκούληκα έχουμε συνήθως
σε καλλιέργειες που εγκαθίστανται μετά απο
χόρτα, λιβάδια και πολυετή φυτά. «Καλά»
εδάφη, πλούσια σε οργανική ουσία έχουν με-
γαλύτερους πληθυσμούς σιδεροσκούληκων. 

Άλτες 
Οι άλτες συναντώνται στα ηπειρωτικά κλί-

ματα. Η ξηρασία δεν περιορίζει τον πληθυ-
σμό τους. Οι άλτες διαχειμάζουν ως τέλεια
στο πάνω στρώμα του εδάφους, συνήθως
στα νότια σημεία των δασών. Η πρώτη γενιά
είναι η πιο καταστροφική διότι μπορούν να
συνενωθούν με τα μικρότερα φυτά. Τα έντο-
μα αυτά καταστρέφουν τα νεαρά φυτά.
Μπορούν να προκαλέσουν ζημιές λόγω της
αποφύλλωσης των μικρών φυτών και έμ-
μεση απώλεια της παραγωγής. Όταν η θερ-
μοκρασία είναι υψηλή, το έδαφος είναι ξηρό
και η ανάπτυξη των φυτών σταματάει, τότε η
ζημιά μπορεί να είναι σοβαρή. Η προνύμφη
είναι ριζόβια χωρίς όμως να προκαλεί ζημιά.
Οι άλτες έχουν 2-3 γενιές το χρόνο και στις
περισσότερες περιοχές της Ευρώπης συ-
ναντώνται οι τρεις γενιές. Η σωστή καλλιέρ-
γεια, η λίπανση και η άρδευση σε περίπτωση
ξηρασίας την άνοιξη, αν αυτό είναι εφικτό,
βοηθούν το φυτό να αναπτυχθεί κατά τη
διάρκεια του πιο ευαίσθητου φαινολογικού
σταδίου Ø Όταν η άνοιξη είναι ζεστή, οι άλτες
προσβάλλουν όλο τον αγρό συγχρόνως,
στις άλλες περιπτώσεις η ζημιά αρχίζει από
τις άκρες και εξαπλώνεται στις μπροστινές
σειρές. 

Πράσινο σκουλήκι
Το έντομο αυτό είναι ο πιο σημαντικός κα-

ταστροφέας του αραβόσιτου. Η χημική κα-
ταπολέμηση είναι απαραίτητη, πρώτα από
όλα στην καλλιέργεια του γλυκού αραβόσι-
του. Τα ενήλικα πετούν ακόμη και στο φως.
Η δυναμική, συχνή κίνηση των ενηλίκων
έχει σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη εξάπλωση
του εντόμου. Η εναπόθεση των αυγών είναι
συνεχής πάνω στα αναπαραγωγικά μέρη
του φυτού κατά τη διάρκεια της ζωής των
θηλυκών. Η παραγωγή των αυγών μπορεί
να είναι πάνω από χίλια ανά θηλυκό. Όλα τα
σκευάσματα είναι αποτελεσματικά ενάντια
σ’ αυτό το έντομο εκτός από τα ΒΤ προϊόντα.
Ο σωστός χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Οι
νεότερες προνύμφες είναι πιο ευπαθής ενώ
οι μεγαλύτερες δε μπορούν να εξοντωθούν
με εντομοκτόνα. 


