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Ο καλλιεργούµενος βίκος (Vicia sativa), θεωρείται το σηµαντικότερο από τα χειµερινά
κτηνοτροφικά ψυχανθή γιατί προσαρµόζεται πιο εύκολα στα διάφορα εδαφοκλιµατικά
περιβάλλοντα της Κύπρου, αλλά και γιατί, αδιαµφισβήτητα, είναι από τα πλέον κατάλληλα
φυτά για την εφαρµογή του συστήµατος της αµειψισποράς σε αγρούς που έχουν
ταλαιπωρηθεί από τη συνεχιζόµενη µονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Αποτελεί άριστη
ζωοτροφή και χρησιµοποιείται για βόσκηση κοπαδιών, για παραγωγή καρπού, σανού,
ενσιρωµένης τροφής και σαν φυτό χλωράς λίπανσης. Είναι φυτό των δροσερών κλιµάτων,
αν και οι διάφορες ποικιλίες του αντιδρούν διαφορετικά στο ψύχος. Γενικά, όµως, ο βίκος
χαρακτηρίζεται ως φυτό µε περιορισµένη αντοχή στο ψύχος.
Οι ανάγκες του σε υγρασία εδάφους είναι, σχετικά, µεγάλες και οι περιοχές που καλλιεργείται
πρέπει να έχουν ύψος ετήσιας βροχόπτωσης τουλάχιστον 400mm. Οι απαιτήσεις σε εδαφική
υγρασία είναι περισσότερες κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και κατά την περίοδο γεµίσµατος
του σπόρου. Προτιµά εδάφη µέτριας γονιµότητας µε µέση σύσταση και καλή αποστράγγιση.
Επιπλέον, αντέχει σε όξινο εδαφικό περιβάλλον περισσότερο από άλλα ψυχανθή. Οι καλύτερες
αποδόσεις όµως, επιτυγχάνονται σε εδάφη πλούσια σε ασβέστιο τα οποία εφοδιάζονται µε
επαρκείς ποσότητες φωσφόρου.
Μπορεί να καλλιεργηθεί και µόνος του, αλλά εξαιτίας της ευπάθειάς του στο πλάγιασµα προτιµάται
η συγκαλλιέργειά του µε ένα χειµερινό σιτηρό, συνήθως, κριθάρι ή σιφωνάρι. Τελευταία, έχει
εφαρµοστεί η συγκαλλιέργειά του και µε το υβρίδιο σιταριού «τριτικάλε». Η συγκαλλιέργεια παρέχει
µεγαλύτερη απόδοση σε φυτοµάζα ανά δεκάριο, αλλά το χόρτο είναι κατώτερης ποιότητας σε
σύγκριση µε τη µονοκαλλιέργεια. Ο βίκος είναι το πρώτο ετήσιο χειµερινό κτηνοτροφικό ψυχανθές
που χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλη έκταση στην Κύπρο αντί της αγρανάπαυσης κατά τη δεκαετία του
1950 και το οποίο µπορεί να ενταχθεί σε οποιοδήποτε σύστηµα αµειψισποράς. Όταν καλλιεργείται
για σανό, απαλλάσσει τον αγρό από ζιζάνια και τον εµπλουτίζει µε θρεπτικά συστατικά εξαιτίας της
αζωτοδεσµευτικής του ικανότητας.
Η προετοιµασία του εδάφους για σπορά δεν διαφέρει από εκείνη που εφαρµόζεται στα χειµερινά
σιτηρά, αφού περιλαµβάνει το όργωµα µετά τις φθινοπωρινές βροχές ή µετά τη συγκοµιδή της
προηγούµενης καλλιέργειας και ψιλοχωµάτισµα του εδάφους µε δισκοσβάρνα.
Ο βίκος σπέρνεται, συνήθως, κατά το Νοέµβριο, µε κριτήριο πάντοτε τις κλιµατολογικές συνθήκες
που επικρατούν και, κυρίως, τους χειµωνιάτικους παγετούς. Οι πολύ πρώιµες σπορές δεν
ενδείκνυνται γιατί η έντονη βλαστική ανάπτυξη των φυτών που παρατηρείται προκαλεί και έντονο
πλάγιασµα. Επίσης, οι πολύ όψιµες σπορές πολύ πιθανόν να συµπέσουν µε περιόδους δυσµενών
καιρικών συνθηκών και έντονου ψύχους, µε αποτέλεσµα τα νεαρά φυτά να καταστραφούν. Η
ποσότητα σπόρου που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη σπορά ποικίλει και είναι ανάλογη της χρήσης
της καλλιέργειας, δηλαδή, αν η καλλιέργεια θα χρησιµοποιηθεί για παραγωγή σπόρου, σανού,
χόρτου ή θα βοσκηθεί. Σε περιπτώσεις όπου ο βίκος θα σπαρθεί σαν µοναδική καλλιέργεια στον
αγρό, η ποσότητα σπόρου που χρησιµοποιείται για σποροπαραγωγή εξαρτάται από τη γονιµότητα
του εδάφους και κυµαίνεται από 5–15Kg/δεκάριο. Στις σανοδοτικές καλλιέργειες χρησιµοποιείται,
συνήθως, περισσότερος σπόρος που φθάνει και τα 18Kg/δεκάριο.
Στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας βίκου µε σιτηρό, η ποσότητα σπόρου που θα χρησιµοποιηθεί
εξαρτάται από το είδος του συγκαλλιεργούµενου σιτηρού και τη γονιµότητα του εδάφους. Έτσι, για
τις καρποδοτικές καλλιέργειες η αναλογία σπόρου βίκου-σιτηρού είναι για τα γόνιµα εδάφη 60-70%
βίκος και 30-40% για κριθάρι ή σιφωνάρι. Στα φτωχά εδάφη, όπου το κριθάρι ανταγωνίζεται έντονα
το βίκο, το ποσοστό του κριθαριού πρέπει να µειωθει στο 15-20%. Στις καλλιέργειες που
προορίζονται για σανοποίηση, η αναλογία του κριθαριού κυµαίνεται από 30-50%.

Πρέπει και επιβάλλεται να χρησιµοποιείται µόνο πιστοποιηµένος σπόρος βίκου και
σιτηρών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις παραγωγής και να αποφεύγονται
επιµολύνσεις τεµαχίων µε διάφορα ζιζάνια και ασθένειες.
Η λίπανση του βίκου βασίζεται, κυρίως, στην προσθήκη Φωσφόρου στο έδαφος αφού η
αζωτούχος λίπανση δεν θεωρείται γενικά απαραίτητη στα χειµερινά ψυχανθή όταν
αζωτοδεσµεύουν ικανοποιητικά. Η λίπανση θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση εδάφους. Σε
περίπτωση που δεν θα γίνει ανάλυση εδάφους θα µπορούσε να εφαρµοστεί εµπειρικά 15-20 κιλά
λίπασµα του τύπου 16-20-0 ανά δεκάριο. Σε περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας, τα ανόργανα
χηµικά λιπάσµατα µπορούν να αντικατασταθούν µε οργανικά λιπασµάτα, όπως την κοπριά ή τα
ανάλογα βιολογικά εµπορικά λιπάσµατα στις ενδεδειγµένες ποσότητες που αναγράφονται στις
συσκευασίες ή κατόπιν συµβουλής από γεωπόνο.
Το καταλληλότερο στάδιο συγκοµιδής του βίκου, που προορίζεται για σανό ή ενσίρωση είναι όταν
οι λοβοί έχουν αποκτήσει τα 2/3 του µεγέθους τους. Αν η συγκοµιδή γίνει νωρίτερα, κατά το στάδιο
της άνθησης, η ποιότητα του σανού θα είναι καλύτερη, αλλά η ποσότητά του θα είναι µειωµένη. Η
συγκοµιδή των καρποδοτικών καλλιεργειών συνίσταται να γίνεται όταν το χρώµα των
περισσότερων λοβών είναι κιτρινωπό. Στην περίπτωση που η καλλιέργεια προορίζεται για χλωρά
λίπανση, η εποχή ενσωµάτωσης καθορίζεται από την πρωιµότητα της καλλιέργειας και, κυρίως,
από την εποχή εγκατάστασης της καλλιέργειας που θα ακολουθήσει.
Η πρόωρη ενσωµάτωση περιορίζει τη λιπαντική αξία που προσφέρεται, λόγω της περιορισµένης
ποσότητας χορτοµάζας, ενώ η πολύ όψιµη ενσωµάτωση καθιστά δύσκολη τόσο την ενσωµάτωση
του βίκου, όσο και τη σπορά της επόµενης καλλιέργειας. Γενικά, συνίσταται η ενσωµάτωση του
βίκου να γίνεται, περίπου, ένα µήνα πριν τη σπορά της επόµενης καλλιέργειας, έτσι ώστε να
δίνεται ορισµένος χρόνος για τη µερική αποσύνθεσή του.

