Ερωτηματολόγιο
 ΠΕΡΙΟΧΗ :

__________

 ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ
1. Εκτός από σιτάρι, ποιες άλλες καλλιέργειες έχετε ;

__________

2. Ποια σειρά καλλιεργειών χρησιμοποιείτε πριν και μετά το σκληρό σιτάρι ;


β) Καλαμπόκι 
γ) Ψυχανθή 
α) Βαμβάκι

δ) Άλλες :


β) Καλαμπόκι 
γ) Ψυχανθή 
α) Βαμβάκι

 πριν
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
μετά 

__________

δ) Άλλες :

___________

3. Τι κάνετε τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας ;
α) Κάψιμο

ΝΑΙ

β) Όργωμα

ΝΑΙ







ΟΧΙ
ΟΧΙ

γ) Τα αφήνετε στην επιφάνεια



ΝΑΙ

ΟΧΙ



 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
1. Οργώνετε ;

ΝΑΙ



2. Περνάτε με καλλιεργητή ;
3. Περνάτε δισκοσβάρνα ;

ΟΧΙ



ΝΑΙ



ΝΑΙ

Σε ποιο βάθος ; __________ εκατοστά



ΟΧΙ



Πόσες φορές ;



ΟΧΙ

Πόσες φορές ;

__________
__________

4. Πόσο εκτιμάτε ότι σας κοστίζει η κατεργασία του εδάφους ; __________ €/στρ.
α) Πόσο πετρέλαιο ; __________ λίτρα/στρ.
β) Πόσο πετρέλαιο για προετοιμασία ; __________ λίτρα/στρ.
 ΣΠΟΡΑ
1. Πόσα κιλά σπόρου σπέρνετε ;

__________ κιλά/στρ.

2. Χρησιμοποιείτε πιστοποιημένο σπόρο ;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

3. Τι σπαρτική μηχανή χρησιμοποιείτε ;
α) Με δίσκους



Με υνιά







β) Μηχανικού τύπου
Πνευματική
δ) Απόσταση μεταξύ των σειρών __________ εκατοστά
γ) Ηλικία μηχανής __________ έτη
ε) Κατασκευαστής __________
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Σε τι ποσοστό ; _____ %

4. Πότε σπέρνετε συνήθως :
α) 10 - 20 Οκτωβρίου ;
β) 20 - 30 Οκτωβρίου ;
γ) 1 - 10 Νοεμβρίου ;





δ) 10 - 20 Νοεμβρίου ;
ε) 20 - 30 Νοεμβρίου ;
στ) 1 - 10 Δεκεμβρίου;

5. Πόσο πιστεύετε πως σας κοστίζει η σπορά ;
α) Το πετρέλαιο ; __________ λίτρα/στρ.
β) Ο σπόρος ; __________ €/στρ.





__________ €/στρ.

 ΛΙΠΑΝΣΗ





1. Κάνετε βασική λίπανση ; ΝΑΙ
α) Με τι λίπασμα ; __________
β) Πόσα κιλά/στρ. ; __________

ΟΧΙ

2. Πότε κάνετε την επιφανειακή λίπανση ;

__________





Μία φορά
 Πότε ; ___________
 Με τι λίπασμα ; ____
 Πόσα κιλά/στρ. ; ___



Δύο φορές
 Πότε ; ___________
 Με τι λίπασμα ; ____
 Πόσα κιλά/στρ. ; ___

Περισσότερες φορές
 Πότε ; ___________
 Με τι λίπασμα ; ____
 Πόσα κιλά/στρ. ; ___

3. Τι λιπασματοδιανομέα χρησιμοποιείτε ;



α) Φυγοκεντρικό (χωνί)
Άλλο
β) Κατασκευαστής __________



Τι ;

__________

4. Πόσο πιστεύετε πως σας κοστίζει ; __________ €/στρ.
α) Κόστος λιπάσματος ; __________ €/στρ.
β) Πετρέλαιο ; __________ λίτρα/στρ.
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Κάνετε ζιζανιοκτονία ; ΝΑΙ
α) Πότε ; __________



β) Τι ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιείτε ;
γ) Πόσες φορές ; __________

ΟΧΙ



Για πλατύφυλλα

2. Κάνετε καταπολέμηση μυκήτων (σεπτόρια κ.α.) ; ΝΑΙ
α) Πότε ; __________
β) Ποια παρασιτοκτόνα χρησιμοποιείτε; __________
γ) Πόσες φορές ; __________
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Για αγρωστώδη

ΟΧΙ





3. Τι ψεκαστικό διαθέτετε ;
α) Κατασκευαστής __________
β) Χωρητικότητα βυτίου __________ λίτρα
γ) Διαθέτει πρόσθετο δοχείο για καθαρό νερό ;
δ) Πλάτος ιστού __________ μέτρα
ε) Τύπος μπεκ ;

Κώνου





ΝΑΙ



ΟΧΙ



Σκούπας

στ) Χρησιμοποιείται μπεκ με εισαγωγή αέρα (χαμηλής διασποράς νέφους) ; ΝΑΙ
ζ) Υπάρχει σύστημα αντιστάλαξης antidrip ;
4. Με τι πίεση ψεκάζετε ;

__________ bar

5. Πόσα λίτρα νερού ρίχνετε στο στρέμμα ;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

Με τι ταχύτητα ;

 ΟΧΙ 



__________ km/h

__________ λίτρα/στρ.

6. Πόσο πιστεύετε πώς σας κοστίζει ο ψεκασμός ;
α) Πετρέλαιο ; __________ λίτρα/στρ.

__________ €/στρ.

 ΆΡΔΕΥΣΗ
1. Κάνετε άρδευση ;

ΝΑΙ

2. Αν ναι πόσες φορές ;



ΟΧΙ



__________

3. Πότε συνήθως ;
α) 20 - 30 Μαρτίου
β) 1 - 10 Απριλίου
4. Με τι τρόπο ;




Καρούλι

γ) 10 - 20 Απριλίου
δ) 20 - 30 Απριλίου



5. Με πόσα κυβικά στο στρέμμα ;

Ράμπα






Λάστιχα

ε) 1 - 10 Μαΐου





__________ κυβικά/στρ.

6. Πόσο πιστεύετε πως σας κοστίζει η άντληση ;
α) Ηλεκτρικό ρεύμα ; __________ €/στρ.
β) Πετρέλαιο ; __________ λίτρα/στρ.

__________ €/στρ.

Για πληροφορίες και νέες ενημερώσεις μπορείτε να επισκεφτείτε ηλεκτρονικά το επίσημο site του
Προγράμματος Ελληνικού Σίτου Misko στη παρακάτω διεύθυνση :
http://miskoprogrammasitou.gr/

Ευχαριστούμε !
[3]

