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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά τη καλλιεργητική περίοδο 2016-2017, σε συνθήκες θερμοκηπίου στο 

(Αγρόκτημα του Α.T.E.I. Θεσσαλονίκης), εγκαταστάθηκε πείραμα σε πλαστικά δοχεία 

όπου αξιολογήθηκε η αντοχή στην ξηρασία 221 ποικιλιών σιταριού.Η αντοχή στην 

ξηρασία διερευνήθηκε σεδύο επίπεδα υγρασίας (60% και 100%) της υδατοϊκανότητας 

του εδάφουςσε τρείςεπαναλήψεις για κάθε επίπεδο.Κατά την διάρκεια της βλαστικής 

περιόδου αξιολογήθηκαν η φυτρωτική ικανότητα, το νωπό και ξηρό βάρος σε δυο στάδια 

ανάπτυξης των φυτών (αδέλφωμα-έναρξη του καλαμιού, ξεστάχιασμα).Γενικά, η 

ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων έδειξε ότι η φυτρωτική 

ικανότητα, η ικανότητα αδελφώματος και το ξηρό βάρος των ποικιλιών σιταριού που 

αξιολογήθηκαν επηρεάστηκαν σημαντικά από τα επίπεδα υγρασίας, την ποικιλία καθώς 

και από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν 

επίσης ότι, οι 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκανείχαν διαφορετική συμπεριφορά 

ως προς την αντοχή τους στηνξηρασία. Σε μερικές ποικιλίες επηρεάστηκε περισσότερο η 

φυτρωτική ικανότητα, σε μερικές άλλες η ικανότητα αδελφώματος και σε κάποιες άλλες 

επηρεάστηκε περισσότερο  το ξηρό βάρος. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ποικιλιών 

σιταριού που αξιολογήθηκαν ήταν ευαίσθητες, ενώ ένας μικρός αριθμός ποικιλιών είχε 

σχετική  αντοχή στην ξηρασία. Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων άρδευσης (60% και 

100% της υδατοϊκανότητας) από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 17 

ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία φυτρώματος  από (80-100%), αναλογία βλαστών από 

(50-100%) και αναλογία ξηρού βάρους  από (15-100%). Ειδικότερα, στο επίπεδο 

υγρασίας (60%) της ιδατοϊκανότητας του εδάφους ο συντριπτικός αριθμός των ποικιλιών 

σιταριού ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία (χαμηλά ποσοστά φυτρωτικής ικανότητας, 

ικανότητας αδελφώματος και ξηρού βάρους). Οι ποικιλίες σιταριού που παρουσίασαν 

σχετικά μεγαλύτερη αντοχή στην ξηρασία σε συνθήκες θερμοκηπίου θα αξιολογηθούν 

στη συνέχεια σε συνθήκες αγρού για την επιλογή αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή 

με σκοπό την καλλιέργειά τους σε ξηρό θερμικές περιοχές της χώρας μας. 
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ABSTRACT 

During the 2016/17 growing season, an experiment was conducted at the  Farm of 

the A.T.E.I. of Thessaloniki to evaluate drought tolerance of 221 wheat cultivars planted 

in plastic pots and grown under greenhouse conditions. Drought tolerance was evaluated 

at two different levels (60% and 100%) of field capacity in three replication for each 

level. During the vegetation cycle, the germination and tillering ability, fresh and dry 

weight at two different growth stages (tillering-stem elongation, clear ear emergence) 

were evaluated.The ANOVA for the wheat characteristics recorded in both stages 

indicated   that the germination ability, the tillering ability and dry weight of the wheat 

cultivars were significantly affected by the irrigationlevels, the cultivar and the irrigation 

levels x cultivar interaction. The results of the study suggested that the 221 wheat 

cultivars   showed different drought tolerance. In the some cultivarswas more affected the 

germination ability, while in the others was more affected the tillering ability or the dry 

weight.   The most of the wheat cultivars were sensitive to drought conditions, while a 

small number of them were relatively tolerant to drought. Averaged of the two different of 

irrigation levels (60% and 100%), from 221 cultivars were tested only 17 cultivars 

showed germination ability of 80-100%., tillering ability of 50-100%, and dry weight of 

15-100%. Particularly, at the irrigation level of 60% the majority of the wheat cultivars  

were sensitive to drought.  The wheat cultivars with a relatively higher tolerance to 

drought growth under greenhouse conditions will be further tested under experimental 

field conditions in order to select those with the highest tolerance to drought. These 

cultivarscould be used at the hot and drought areas of our country. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κλιματική αλλαγή, ως κοινός όρος θεωρείται πλέον η ανθρωπογενούς 

προέλευσης αλλαγή του κλίματος. Ένας σημαντικός τομέας που πλήττεται άμεσα από τις 

κλιματικές αλλαγές είναι η γεωργία, με επιπτώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργούμενων 

φυτών, στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και στον γεωργικό προσανατολισμό της 

παραγωγής. Οι αυξανόμενες πιθανότητες εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων θα 

αυξήσουν με τη σειρά τους τον κίνδυνο ζημιών στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Οι 

αποδόσεις των καλλιεργειών επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των 

κλιματικών παραγόντων όπως η θερμοκρασία, η ξηρασία, οι πλημμύρες, το χαλάζι και οι 

τυφώνες (Alexandrov and Hoogenbown, 2000). Αποτέλεσμα αυτών είναι η αύξηση της 

ευαισθησίας των φυτών  με αντίκτυπο στην ποσότητα και στην ποιότητα της γεωργικής  

παραγωγής που οδηγεί στη μείωση της παραγωγής τροφίμων. Η συνεχής αύξηση του 

πληθυσμού της γης από την άλλη αυξάνει τον κίνδυνό εμφάνισης φαινομένων λιμού για 

εκατομμύρια ανθρώπων. 

Η μεγάλη ποικιλότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών εκθέτει αντιστοίχως τα 

φυτά σε μια πληθώρα, ως προς τον αριθμό και το είδος, περιβαλλοντικών καταπονήσεων, 

οι οποίες διακρίνονται σε βιοτικές και αβιοτικές. Οι κύριες αβιοτικές παράμετροι που 

επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών είναι το φώς (ένταση, ποιότητα και 

διάρκεια), το νερό (διαθεσιμότητα του στο έδαφος και περιβαλλοντική υγρασία), το 

διοξείδιο του άνθρακα, το οξυγόνο, το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα θρεπτικών 

στοιχείων του εδάφους, η θερμοκρασία και οι τοξικές ουσίες (βαρέα μέταλλα και 

αλατότητα). Ειδικότερα, η υδατική καταπόνηση αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

περιβαλλοντικούς περιορισμούς της πρωτογενούς παραγωγής και παρά τη μεγάλη 

ερευνητική πρόοδο στον τομέα αυτό, η διερεύνηση των επιδράσεων της έλλειψης νερού 

στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας των φυτών παραμένει επίκαιρη 

(Reddy,et.al., 2004). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ξηρασία η οποία ορίζεται ως εδαφική ή και 

ατμοσφαιρική έλλειψη νερού, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες και έντονη 

ακτινοβολία θέτει έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς περιορισμούς 



9 
 

στηνεπιβίωση και την ανάπτυξη των φυτών. Συνεπώς η καλύτερη κατανόηση του 

φαινομένου αυτού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς συμβάλλει στην παραγωγή 

βελτιωμένων  ποικιλιών και στη πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης της φυσικής 

βλάστησης υπό τις συνθήκες αυτές (Chaves, et.al., 2003). Επιπλέον, η εκτίμηση της 

ανθεκτικότητας και της ικανότητας επιβίωσης των φυτών σε ξηρά περιβάλλοντα μπορεί 

να αποτελέσει ένα κριτήριο επιλογής ειδών για την αποκατάσταση ξηρών και 

υποβαθμισμένων περιοχών (Gebrekirstos, et.al., 2006). 

Το σιτάρι είναι παγκόσμια καλλιέργεια, της οποίας η ανάπτυξη και η απόδοση 

συνδέονται άμεσα με την ανθρώπινη διατροφή (Shanzhou, et.al., 2015). Ωστόσο, η 

υδατική καταπόνηση μπορεί να εμποδίσει σοβαρά την κανονική ανάπτυξη του και να 

επηρεάσει την ποιότητα και την απόδοση του (Chaves and Oliveira, 2004). Σχεδόν το 

(32%) του σιταριού αντιμετωπίζει διαφόρους τύπους στρες ξηρασίας κατά την διάρκεια 

της αναπτυξιακής περιόδου στις αναπτυσσόμενες χώρες (Morris, et.al., 1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

Το νερό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των φυτών. Με τη φωτοσύνθεση τα 

φυτά προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, ενώ ταυτόχρονα 

εκτίθενται σε υδατικό έλλειμμα και σε κίνδυνο αφυδάτωσης. Ακόμη και μια μικρή 

διατάραξη του ισοζυγίου που επιτυγχάνεται μεταξύ πρόσληψης, μετακίνησης και εξόδου 

του νερού στην ατμόσφαιρα μπορεί να επιφέρει υδατικό έλλειμμα και να προκαλέσει 

σοβαρή βλάβη σε πολλές κυτταρικές διεργασίες. Κατά συνέπεια, η διατήρηση του 

ισοζυγίου μεταξύ πρόσληψης, μεταφοράς και απώλειας του νερού είναι μια σημαντική 

πρόκληση για τα φυτά. 

Το νερό είναι το βασικό συστατικό για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 

φυτών, το οποίο μπορεί να βρίσκεται είτε σε αφθονία είτε σε έλλειψη. Η άρδευση των 

καλλιεργειών αποδεικνύει ότι το νερό είναι ο βασικός πόρος που καθορίζει την γεωργική 

παραγωγή. Επίσης, η διαθεσιμότητα του νερού περιορίζει την παραγωγικότητα των 

φυσικών οικοσυστημάτων και οδηγεί σε έντονες μεταβολές στον τύπο βλάστησης, 

ανάλογα με την ποσότητα των βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές της Γης. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που προσλαμβάνεται από τις ρίζες ενός φυτού (97%) 

μεταφέρεται δια μέσου του φυτού και εξατμίζεται από την επιφάνεια  των φύλλων, με τη 

διαπνοή. Αντίθετα, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από το νερό που απορροφούν οι ρίζες 

χρησιμοποιείται από το φυτό για την αύξηση του (2%), ή να συμμετέχει σε βιοχημικές 

αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης και άλλες μεταβολικές διεργασίες (1%). Τα φυτά σπανίως 

είναι πλήρως ενυδατωμένα, εξαιτίας της απώλειας νερού στην ατμόσφαιρα με τη 

διαπνοή. Κατά τη διάρκεια των περιόδων ξηρασίας, υποφέρουν από υδατικό έλλειμα το 

οποίο αναστέλλει την αύξηση τους και τη φωτοσύνθεση (Dainty, 1976; Hsiao, 1974).  

Η ευαισθησία των φυσιολογικών διεργασιών στο υδατικό έλλειμα, ανακλά σε 

μεγάλο βαθμό τη στρατηγική που χρησιμοποιεί το φυτό για τη διαχείριση του διαθέσιμου 

νερού που υπάρχει στο περιβάλλον του. Σε πολλά φυτά η ελάττωση του διαθέσιμου 

νερού αναστέλλει την αύξηση βλαστών και την επέκταση των φύλλων, αλλά διεγείρει την 

επιμήκυνση των ριζών. Μια σχετική αύξηση των ριζών σε σχέση με τα φύλλα είναι η 

καλύτερη απόκριση στην ελάττωση του διαθέσιμου νερού και η ευαισθησία που 

εκδηλώνει η αύξηση του υπέργειου τμήματος στην ελάττωση του διαθέσιμου νερού 

μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ως προσαρμογή στην ξηρασία, παρά ως φυσιολογικός 
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περιορισμός. Είναι φανερό πως η ξηρασία θέτει περιορισμούς σε φυσιολογικές 

διεργασίες, ενώ τα υδατικά δυναμικά στα οποία συμβαίνουν αυτοί οι περιορισμοί 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των φυτικών ειδών (Θάνος, 2012). 

 

1.1. ΑΠΟΡΡΟΦΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Η επαφή της επιφάνειας της ρίζας με το έδαφος είναι βασική προϋπόθεση για την 

αποδοτική απορρόφηση νερού από τη ρίζα, επειδή έτσι δημιουργείται η επιφάνεια 

πρόσληψης νερού, η οποία αυξάνεται με την αύξηση της ρίζας και των ριζικών τριχιδίων. 

Τα ριζικά τριχίδια είναι νηματοειδείς εξωτερικές προεκβολές των επιδερμικών κυττάρων 

της ρίζας που αυξάνουν σημαντικά την απορροφητική της επιφάνεια και την ικανότητα 

πρόσληψης ιόντων και νερού από το έδαφος. Για παράδειγμα, τα ριζικά τριχίδια φυτών 

σιταριού ηλικίας 3 μηνών συνεισφέρουν περισσότερο από το (60%) της συνολικής 

επιφάνειας του ριζικού συστήματος. 

Στις περιοχές της ώριμης, ανεπτυγμένης ρίζας η είσοδος νερού είναι πολύ 

δύσκολη, επειδή έχει αναπτυχθεί ένα τροποποιημένο επιδερμικό στρώμα που περιέχει 

υδρόφοβα υλικά στα κυτταρικά τοιχώματα. Παρόλο που σε πρώτη ματιά φαίνεται 

αντιφατική η ύπαρξη τμημάτων της ρίζας μη διαπερατών από το νερό, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο να συμβαίνει στα ώριμα τμήματα, ώστε να 

επιτυγχάνεται μαζική ροή νερού και θρεπτικών στοιχείων από τα ακραία τμήματα που 

ʺεξερευνούνʺ με ενεργητικό τρόπο νέες περιοχές του εδάφους. Όταν ολόκληρη η 

επιφάνεια της ρίζας είναι εξίσου διαπερατή, η μεγαλύτερη ποσότητα νερού εισέρχεται 

από το ανώτερο τμήμα της ρίζας, επειδή οι ακραίες περιοχές της ρίζας είναι υδραυλικά 

σχεδόν απομονωμένες, καθώς η αναρροφητική ικανότητα του ξυλώματος ελαττώνεται 

εξαιτίας της εισόδου του νερού στο ανώτερο τμήμα. Η ελάττωση της διαπερατότητας των 

πιο ώριμων τμημάτων της ρίζας επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερων τάσεων, με 

αποτέλεσμα την πρόσληψη νερού από τις πιο απομακρυσμένες (ακραίες) περιοχές του 

ριζικού συστήματος ( Kramer and Boyer, 1995). 

Το νερό κινείται ανάμεσα στους κόκκους του εδάφους και η πρόσληψη του 

εδαφικού νερού γίνεται από τη ρίζα. Ωστόσο, καθώς το νερό προχωρεί πρoς το εσωτερικό 

της ρίζας, από την περιοχή της επιδερμίδας έως την περιοχή της ενδοδερμίδας υπάρχουν 

τρείς διαφορετικές οδοί υδατικής κίνησης μέσω του αποπλάστη, του συμπλάστη και διά 

μέσου των μεμβρανών. Κατά την αποπλαστική οδό, το νερό καθώς προχωρεί πρoς το 

εσωτερικό της ρίζας κινείται μέσω κυτταρικών τοιχωμάτων και εξωκυτταρικών χώρων 
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και δεν διέρχεται από τις μεμβράνες. Κατά τη συμπλαστική οδό, το νερό κινείται από 

κύτταρο σε κύτταρο μέσω των πλασμοδεσμών χωρίς να διασχίζει την πλασματική 

μεμβράνη. Κατά τη συμπλαστική οδό, το νερό διαπερνά την πλασματική μεμβράνη μέσω 

των πλασμοδεσμών, ενώ κατά τη διαμεμβρανική οδό, το νερό εισέρχεται σε ένα κύτταρο 

από τη μια μεριά και εξέρχεται από το κύτταρο από την άλλη μεριά. Στη συνέχεια 

εισέρχεται στο επόμενο κύτταρο και ούτω καθεξής.  

Κατά τη διαμεμβρανική οδό, το νερό διαπερνά την πλασματική μεμβράνη κάθε 

κυττάρου δύο φορές (μία κατά την είσοδο και μία κατά την έξοδο), και ενδεχομένως τον 

τονοπλάστη. Κατά τη διαμεμβρανική οδό, το νερό κινείται μέσω πλασματικών 

μεμβρανών με σύντομες διελεύσεις από τα κυτταρικά τοιχώματα. Στην ενδοδερμίδα, η 

αποπλαστική οδός εμποδίζεται από την Κασπαρική λωρίδα. Αν και παρουσιάζονται τρεις 

διακριτές οδοί υδατικής κίνησης, μόρια νερού μετακινούνται κυρίως μεταξύ συμπλάστη 

και αποπλάστη, σύμφωνα με τη διαβάθμιση του υδατικού δυναμικού και τις υδραυλικές 

αντιστάσεις (Kramer and Boyer, 1995). 

Παρόλο που η σχετική σημασία της υδατικής κίνησης από διαφορετικές πορείες, 

δηλαδή μέσω του αποπλάστη, του συμπλάστη και των μεμβρανών δεν έχει 

αποσαφηνιστεί πλήρως, πειράματα με ανιχνευτή πίεσης (pressureprobetechnique)  

υποδεικνύουν πως οι πλασματικές μεμβράνες έχουν έναν σημαντικό ρόλο στη 

διαμεμβρανική κίνηση του νερού μέχρι τον φλοιό της ρίζας. Το νερό δεν μετακινείται σε 

μια προεπιλεγμένη οδό μεταξύ των τριών εναλλακτικών δυνατοτήτων, αλλά εκεί όπου το 

οδηγούν οι διαβαθμίσεις των πιέσεων που αναπτύσσονται. Είναι δυνατόν, ένα 

συγκεκριμένο μόριο νερού που κινείται στον συμπλάστη, να διαπεράσει την πλασματική 

μεμβράνη και να κινηθεί στιγμιαία μέσα στον αποπλάστη και μετά να επιστρέψει πάλι 

πίσω στον συμπλάστη(Kramer and Boyer, 1995). 

Η Κασπαρική λωρίδα δημιουργείται σε μη αυξανόμενες περιοχές της ρίζας και σε 

απόσταση από μερικά χιλιοστά μέχρι μερικά εκατοστά από το ακρόρριζο, σχεδόν 

ταυτόχρονα με την ωρίμαση του ξυλώματος. Η Κασπαρική λωρίδα διακόπτει την 

αποπλαστική οδό του νερού, εκτρέποντας νερό και διαλυμένες ουσίες σε μια πορεία μέσω 

πλασματικής μεμβράνης, προκειμένου να διαπεράσουν την ενδοδερμίδα. 

Η ανάγκη υδατικής μετακίνησης από τη συμπλαστική οδό στην περιοχή της 

ενδοδερμίδας σχετίζεται με το γεγονός πως η υδατική διαπερατότητα των ριζών 

εξαρτάται σημαντικά από την παρουσία των υδατοπορινών. Η πρόσληψη νερού 

ελαττώνεται όταν οι ρίζες εκτίθενται σε χαμηλή θερμοκρασία ή σε αναερόβιες συνθήκες 

ή σε αναστολείς της αναπνοής. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε κάποια εξήγηση 
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για τη σχέση της αναπνοής της ρίζας με την πρόσληψη νερού ή για τον αινιγματικό 

μαρασμό των πλημμυρισμένων φυτών. Τώρα είναι γνωστό πως η διαπερατότητα των 

υδατοπορινών μπορεί να ρυθμίζεται ως προς το ενδοκυτταρικό pH. 

Η υδατική μεταφορά από το έδαφος, μέσω του φυτού, ως την ατμόσφαιρα 

περιλαμβάνει διαφορετικούς μηχανισμούς. Στο έδαφος και το ξύλωμα η κίνηση του 

νερού οφείλεται σε μαζική ροή που προκαλείται από διαβάθμιση πίεσης. Η κινούσα 

δύναμη για τη διαμεμβρανική μεταφορά του νερού είναι η διαφορά υδατικού δυναμικού 

μέσα και έξω από την πλασματική μεμβράνη. Τέτοιου είδους ωσμωτική μεταφορά 

συμβαίνει όταν τα κύτταρα απορροφούν νερό και κατά την υδατική μεταφορά από το 

έδαφος στο ξύλωμα των ριζών. Η υδατική μεταφορά στην αέρια φάση οφείλεται κυρίως 

σε διάχυση, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουν οι υδρατμοί στην εξωτερική ατμόσφαιρα, 

όπου επικρατεί η θερμική μετακίνηση. 

 Ωστόσο, το σημείο κλειδί για την υδατική μεταφορά από το έδαφος στα φύλλα 

είναι η ανάπτυξη αρνητικών πιέσεων στο ξύλωμα, οι οποίες οφείλονται σε τριχοειδείς 

δυνάμεις στα κυτταρικά τοιχώματα των φύλλων που διαπνέουν. Επίσης, στο έδαφος το 

νερό συγκρατείται με τριχοειδείς δυνάμεις. Καθώς ένα φύλλο χάνει νερό εξαιτίας της 

διαπνοής, νερό μετακινείται από το έδαφος προς το φυτό με φυσικές δυνάμεις χωρίς την 

εμπλοκή καμιάς μεταβολικής αντλίας. Η ενέργεια που απαιτείται για την υδατική 

μεταφορά παρέχεται από τον ήλιο. 

Αυτός ο απλός μηχανισμός είναι εξαιρετικά αποδοτικός ενεργειακά, όμως έχει 

μεγάλη κρισιμότητα αν σκεφτούμε πως 400 μόρια νερού εξέρχονται για κάθε μόριο CO2 

που εισέρχεται. Η λειτουργία αυτού του συστήματος μεταφοράς οφείλεται κυρίως στην 

υδατική κίνηση στο ξύλωμα, η οποία υφίσταται μικρές αντιστάσεις και το 

προστατεύειαπό εμβολή, και στη μεγάλη επιφάνεια υδατικής απορρόφησης από το 

έδαφος με το ριζικό σύστημα. 

 

1.2. ΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 

 

Η έννοια του υδατικού δυναμικού έχει δύο κύριες χρήσεις: α) το υδατικό 

δυναμικό καθορίζει τη μετακίνηση του νερού διά μέσου των μεμβρανών των κυττάρων 

και β) το υδατικό δυναμικό χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της υδατικής 

κατάστασης ενός φυτού. 
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1.2.1. Οι φυσιολογικές διεργασίες που επηρεάζονται από την υδατική κατάσταση 

του φυτού 

 

Τα φυτά σπανίως είναι πλήρως ενυδατωμένα, εξαιτίας της απώλειας νερού στην 

ατμόσφαιρα με τη διαπνοή. Κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας, υποφέρουν από 

υδατικό έλλειμμα το οποίο αναστέλλει την αύξηση τους και τη φωτοσύνθεση.  

Η ευαισθησία των φυσιολογικών διεργασιών στο υδατικό έλλειμμα, ανακλά σε 

μεγάλο βαθμό τη στρατηγική που χρησιμοποιεί το φυτό για τη διαχείριση του 

διαθέσιμου νερού που υπάρχει στο περιβάλλον του. Η αύξηση του μεγέθους του 

κυττάρου είναι εκείνη που επηρεάζεται περισσότερο απ' όλες τις φυσιολογικές 

διεργασίες. Σε πολλά φυτά η ελάττωση του διαθέσιμου νερού αναστέλλει την αύξηση 

βλαστών και την επέκταση των φύλλων, αλλά διεγείρει την επιμήκυνση των ριζών. Μια 

σχετική αύξηση των ριζών σε σχέση με τα φύλλα είναι η καλύτερη απόκριση στην 

ελάττωση του διαθέσιμου νερού και η ευαισθησία που εκδηλώνει η αύξηση του 

υπέργειου τμήματος στην ελάττωση του διαθέσιμου νερού μπορεί να θεωρηθεί 

περισσότερο ως προσαρμογή στην ξηρασία, παρά ως φυσιολογικός περιορισμός. 

 Ωστόσο, τα φυτά συνήθως δεν μπορούν  να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα του 

νερού στο έδαφος. Είναι φανερό πωςη ξηρασία θέτει περιορισμούς σε φυσιολογικές 

διεργασίες ενώ τα υδατικά δυναμικά στα οποία συμβαίνουν αυτοί οι περιορισμοί 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των φυτικών ειδών. 

 

1.2.2. Η συμβολή των συσσωρευμένων διαλυμένων ουσιών στη διατήρηση της 

σπαργής και του όγκου των κυττάρων 

 

Η ικανότητα διατήρησης της φυσιολογικής δραστηριότητας ενώ ελαττώνεται το 

διαθέσιμο νερό έχει κόστος. Το φυτό μπορεί να δαπανήσει ενέργεια για συσσώρευση 

διαλυμένων ουσιών ώστε να διατηρείται η σπαργή, ή μπορεί να επενδύσει στην ανάπτυξη 

μη φωτοσυνθετικών οργάνων όπως είναι για παράδειγμα οι ρίζες ώστε να αυξήσει την 

ικανότητα πρόσληψης νερού, ή να κατασκευάσει ξύλωμα ικανό να αντέχει μεγάλες 

τάσεις. 

Η υδατική καταπόνηση οδηγεί στη συσσώρευση διαλυμένων ουσιών στο 

κυτόπλασμα και το χυμοτόπιο των φυτικών κυττάρων, γεγονός που επιτρέπει στα 

κύτταρα να διατηρούν την πίεση σπαργής παρά τα χαμηλά υδατικά δυναμικά. 

Η θετική πίεση σπαργής είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Αρχικά, για να 
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αυξηθούν τα κύτταρα απαιτείται πίεση σπαργής, ώστε να επεκταθούν τα κυτταρικά 

τοιχώματα. Η απώλεια σπαργής σε συνθήκες υδατικού ελλείμματος εξηγεί εν μέρει την 

αναστολή της αύξησης των κυττάρων σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Επίσης, η 

ευαισθησία απέναντι στο υδατικό έλλειμμα μπορεί να τροποποιηθεί με ρύθμιση του 

ωσμωτικού δυναμικού των κυττάρων. Επιπλέον, η θετική πίεση σπαργής είναι σημαντική 

επειδή αυξάνει τη μηχανική ακαμψία κυττάρων και ιστών.  

Τέλος, αν και ορισμένες φυσιολογικές διεργασίες φαίνεται να επηρεάζονται 

άμεσα από την πίεση σπαργής, πολύ περισσότερες φαίνεται να επηρεάζονται από 

μεταβολές του κυτταρικού όγκου. Ωστόσο, η ύπαρξη μορίων-αγγελιαφόρων που 

ενεργοποιούνται σε συνθήκες καταπόνησης και εδράζονται στην πλασματική μεμβράνη, 

υποδεικνύει πως τα φυτικά κύτταρα αντιλαμβάνονται ενδεχομένως μια μεταβολή της 

υδατικής τους κατάστασης, περισσότερο ως μεταβολή που συμβαίνει στον όγκο τους, 

παρά ως μεταβολή της πίεσης σπαργής. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

 

Διάφορες περιβαλλοντικές καταπονήσεις μπορεί να διαταράξουν τον μεταβολισμό 

του φυτού. Όπως σε κάθε βιολογικό σύστημα, η επιβίωση και η αύξηση του φυτού 

εξαρτάται από περίπλοκα δίκτυα συνδυασμένων αναβολικών και καταβολικών 

μονοπατιών που κατευθύνουν τη ροή της ενέργειας και των πρώτων υλών μέσα και 

μεταξύ των κυττάρων. Η διατάραξη των δικτύων αυτών από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες μπορεί να επιφέρει την αποσύνδεση των μονοπατιών αυτών.    

Μια αύξηση ή μια μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μπορεί να 

αναστείλει ένα υποσύνολο ενζύμων χωρίς να επηρεάσει άλλα ένζυμα στα ίδια ή σε 

συνδεδεμένα μονοπάτια. Τέτοια λειτουργική αποσύνδεση μεταβολικών μονοπατιών θα 

μπορούσε να συντελέσει στη συσσώρευση ενδιάμεσων ενώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν 

να μετατραπούν σε τοξικά υποπροϊόντα. Μία από τις πλέον συχνές ομάδες τοξικών 

ενδιάμεσων ενώσεων οι οποίες παράγονται από την  καταπόνηση είναι οι δραστικές 
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μορφές οξυγόνου.Οι δραστικές μορφές οξυγόνου  είναι ιδιαίτερα δραστικές μορφές 

οξυγόνου οι οποίες κατέχουν ένα τουλάχιστον ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στις τροχιές τους, 

είναι ικανές να αντιδράσουν γρήγορα και να οξειδώσουν μεγάλο αριθμό διαφορετικών 

κυτταρικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών, του DNA, του RNA και 

των λιπιδίων.  Οι δραστικές μορφές οξυγόνου  μπορούν επίσης να πυροδοτήσουν μια 

αυτοκαταλυτική διαδικασία οξείδωσης των μεμβρανών η  οποία μπορεί να οδηγήσει στην 

αποσύνθεση των οργανιδίων και της πλασματικής μεμβράνης, και στον κυτταρικό 

θάνατο. Παρά τις διαφορές στον μηχανισμό τους, οι περισσότερες αβιοτικές 

καταπονήσεις οδηγούν στην παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου. 

 Η υδατική ανεπάρκεια μειώνει την πίεση σπαργής, αυξάνει την ιοντική 

τοξικότητα και αναστέλλει τη φωτοσύνθεση. Όπως και στους περισσότερους 

οργανισμούς, το νερό καταλαμβάνει στα φυτά το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των 

κυττάρων και είναι ταυτόχρονα ο πλέον σημαντικός πόρος που όμως βρίσκεται σε 

περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το (97%) περίπου του νερού που προσλαμβάνεται από τα 

φυτά χάνεται στην ατμόσφαιρα (κυρίως μέσω της διαπνοής). Το (2%) περίπου 

χρησιμοποιείται για αύξηση του όγκου ή για διόγκωση των κυττάρων και το (1%) για 

μεταβολικές διεργασίες, κυρίως για τη φωτοσύνθεση. Έλλειψη νερού (ανεπαρκής 

διαθεσιμότητα νερού) επικρατεί στα περισσότερα φυσικά περιβάλλοντα και στις 

καλλιέργειες και οφείλεται κυρίως σε συνεχείς περιόδους ανομβρίας. Η ξηρασία, ως 

μετεωρολογικός όρος, αναφέρεται σε μια περίοδο ανεπαρκούς βροχόπτωσης που επιφέρει 

έλλειψη νερού στα φυτά.  

Ωστόσο, αυτός ο ορισμός είναι κάπως παραπλανητικός, καθώς μια καλλιέργεια 

μπορεί να απορροφήσει νερό από το έδαφος ακόμη και σε καταστάσεις ανομβρίας. Το 

γεγονός αυτό εξαρτάται από την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό και από το 

βάθος ύπαρξης του νερού. 

Η έλλειψη νερού μπορεί να επηρεάσει τα φυτά διαφορετικά κατά τη διάρκεια της 

βλαστητικής έναντι της αναπαραγωγικής αύξησης. Όταν τα κύτταρα των φυτών βιώνουν 

έλλειψη νερού, τότε προκαλείται αφυδάτωση. Η έλλειψη νερού επηρεάζει δυσμενώς 

πολλές βασικές φυσιολογικές διεργασίες. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια έλλειψης 

νερού, το υδατικό δυναμικό του αποπλάστη γίνεται περισσότερο αρνητικό από εκείνο του 

συμπλάστη προκαλώντας μειώσεις στο δυναμικό πίεσης (σπαργής) και στον όγκο. Μια 

έμμεση επίδραση της αφυδάτωσης των κυττάρων είναι η αύξηση της συγκέντρωσης των 
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ιόντων στο κύτταρο, που μπορεί να έχει τοξικές επιδράσεις. Η υδατική έλλειψη προκαλεί 

επίσης τη συσσώρευση αποκοπτικού οξέος (ΑΒΑ), η οποία προωθεί το κλείσιμο των 

στομάτων, τη μείωση ανταλλαγής αερίων, και την αναστολή της φωτοσύνθεσης (Boyer, 

1970).  

Στον αγρό, τα φυτά υπόκεινται συχνά και ταυτόχρονα σε έναν συνδυασμό 

διαφορετικών αβιοτικών καταπονήσεων. Η καταπόνηση ξηρασίας και θερμότητας είναι 

παραδείγματα δύο διαφορετικών αβιοτικών καταπονήσεων που σχεδόν πάντα 

συμβαίνουν μαζί στο περιβάλλον με καταστροφικά αποτελέσματα.   

Ο συνδυασμός θερμότητας και ξηρασίας επιφέρει, επίσης, διαφορετικά πρότυπα 

έκφρασης γονιδίων και βιοσύνθεσης μεταβολιτών απο ό,τι καθεμία από τις δύο 

καταπονήσεις από μόνη της. Η ξηρασία σε συνδυασμό με τη θερμότητα προκαλεί τη 

συσσώρευση 772 μοναδικών μεταγράφων και πέντε μοναδικών μεταβολιτών, 

υποδεικνύοντας ότι ο εγκλιματισμός των φυτών στον συνδυασμό ξηρασίας και 

θερμότητας είναι από πολλές απόψεις διαφορετικός από τον εγκλιματισμό των φυτών 

στην καταπόνηση ξηρασίας ή θερμότητας όταν αυτές εφαρμόζονται ξεχωριστά. Οι 

διαφορές σε φυσιολογικές παραμέτρους, στη συσσώρευση μεταγράφων και σε 

μεταβολίτες θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα συγκρουόμενων φυσιολογικών 

αποκρίσεων στις δύο καταπονήσεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της θερμικής 

καταπόνησης τα φυτά αυξάνουντη στοματική αγωγιμότητα, γεγονός το οποίο ψύχει τα 

φύλλα τους με την διαπνοή. Ωστόσο, εάν η θερμική καταπόνηση συμβεί ταυτόχρονα με 

την ξηρασία, τα στόματα παραμένουν κλειστά προκαλώντας άνοδο της θερμοκρασίας 

των φύλλων κατά (2 έως 5 °C) (Mittler, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 

 
Τα φυτά αναπτύσσονται και αναπαράγονται σε αντίξοα περιβάλλοντα που               

συνίστανται από μια πληθώρα χημικών και φυσικών αβιοτικών παραγόντων, οι οποίοι 

παρουσιάζουν τόσο χρονικές όσο και χωρικές διακυμάνσεις. Οι κύριες αβιοτικές 

περιβαλλοντικές παράμετροι που επηρεάζουν την αύξηση του φυτού είναι το φως 

(ένταση, ποιότητα και διάρκεια), το νερό (διαθεσιμότητά του στο έδαφος και 

περιβαλλοντική υγρασία), το διοξείδιο του άνθρακα, το οξυγόνο, το περιεχόμενο και η 

διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, η θερμοκρασία και οι τοξικές ουσίες 

(βαρέα μέταλλα, αλατότητα). Οι αποκλίσεις αυτών των αβιοτικών παραγόντων από το 

σύνηθες εύρος των διακυμάνσεών τους, συνήθως έχουν αρνητικέςβιοχημικές και 

φυσιολογικές επιπτώσεις στα φυτά. Τα φυτά αδυνατούν να αποφύγουν την αβιοτική 

καταπόνηση καθώς δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον. Αντ' 

αυτού, τα φυτά έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αντισταθμίζουν τις συνθήκες 

καταπόνησης, αλλάζοντας τις φυσιολογικές και αναπτυξιακές τους διαδικασίες 

προκειμένου να διατηρήσουν την αύξηση και την αναπαραγωγή τους. 

Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, τα φυτά είναι περίπλοκα βιολογικά συστήματα 

αποτελούμενα από χιλιάδες διαφορετικά γονίδια, πρωτεΐνες, ρυθμιστικά μόρια, 

παράγοντες σηματοδότησης και χημικές ενώσεις που σχηματίζουν εκατοντάδες 

συνδεδεμένα μονοπάτια και δίκτυα. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες αύξησης, τα 

διαφορετικά βιοχημικά μονοπάτια και δίκτυα σηματοδότησης πρέπει να δράσουν με 

συντονισμένο τρόπο για να εξισορροπήσουν την περιβαλλοντική επίδραση με τη γενετική 

επιταγή του φυτού για αύξηση και αναπαραγωγή. Όταν το φυτό εκτίθεται σε δυσμενείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτό το περίπλοκο διαδραστικό σύστημα προσαρμόζεται 

ομοιοστατικάέτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις της καταπόνησης 

και να διατηρήσει την ισορροπία του μεταβολισμού. 

Οι ιδανικές συνθήκες αύξησης για ένα συγκεκριμένο φυτό μπορούν να οριστούν ως 

οι συνθήκες που επιτρέπουν στο φυτό να επιτύχει τη μέγιστη αυξητική και 

αναπαραγωγική του δυνατότητα, όπως αυτή καταμετράται από το βάρος του φυτού, το 

ύψος και τον αριθμό των σπερμάτων, τα οποία όλα μαζί αποτελούν τη συνολική βιομάζα 

του φυτού. Η καταπόνησημπορεί να οριστεί ως μια οποιαδήποτε περιβαλλοντική 

συνθήκηπου δεν επιτρέπει στο φυτό να επιτύχει την πλήρη γενετική του δυνατότητα. 

 Για παράδειγμα, μια ελάττωση στην ένταση φωτός θα προκαλούσε μείωση στη 
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φωτοσυνθετική δραστηριότητα με επακόλουθη μείωση στην  παροχή ενέργειας στο φυτό. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το φυτό θα μπορούσε να ανταπεξέλθει είτε 

επιβραδύνοντας τη βιοσύνθεση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το πάχος αύξησης, είτε 

αποσύροντας από τα αποθέματα τροφής που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αμύλου. 

Παρομοίως, μια μείωση στη διαθεσιμότητα του νερού θα είχε επίσης αρνητικό 

αποτέλεσμα στην αύξηση. Ένας τρόπος με τον οποίο τα φυτά ανταπεξέρχονται σε μια 

μείωση του υδατικού δυναμικού είναι με το κλείσιμο των στομάτων τους, το οποίο 

ελαττώνει την απώλεια ύδατος μέσω της διαπνοής.  

Ωστόσο, το κλείσιμο των στομάτων ελαχιστοποιεί επίσης την πρόσληψη του C02 

από τα φύλλα, και με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη φωτοσύνθεση και υποβιβάζει την 

αύξηση.  Κάτω από βέλτιστες συνθήκες αύξησης, ο ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες 

ανάμεσα στα διαφορετικά όργανα του φυτού η στα διαφορετικά στάδια είναι ελάχιστος. 

Η μετάβαση  στην αναπαραγωγική αύξηση συμβαίνει μονάχα αφού η βλαστητική φάση 

ενηλικίωσης ολοκληρώσει το γενετικά αποφασισμένο αναπτυξιακό της πρόγραμμα. 

Κάτω από συνθήκες καταπόνησης, ωστόσο το πρόγραμμα αύξησης του βλαστού μπορεί 

να διακοπεί πρόωρα, και το φυτό μπορεί να περάσει αμέσως στην αναπαραγωγική φάση.  

Στην περίπτωση αυτή, το φυτό υφίσταται μια μετάβαση στην άνθιση, στη 

γονιμοποίηση και στον σχηματισμό σπερμάτων πριν να φτάσει στο τελικό μέγεθός του, 

γεγονός που οδηγεί σε μικρότερα φυτά. Με λιγότερα φύλλα να παρέχουν φωτοσυνθετικά 

προϊόντα, τα φυτά που μεγαλώνουν κάτω από ανεπαρκείς συνθήκες ενδέχεται να 

παράγουν επίσης λιγότερα και μικρότερα σπέρματα. 

 

3.1. ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Τα μεμονωμένα φυτά ανταποκρίνονται στις αλλαγές στο περιβάλλον 

μεταβάλλοντας άμεσα τη φυσιολογία η τη μορφολογία τους ώστε να επαυξήσουν 

τηνεπιβίωση και την αναπαραγωγή τους. Τέτοιες αποκρίσεις δεν απαιτούν νέες γενετικές 

τροποποιήσεις. Εάν η απόκριση του μεμονωμένου φυτού βελτιώνεται με 

επαναλαμβανόμενη έκθεση στην περιβαλλοντική καταπόνηση, τότε η απόκριση 

εκλαμβάνεται ως εγκλιματισμός (acclimation). 

Ο εγκλιματισμός αντιπροσωπεύει παροδική τροποποίηση στη δομή και λειτουργία 

του μεμονωμένου ατόμου, η οποία μπορεί να αναστραφεί εάν μεταβληθούν οι 

επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι γενετικοί μηχανισμοί οι οποίοι αλλάζουν 

την έκφραση των γονιδίων χωρίς να αλλάζουν τον γενετικό κώδικα ενός οργανισμού, 
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μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια των αποκρίσεων εγκλιματισμού και να τους κάνουν 

κληρονομήσιμους. Όταν οι γενετικές αλλαγές σε έναν ολόκληρο πληθυσμό φυτών έχουν 

παγιωθεί για πολλές γενιές με επιλεκτική περιβαλλοντική πίεση, οι αλλαγές αυτές 

αναφέρονται ως προσαρμογή (adaptation). Ο εγκλιματισμός επιτρέπει στα φυτά να 

αποκρίνονται σε περιβαλλοντικές διακυμάνσεις. 

Εκτός από τις γενετικές τροποποιήσεις σε επίπεδο πληθυσμών, τα μεμονωμένα 

άτομα ενός φυτικού είδους μπορούν να εγκλιματιστούν σε περιοδικές αλλαγές 

(διακυμάνσεις) στο περιβάλλον τροποποιώντας απευθείας τη μορφολογία ή τη 

φυσιολογία τους. Οι φυσιολογικές αλλαγές που σχετίζονται με τον εγκλιματισμό δεν 

απαιτούν γενετικές τροποποιήσεις και πολλές από αυτές είναι αναστρέψιμες. Η γενετική 

προσαρμογή και ο εγκλιματισμός μπορούν από κοινού να συμβάλλουν στη συνολική 

ανεκτικότητα του φυτού σε ακραίες συνθήκες του αβιοτικού τους περιβάλλοντος.  

 

3.2.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 

Διάφορες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η εφαρμογή μιας συγκεκριμένης συνθήκης 

αβιοτικής καταπόνησης μπορεί να αυξήσει την αντοχή των φυτών σε επακόλουθη έκθεση 

σε αβιοτική καταπόνηση διαφορετικού τύπου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

διασταυρούμενη προστασία (cross-protection). Προκύπτει από το ότι πολλές 

καταπονήσεις επιφέρουν γενικώς τη συσσώρευση των ίδιων πρωτεϊνών και μεταβολιτών 

των αποκρινόμενων σε καταπονήσεις, όπως για παράδειγμα ενζύμων εκκαθάρισης των 

δραστικών μορφών οξυγόνου, μοριακών συνοδών και ωσμοπροστατευτικών ουσιών που 

παραμένουν στα φυτά για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη και όταν έχουν υποχωρήσει οι 

συνθήκες καταπόνησης. Η εφαρμογή μιας δεύτερης καταπόνησης στα ίδια φυτά που 

έχουν βιώσει την αρχική καταπόνηση μπορεί συνεπώς να έχει μια μικρότερη επίδραση, 

καθώς τα φυτά είναι ήδη ευαισθητοποιημένα και έτοιμα να αντιμετωπίσουν αρκετές 

διαφορετικές πλευρές της καινούριας συνθήκης καταπόνησης(Mittler and Blumwald, 

2010). 

 
 

3.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΦΥΤΑ 
 

Τα φυτά χρησιμοποιούν πολλούς μηχανισμούς προκειμένου να αντιληφθούν την 

αβιοτική καταπόνηση. Η περιβαλλοντική καταπόνηση διαταράσσει ή τροποποιεί πολλές 
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φυσιολογικές διεργασίες στο φυτό, επηρεάζοντας τη σταθερότητα των πρωτεϊνών ή του 

(RΝA), τη μεταφορά ιόντων, τη σύζευξη αντιδράσεων, ή άλλες κυτταρικές λειτουργίες. 

Οποιαδήποτε από αυτές τις πρώτες διαταραχές θα μπορούσε να επισημαίνει στο φυτό ότι 

έχει συμβεί αλλαγή σε περιβαλλοντικές συνθήκες και ότι έφτασε η στιγμή να 

ανταποκριθεί τροποποιώντας υπάρχοντα μονοπάτια ή ενεργοποιώντας μονοπάτια από-

κρισης στην καταπόνηση.  

Διακρίνονται τουλάχιστον πέντε διαφορετικοί μηχανισμοί αντίληψης της 

καταπόνησης. 1) Ηφυσική αίσθηση αναφέρεται στις μηχανικές συνέπειες της 

καταπόνησης στο φυτό ή στη δομή του κυττάρου, για παράδειγμα, η αποκόλληση της 

πλασματικής μεμβράνης από το τοίχωμα του κυττάρου κατά τη διάρκεια της 

καταπόνησης ξηρασίας. 2) Η βιοφυσική αίσθησηενδέχεται να περιλαμβάνει αλλαγές στην 

πρωτεϊνική δομή ή στην ενζυμική ενεργότητα, όπως η αναστολή διαφορετικών ενζύμων 

κατά τη διάρκεια της θερμικής καταπόνησης. 3) Η μεταβολική αίσθηση συνήθως 

προκύπτει από τον εντοπισμό υποπροϊόντων που συσσωρεύονται στα κύτταρα εξαιτίας 

της αποσύνδεσης ενζυμικών αντιδράσεων ή αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων, όπως 

η συσσώρευση (ROS)κατά τη διάρκεια καταπόνησης που προκύπτει από υπερβολικό 

φως.4) Η βιοχημική αίσθηση συχνά περιλαμβάνει την παρουσία εξειδικευμένων 

πρωτεϊνών οι οποίες έχουν εξελιχθεί προκειμένου να ανιχνεύσουν μία συγκεκριμένη 

καταπόνηση, για παράδειγμα, τα κανάλια ασβεστίου που μπορούν να ανιχνεύσουν 

αλλαγές στη θερμοκρασία και να τροποποιήσουν την ομοιόσταση του (Ca2+). 5) Η 

επιγενετική αίσθησηαναφέρεται σε τροποποιήσεις της δομής (DΗA ή RΗA) που δεν 

αλλάζουν τις γενετικές αλληλουχίες, όπως οι αλλαγές στη χρωματίνη που 

λαμβάνουνχώρα κατά τη διάρκεια της θερμικής καταπόνησης. Ο καθένας από αυτούς 

τους μηχανισμούς ανίχνευσης καταπόνησης μπορούν να δράσουν ανεξάρτητα ή σε 

συνδυασμό για να ενεργοποιήσουν καθοδικά μονοπάτια μεταγωγής σήματος (Mittler, 

et.al., 2012). 

Οι αρχικοί μηχανισμοί αντίληψης της καταπόνησης που περιγράφονται παραπάνω 

πυροδοτούν μια καθοδική απόκριση, η οποία αποτελείται από πολλαπλά μονοπάτια 

μεταγωγής σήματος. Τα μονοπάτια αυτά περιλαμβάνουν ασβέστιο, πρωτεϊνικές κινάσες, 

πρωτεϊνικές φωσφατάσες, σηματοδότηση (ROS), ενεργοποίηση μεταγραφικών 

ρυθμιστών, συσσώρευση φυτικών ορμονών και ούτω καθεξής. Τα εξειδικευμένα για μια 

καταπόνηση σήματα που πηγάζουν από αυτά τα μονοπάτια ενεργοποιούν με τη σειρά 

τους η καταστέλλουν διάφορα δίκτυα, τα οποία είτε μπορούν να επιτρέψουν τη συνέχιση 
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της αύξησης και της αναπαραγωγής κάτω από συνθήκες καταπόνησης, είτε δίνουν τη 

δυνατότητα στο φυτό να επιβιώσει στην καταπόνηση έως ότου επανέλθουν περισσότερο 

ευνοϊκές συνθήκες (Hanin, et.al., 2011).  

 Οι αποκρίσεις στη θερμική καταπόνηση, στο οξειδωτικό στρες, στην ωσμωτική 

και στην καταπόνηση αλατότητας, καθώς και στην καταπόνηση ξηρασίας ρυθμίζονται 

όλες από τη λειτουργική ενότητα του ίδιου βασικού μονοπατιούκινάσες (ΜΑΡΚ). Αυτές 

οι τέσσερις αποκρίσεις στην καταπόνηση μοιράζονται επίσης ενδιάμεσους ανοδικούς 

σηματοδότες όπως το ασβέστιο, το φωσφατιδικό οξύ και οι (ROS). Επομένως, η 

παραγωγή ενδιάμεσων σηματοδοτών σε οποιαδήποτε από τις αποκρίσεις καταπόνησης 

μπορεί να επηρεάσει τις άλλες τρείς αποκρίσεις (Bray, 1993). 

Οι μεταγραφικοί ρυθμιστές ή παράγοντες μεταγραφής είναι πρωτεΐνες οι οποίες 

συνδέουν συγκεκριμένες αλληλουχίες (DΗA)και ενεργοποιούν ή καταστέλλουν την 

έκφραση διαφορετικών γονιδίων. Ένας συγκεκριμένος παράγοντας μεταγραφής μπορεί 

να συνδεθεί με τους προωθητές εκατοντάδων διαφορετικών γονιδίων και να επηρεάσει 

ταυτόχρονα την έκφρασή τους. Ένας παράγοντας μεταγραφής μπορεί επίσης να συνδεθεί 

με τον προωθητή ενός γονιδίου ο oπoίoς κωδικοποιεί έναν άλλο παράγοντα μεταγραφής, 

ενεργοποιώντας ή καταστέλλοντας ως εκ τούτου την έκφρασή του. Με αυτόν τον 

τρόπομπορεί να προκύψει ένας καταρράκτης μεταγραφικής ρύθμισης της έκφρασης του 

γονιδίου (Lata and Prasad, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ 

 

           Η υδατική καταπόνηση εμφανίζεται είτε με τη μορφή αφυδάτωσης (ως σύμπτωμα 

της ξηρασίας), είτε της  οσμωτικής  καταπόνησης (ως σύμπτωμα της αλατότητας). Το 

κοινό χαρακτηριστικό και των δύο περιπτώσεων είναι η διαμόρφωση χαμηλού δυναμικού 

νερού στο εδαφικό διάλυμα και επομένως πτώση του δυναμικού  του νερού και έλλειψη 

νερού στους φυτικούς ιστούς (Καραμπουρνιώτης, 2012). Οι αποκρίσεις των φυτών 

απέναντι στην υδατική καταπόνηση μπορεί να εμφανιστούν εντός λίγων λεπτών ή 

μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος και εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες όπως 

το είδος, η ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού, η ένταση και η διάρκεια της 

καταπόνησης (Bray, 1997). Ωστόσο, οι επιδράσεις της υδατικής καταπόνησης και οι  

αποκρίσεις των φυτών σε αυτήν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες καθώς αφορούν όλα τα 

επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας των φυτών (Blum, 1996). 

  
 
4.1.  Η ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΑ 
 

Η μηχανική σύσταση του εδάφους καθορίζει το πορώδες δηλαδή το ποσοστό των 

κενών χώρων ως προς τον συνολικό όγκο αλλά και την κατανομή των πόρων ανάλογα με 

τη διάμετρο τους. Διακρίνονται δύο κατηγορίες πόρων: 1) οι τριχοειδείς και 2) οι πόροι 

μεγαλύτερης διαμέτρου. Στους τριχοειδούς το νερό συγκρατείται μέσω τριχοειδών 

δυνάμεων και για το λόγο αυτό δεν επηρεάζεται από τις δυνάμεις βαρύτητας, ενώ στους 

πόρους μεγαλύτερης διαμέτρου το νερό κινείται προς τα βαθύτερα στρώματα. 

Το εδαφικό νερό διακρίνεται σε τρία κλάσματα ανάλογα με την ευκολία με την 

οποία τα φυτά το αντλούν  μέσω του ριζικού συστήματος. Το πρώτο κλάσμα είναι αυτό 

του αποστραγγισμένου νερού το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στα φυτά για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα.  Το δεύτερο είναι αυτό του τριχοειδούς νερού το οποίο αποτελεί την κύρια 

πηγή τροφοδοσίας των φυτών με νερό, διότι είναι δυνατή η απορρόφηση του από τις 

ρίζες και παραμένει στο έδαφος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το τρίτο κλάσμα αφορά 

το νερό το οποίο έχει προσροφηθεί στις υγροσκοπικές επιφάνειες των ορυκτών 

συστατικών και στην οργανική ουσία του εδάφους το οποίο λόγω των ισχυρών δυνάμεων 

συγκράτησης του δεν είναι διαθέσιμο στα φυτά. 



24 
 

Σε συνθήκες επάρκειας του εδάφους σε νερό, η πρόσληψη από τις ρίζες και η 

εξάτμιση του μέσω της διαπνοής δημιουργεί κίνηση του εδαφικού νερού μέσω μαζικής 

ροής προς τις ρίζες. Το νερό αυτό συμπαρασύρει και διαλυμένα θρεπτικά συστατικά τα 

οποία εμπλουτίζουν τη ριζόσφαιρα. Σε συνθήκες έλλειψης νερού, το δυναμικό του νερού 

του εδάφους σταδιακά ελαττώνεται, ενώ παράλληλα η υδραυλική αγωγιμότητα του 

εδάφους μειώνεται δραστικά λόγω της αντικατάστασης του νερού των εδαφικών πόρων 

από αέρα. Με αυτό τον τρόπο επέρχεται διατάραξη της ομαλής μαζικής ροής και συνεπώς 

και της παροχής θρεπτικών συστατικών προς τη ριζόσφαιρα. 

 

4.2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ 

ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Η έλλειψη νερού στο περιβάλλον της ρίζας έχει σοβαρές επιπτώσεις σε όλα τα 

επίπεδα οργάνωσης ενός φυτικού οργανισμού. Η ήπια έλλειψη νερού έχει ως αποτέλεσμα 

την ανάσχεση ή διακοπή της ανάπτυξης και την ενεργοποίηση μηχανισμών 

εγκλιματισμού, ενώ η μεγαλύτερη έλλειψη νερού προκαλεί χαρακτηριστικά συμπτώματα 

που οφείλονται σε διαταραχές ζωτικών λειτουργιών. Ο μαρασμός της ρίζας προκαλεί την 

απομάκρυνση της από τα σωματίδια  του εδάφους τα οποία συγκρατούν ακόμη νερό και 

στις περισσότερες περιπτώσεις αποκόπτονται και τα ριζικά τριχίδια. Σε συνθήκες 

υδατικής καταπόνησης η υποδερμίδα  της ρίζας καλύπτεται με φελλίνη ώστε να 

προστατεύει τη ρίζα από την πλήρη αφυδάτωση. Η φελλίνη όμως αποτελεί μία μη 

αναστρέψιμη αντίσταση στη μεταφορά των μορίων του νερού  (Jaleel, et.al., 2009). 

Μια από τις πιο ευαίσθητες φυσιολογικές διεργασίες στην υδατική καταπόνηση 

είναι η κυτταρική διαίρεση, καθώς επηρεάζεται η πίεση σπαργής. Η έλλειψη νερού 

προκαλεί ραγδαία μείωση του ρυθμού διαίρεσης των κυττάρων στα μεριστώματα του 

βλαστού και της ρίζας. Η αντίληψη της έλλειψης νερού από τη ρίζα προκαλεί σύνθεση 

ορμονών (ABA και ACC) που μεταφέρονται στο υπέργειο μέρος του φυτού μέσω του 

αγγειακού συστήματος (Steudle, 2001).  

Στο υπέργειο μέρος οι ορμόνες αυτές σηματοδοτούν διαφορετικές αντιδράσεις 

στα φύλλα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. Στα νεαρά φύλλα παρατηρείται είτε 

έντονη παρεμπόδιση της κυτταροδιαίρεσης και του ρυθμού επιμήκυνσης των κυττάρων, 

είτε επανεκκίνηση της αύξησης αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς  (Katalin Jager, et.al., 
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2014). Επιπλέον, σε συνθήκες έντονης καταπόνησης, παρεμποδίζεται η επιμήκυνση των 

κυττάρων λόγω διακοπής της ροής του νερού από το ξύλωμα στα παρακείμενα κύτταρα. 

Συνολικά, σε συνθήκες ξηρασίας, η παρεμπόδιση της μίτωσης, της κυτταρικής 

επιμήκυνσης και διάτασης οδηγούν σε μειωμένο ύψος φυτού και περιορισμό της 

φυλλικής επιφάνειας (Farooq, et.al., 2009). 

Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης στη φωτοσύνθεση θεωρείται εξαιρετικά 

σημαντική η οποία μειώνεται λόγω της πρόωρης γήρανσης των φύλλων, της μειωμένης  

φυλλικής επιφάνειας και της καταστολής στη λειτουργία της φωτοσυνθετικής συσκευής. 

Τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την φωτοσύνθεση εφοδιάζονται με μειωμένη 

ποσότητα CO2, μειώνεται η αγωγιμότητα του μεσόφυλλου και λόγω της μειωμένης 

δραστικότητας της (Rubisco) μειώνεται και ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης. Η μειωμένη 

δραστικότητα της (Rubisco) οφείλεται στη μειωμένη σύνδεση με αναστολείς (CA1P), 

μειωμένη διαθεσιμότητα (ATP), μείωση του χλωροπλαστικού όγκου και όξυνση του 

στρώματος σε συνθήκες ξηρασίας. Επιπλέον, η έλλειψη νερού οδηγεί και σε 

περιορισμένη αναγέννηση της (RuBP), λόγω ανεπαρκούς εφοδιασμού του κύκλου του 

(Calvin) με τα προϊόντα των φωτεινών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης και 

περιορισμένης ενζυμικής δραστηριότητας, ενώ αλλαγές παρατηρούνται και στην 

αναλογία των τελικών προϊόντων της φωτοσύνθεσης που είναι το άμυλο και η 

σακχαρόζη. 

 

4.3.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ 

Τα φυτά έχουν αναπτύξει  τρεις κυρίως στρατηγικές για την αντιμετώπιση της 

έλλειψης νερού όπως την διαφυγή, την ανθεκτικότητα και την αποφυγή (Levitt, 1972; 

Turner, 1986; Chaves, et.al., 2003;  Καραμπουρνιώτης, 2012). 

Η διαφυγή είναι η στρατηγική που υιοθετούν φυτικοί οργανισμοί οι οποίοι 

ολοκληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο εντός της ευνοϊκής περιόδου πριν την εμφάνιση 

των υδατικών ελλειμάτων (Chaves, et.al., 2003). Τα ετήσια φυτά μπορούν να 

συνδυάσουν σύντομους βιολογικούς κύκλους μαζί με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους πόρους για όσο υπάρχει 

υγρασία στο έδαφος (Mooney, et.al., 1987; Maroco, et.al., 2000). Η επιτυχία στην 
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αναπαραγωγική διαδικασία επιτυγχάνεται και με την πιο αποτελεσματική αφομοίωση των 

φωτοσυνθετικών προϊόντων από τους καρπούς. Αυτό σχετίζεται με την  ικανότητα των 

φυτών να αποθηκεύουν αποθησαυριστικές ουσίες σε διάφορα φυτικά όργανα (στελέχη, 

ρίζες) και να τις κινητοποιούν για την παραγωγή των καρπών. Η συγκεκριμένη αντίδραση 

έχει τεκμηριωθεί σε μεγάλο βαθμό στα σιτηρά (Gebbing and Schnyder, 1999; Bruce, 

et.al., 2002), και επίσης φαίνεται να αυξάνεται σε φυτά που έχουν καταπονηθεί από 

έλλειψη νερού (Rodrigues, et.al., 1995; Yang, et.al., 2001). 

Η ανθεκτικότητα είναι η στρατηγική που αφορά τη διατήρηση στοιχειώδους 

μεταβολικής δραστηριότητας ακόμη και σε πολύ χαμηλά επίπεδα δυναμικού του νερού 

του κυτοπλάσματος (Καραμπουρνιώτης, 2003). Η οσμωτική εξισορρόπηση ή 

οσμωρρύθμιση αναφέρεται στη ρύθμιση του ωσμωτικού δυναμικού των ιστών σε 

χαμηλότερα επίπεδα μέσω της συσσώρευσης  οσμωτικά  ενεργών μεταβολιτών. Σκοπός 

αυτής της στρατηγικής είναι η δημιουργία χαμηλότερου δυναμικού στους ιστούς 

(Shackel, et.al., 1982; Parker and Pallardy, 1987; Gunasekera and Berkowitz, 1992; 

Martinez, et.al., 2004), έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσληψη του νερού και να 

διατηρείται ανεκτή πίεση σπαργής (Καραμπουρνιώτης, 2003). Η οσμωρύθμιση αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα της αντοχής στην ξηρασία για έναν σημαντικό αριθμό 

καλλιεργούμενων φυτών (Ludlow and Muchow, 1990; Kramer and Boyer, 1995; 

Martinez, et.al., 2007). Οι οσμωτικά ενεργοί μεταβολίτες οι οποίοι συσσωρεύονται 

περιλαμβάνουν ανόργανα ιόντα και οργανικές ενώσεις. Οι οργανικές αυτές ενώσεις 

αναφέρονται ως συμβατοί ωσμολύτες διότι πέραν της οσμωρυθμιστικής  τους δράσης, 

προστατεύουν ευαίσθητα μόρια (κυρίως πρωτεΐνες) από την αφυδάτωση και περαιτέρω 

αποδιάταξη και καταστροφή των μορίων τους (Bonhert and Jensen, 1995; Chen and 

Murata, 2002; Khan, et.al., 2011). 

Η αποφυγή είναι η στρατηγική με την οποία τα φυτά διατηρούν το δυναμικό του 

νερού των κυττάρων σε σχετικά υψηλά επίπεδα μέσω κατάλληλων μηχανισμών, ώστε να 

μην υπάρξει αφυδάτωση των ιστών τους. Η αποφυγή μπορεί να γίνει με οικονομία νερού 

και με κατανάλωση νερού. 

Η αποφυγή με οικονομία νερού. Η εξοικονόμηση νερού και η διαφύλαξη των 

λιγοστών αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας επιτυγχάνεται μέσω της 

διατήρησης υψηλού δυναμικού του νερού στα κύτταρα των ιστών. Η επιτυχία της 

στρατηγικής αυτής βασίζεται σε ορισμένα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
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όπως: α) μορφολογικοί χαρακτήρες οι οποίοι παρεμβάλλουν ισχυρή αντίσταση στις 

διαπνευστικές ή άλλες απώλειες νερού (η ισχυρή εφυμενίδα, η κάλυψη των επιφανειών 

από στρώματα τριχών, η τοποθέτηση στομάτων σε κρύπτες ή η κάλυψη τους από 

στρώματα κηρών κ.α.), β) η αποθήκευση νερού σε κατάλληλους ιστούς, ο περιορισμός 

στο ελάχιστο των επιφανειών των οργάνων τα οποία έρχονται σε επαφή με την 

ατμόσφαιρα (εξισορρόπηση φυλλικής  επιφάνειας), γ) η ύπαρξη βλαστών οι οποίοι 

συνεισφέρουν σημαντικά στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του οργανισμού, δ) ο 

περιορισμός του αριθμού των στομάτων ανά μονάδα επιφάνειας, ε)  η ιδιόμορφη 

μεταβολική δραστηριότητα, άνοιγμα στομάτων στη διάρκεια της νύχτας.   

Η αποφυγή με κατανάλωση νερού. Τα φυτά αυτής της κατηγορίας βρίσκουν και 

αντλούν νερό από το περιβάλλον και έχουν ορισμένα μορφολογικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά όπως: α) η δυνατότητα επίτευξηςχαμηλού δυναμικού του νερού στη ρίζα 

(αποτελεσματικότερη άντληση νερού από το έδαφος), β) η αύξηση λόγου 

υπόγειου/υπέργειου τμήματος. Ανάπτυξη εκτεταμένου ριζικού συστήματος ώστε αυτό να 

προσεγγίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, γ) η αύξηση της αγωγιμότητας στη μεταφορά νερού 

μέσω αύξησης των αγωγών ιστών μεταφοράς νερού (πολυάριθμα αγγεία ξύλου, έντονη 

παρουσία και διακλάδωση νευρώσεων) και μείωσης της απόστασης μεταφοράς νερού και 

δ)  η δυνατότητα απορρόφησης νερού από υπέργεια όργανα (φύλλα, βλαστούς, εναέριες 

ρίζες) (Καραμπουρνιώτης, 2012; Karamanos, 1984; Simpson, 1981). 

 

 

4.4. ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ 

Ανεξάρτητα από τα προσαρμοστικά χαρακτηριστικά και την στρατηγική που 

διαθέτει κάθε φυτό σε συνθήκες καταπόνησης, η σταδιακή έλλειψη νερού έχει ως 

αποτέλεσμα τη ενεργοποίηση μηχανισμών εγκλιματισμού στην προσπάθεια να 

διατηρηθεί η βιολογική δραστηριότητα (Flexas, 2004). Ο εγκλιματισμός στην υδατική 

καταπόνηση μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος. 
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4.4.1. Βραχυπρόθεσμος εγκλιματισμός 

Ο βραχυπρόθεσμος εγκλιματισμός αναφέρεται στις μορφολογικές και 

φυσιολογικές τροποποιήσεις στα υπάρχοντα όργανα του φυτού όπως:  

α) Ο περιορισμός  της επιφάνειας των αναπτυσσόμενων φύλλων. Ένα από τα 

αποτελέσματα της υδατικής καταπόνησης είναι ο περιορισμός της φυλλικής επιφάνειας 

(Bussotti, 2002; Καραμπουρνιώτης, 2012) λόγω της παρεμπόδισης των κυτταρικών 

διαιρέσεων και της διάτασης των κυττάρων (Hsiao and Xu, 2000). Οι συνθήκες  

καταπόνησης επιφέρουν γήρανση και αποκοπή των γηραιότερων φύλλων ενώ  η ισχυρή 

παρεμπόδιση της έκπτυξης των νέων φύλλων σε συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς 

φωτοσύνθεσης  προκαλεί διαταραχή του μεταβολισμού του άνθρακα με αποτέλεσμα τη 

συσσώρευση σακχάρων και άλλων οργανικών ενώσεων (Chaves, et.al., 2003). 

β) Η αποφυγή υπερθέρμανσης του ελάσματος μέσω κατάλληλων κινήσεων. Η 

ηλιακή ενέργεια που  απορροφάται  από τα φύλλα τείνει να ανεβάσει τη θερμοκρασία του 

φύλλου πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις στην αύξηση της 

θερμοκρασίας του ελάσματος  ελαττώνονται μέσω κατάλληλων κινήσεων των φύλλων 

έτσι τα φυτά προστατεύονται από τη φωτοαναστολή, εμποδίζεται η άμεση έκθεση στην 

ηλιακή ακτινοβολία και διατηρείται υψηλή αναλογία ανοιχτών κέντρων (PS ΙΙ) (Pastenes, 

et.al., 2005). Σε ορισμένα είδη φυτών αυτό επιτυγχάνεται με συστροφή του ελάσματος 

(Cao and Song, 1998), η οποία οφείλεται στην ύπαρξη κυττάρων συστροφής. 

γ) Η φυτοορμόνη ABAη οποία  προκαλεί κλείσιμο των στομάτων υπό συνθήκες 

υδατικήςκαταπόνησης.Ομηχανισμός των στοματικών κινήσεων 

παρουσιάζεταιευαίσθητος στην έλλειψη νερού στο έδαφος και το εύρος του πόρου 

μειώνεται κατάλληλα ώστε να περιοριστούν οι διαπνευστικές απώλειες. Το εύρος του 

στοματικού πόρου ρυθμίζεται μέσω αλλαγών στην πίεση σπαργής των καταφρακτικών 

κυττάρων. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι είτε παθητικές λόγω της απώλειας νερού από 

τα καταφρακτικά κύτταρα μέσω εξάτμισης, είτε ενεργητικές μέσω της απώλειας σπαργής 

λόγω της εξόδου (ιόντων K+) από τα καταφρακτικά κύτταρα. Η ενεργοποίηση του 

μηχανισμού  για την διαμόρφωση συνθηκών ανεπάρκειας νερού στο έδαφος γίνεται μέσω 

του αμπσισικού οξέος (ABA),το οποίο προέρχεται από τα φύλλα και από τις ρίζες. Σε 

κανονικές συνθήκες το (ABA) συντίθεται με αργούς ρυθμούς στα κύτταρα του 

μεσόφυλλου και συσσωρεύεται κυρίως στους χλωροπλάστες. Λόγω της σταδιακής 

αφυδάτωσης του κυτταροπλάσματος ένα ποσοστό του συνολικού (ABA) των 
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χλωροπλαστών  απελευθερώνεται στους αποπλασματικούς χώρους και μπορεί πλέον να 

μεταφερθεί μέσω του διαπνευστικού ρεύματος προς τα καταφρακτικά κύτταρα ενώ ο 

ρυθμός σύνδεσης νέων μορίων (ABA) αυξάνεται.Η συγκέντρωση του (ABA) στις ρίζες 

αυξάνεται δραματικά υπό συνθήκες έλλειψης νερού. Οι ρίζες παράγουν και εξάγουν 

(ABA) προς τα αγγεία του ξύλου (Blackman and Davies, 1985; Blum and Johnson,1993; 

Croker, et.al., 1998), το οποίο μεταφέρεται στα φύλλα και προκαλεί κλείσιμο των 

στομάτων. 

δ) Ρύθμιση της δραστηριότητας των υδατοπορινών και άλλων ενζύμων. Οι 

υδατοπορίνες είναι μια οικογένεια πρωτεϊνών οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη και ρυθμίζουν τη ροή του νερού. Σε συνθήκες υδατικής 

καταπόνησης η καταστολή της έκφρασης τους προκαλεί αύξηση της αντίστασης στην 

διακυτταρική κίνηση του νερού ενώ μετά από την καταπόνηση η ικανότητα ανάκαμψης 

ενός φυτού σχετίζεται και με την αυξημένη έκφραση των υδατοπορινών 

(Καραμπουρνιώτης, 2012). Επιπλέον, υδατοπορίνες υπάρχουν και στον τονοπλάστη και 

ρυθμίζουν την κατανομή νερού μεταξύ κυτταροπλάσματος και χυμοτοπίου. 

 

ε) Ο περιορισμός εμβολών. Ως αποτέλεσμα της ξηρασίας είναι συχνή η 

εμφάνιση εμβολών στα αγγεία του ξύλου (Cariquist, 1977; Sperry and Tyree, 1988; 

Sperry and Ikeda, 1997; Gortan ,et.al., 2009). Οι εμβολές που  έχουν δημιουργηθεί  

περιορίζονται είτε παρακάμπτοντας το προβληματικό αγγείο  μέσω των βοθρίων είτε 

μετη διαλυτοποίηση των φυσαλίδων κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν οι 

διαπνευστικές απώλειες είναι περιορισμένες. 

ζ) Η ενεργοποίηση αντιοξειδωτικών μηχανισμών. Σημαντική επίπτωση της 

υδατικής καταπόνησης αποτελεί η ανισορροπία μεταξύ παραγωγής ενεργών μορφών 

οξυγόνου (ROS) και αντιοξειδωτικής προστασίας με αποτέλεσμα την οξειδωτική 

καταπόνηση των περισσότερων βιολογικών μακρομορίων των κυττάρων 

συμπεριλαμβανομένων των αμινοξέων, των πρωτεϊνών, των λιπιδίων των υδατανθράκων 

και του (DNA) (Foyer and Noctor, 2005; Farooq, et.al., 2009). Η επίδραση ποικίλων 

παραγόντων καταπόνησης  όπως η ξηρασία, η αλατότητα, η UV ακτινοβολία, τα βαρέα 

μέταλλα, οι ακραίες θερμοκρασίες, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, η ατμοσφαιρική 

ρύπανση και οι επιθέσεις εχθρών παθογόνων, έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της 

ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και εξουδετέρωσης των (ROS) λόγω τη ραγδαίας 
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ενδοκυτταρικής αύξησης της συγκέντρωσης τους, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές κυτταρικές βλάβες (Asada, 1999; Gill and Tuteja, 2010; Khan, et.al., 2011). 

Η συσσώρευση των ενεργών μορφών οξυγόνου υπό συνθήκες καταπόνησης αποτελεί μία 

από τις σημαντικότερες αιτίες απώλειας της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων 

ειδών παγκοσμίως (Mittler, 2002; Apel and Hirt, 2004; Mahajan and Tuteja, 2005; Khan 

and Singh, 2008; Tuteja, 2010; Gill, et.al., 2010). 

η) Επαγωγή του μεταβολισμού τύπου Crassulaceae. Μια ιδιαίτερη μορφή 

βραχυπρόθεσμου εγκλιματισμού μέσω μεταβολικών τροποποιήσεων αποτελεί η 

ανατροπή του μεταβολισμού σε ορισμένα  είδη φυτών (CAM). Τα φυτά αυτά ως γνωστό 

διαθέτουν  τη υψηλότερη αποδοτικότητα χρήσης νερού από όλα τα φυτικά είδη. 

Ορισμένα φυτικά είδη αναφέρονται ως προαιρετικά (CAM), αφού ο ιδιόμορφος αυτός 

μεταβολισμός λειτουργεί μόνο σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης . Τα φυτά αυτά σε 

συνθήκες επάρκειας νερού συμπεριφέρονται ως C3  (Καραμπουρνιώτης, 2012). 

 

4.4.2. Μακροπρόθεσμος εγκλιματισμός 

Η υδατική καταπόνηση διαταράσσει τη λειτουργία του φυτού σε όλα τα επίπεδα 

οργάνωσης  και οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 

(Heckenberger, et.al., 1998; Niinemets and Sack, 2006). Ο μακροπρόθεσμος 

εγκλιματισμός σε παρατεταμένη υδατική καταπόνηση περιλαμβάνει λειτουργικές 

τροποποιήσεις αλλά και δομικές τροποποιήσεις σε ολόκληρο το φυτικό οργανισμό 

(Flexas, et.al., 2006). 

Η δομή και η λειτουργία των νέων φύλλων που εκπτύσσονται ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις νέες δυσμενείς συνθήκες παροχής νερού. Ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά του μακροπρόθεσμου εγκλιματισμού αποτελεί η έκπτυξη νέων φύλλων 

τα οποία έχουν  τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες 

έλλειψης νερού αλλά  ταυτόχρονα και να εξοικονομούν νερό. Τα φύλλα αυτά έχουν 

συνήθως μικρότερο μέγεθος, μεγαλύτερο πάχος και πυκνότητα, στενότερα αγγεία, 

μικρότερα και σε πυκνότερη διάταξη στόματα. Οι τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών 

των φύλλων αποσκοπούν στη μείωση της ροής του νερού μέσω των βαλβίδων ελέγχου 

της εισόδου του νερού στο φύλλο και της εξόδου του νερού από τα στόματα (Salleo, 

et.al., 2000; Sperry, 2000; Aasamaa, et.al., 2001; Nardini, et.al., 2003; Bresta, et.al., 



31 
 

2011). Οι λειτουργικές ιδιότητες του αγγειακού συστήματος καθορίζουν τη λειτουργία 

ολόκληρου του φυτικού οργανισμού (Brodribb, 2009; Beerling and Franks, 2010; Franks 

and Brodribb, 2010).  

Κατά τον εγκλιματισμό του αγγειακού συστήματος η μείωση της διαμέτρου των 

αγγείων περιορίζει τον κίνδυνο δημιουργίας εμβολών, αφού στα αγγεία μεγάλης 

διαμέτρου αυξάνεται ο κίνδυνος διακοπής της στήλης του νερού. Ο μακροπρόθεσμος 

εγκλιματισμός των αγγείων του ξύλου δεν περιορίζεται μόνο στα φύλλα. Η δημιουργία 

εμβολών ευνοείται από αγγεία μεγάλης διαμέτρου του βλαστού αλλά και της ρίζας 

(Καραμπουρνιώτης, 2012). 

Η ανάπτυξη της ρίζας σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης εμφανίζεται συνήθως 

λιγότερο ευαίσθητη σε σχέση με την ανάπτυξη του βλαστού και των φύλλων. Η 

δυνατότητα οσμωρύθμισης των κυττάρων των ριζών, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 

πτώση του δυναμικού του νερού στα κύτταρα, έχει ως αποτέλεσμα οι ρίζες να διατηρούν 

την ικανότητα άντλησης νερού από το έδαφος (Καραμπουρνιώτης, 2012). Τα 

κύτταρατων ριζών έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται σε χαμηλότερα υδατικά 

δυναμικά σε σχέση με τα κύτταρα των φύλλων. Σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης ο 

ρυθμός ανάπτυξης της ρίζας είναι ταχύτερος από εκείνον του βλαστού με αποτέλεσμα ο 

λόγος βλαστού ρίζας να μεταβάλλεται προς όφελος του υπόγειου τμήματος (Sharp, 2002; 

Gorai, et.al., 2010) το οποίο είναι υπεύθυνο για την άντληση νερού εξασφαλίζοντας έτσι 

την επιβίωση του φυτού. Ο λόγος αυτός ρυθμίζεται, τόσο από τη δυνατότητα 

τροφοδοσίας του βλαστού με νερό από τη ρίζα, όσο και από τη δυνατότητα τροφοδοσίας 

της ρίζας με τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης από το βλαστό. Ο περιορισμός της 

επιφάνειας των αναπτυσσόμενων φύλλων οδηγεί στη μείωση των αναγκών σε 

φωτοσυνθετικά προϊόντα και μετακίνηση υψηλότερου ποσοστού αυτών προς τη ρίζα με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος προς βαθύτερα εδαφικά στρώματα 

(Καραμπουρνιώτης, 2012). 

 

4.4.3.Η δημιουργία καλλιεργειών με αυξημένη ανεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις  

 

Ο κύριος σκοπός της μελέτης της απόκρισης των φυτών στην καταπόνηση είναι 

να αναπτυχθούν καλλιέργειες με επαυξημένη ανεκτικότητα τόσο σε συνθήκες βιοτικής 
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όσο και σε συνθήκες αβιοτικήςκαταπόνησης. Τέτοιες καλλιέργειες θα μείωναν τις 

απώλειες στην απόδοση  και θα απέτρεπαν την ετήσια απώλεια δισεκατομμυρίων 

δολαρίων στην αγροτική παραγωγή. 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας στα φυτά για την αβιοτική καταπόνηση είναι να 

μελετηθεί το πώς τα φυτά ʺαισθάνονταιʺ και εγκλιματίζονται σε συνθήκες αβιοτικής 

καταπόνησης και στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθεί η γνώση αυτή για να αναπτυχθούν 

φυτά και καλλιέργειες με επαυξημένη ανεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις. 

Στρατηγικές για τη χρήση επιλεγμένων γονιδίων για τη βελτίωση της ανεκτικότητας σε 

αβιοτικές καταπονήσεις στις καλλιέργειες περιλαμβάνουν προσεγγίσεις τρoπoπoίησης 

της λειτουργίας, οι οποίες στοχεύουν μεμονωμένα γονίδια σε διαφορετικά επίπεδα. Τα 

γονίδια αυτά θα μπορούσαν να κωδικοηοιήσουν ένζυμα ή ρυθμιστικέςπρωτεΐνες, όπως 

είναι οι μεταγραφικοί παράγοντες ή οι (ΜΑΡΚ)πρωτεϊνικές κινάσες. Προωθητές, 

εξειδικευμένοι για κάποιους ιστούς, συστατικοί ή επαγόμενοι από την καταπόνηση, 

έχουν χρησιμοποιηθεί για να εκφράσουν τα επιλεγμένα γονίδιαπροκειμένου να επιτευχθεί 

μέγιστη απόδοση στην προστασία από την καταπόνηση με όσο το δυνατόν λιγότερες 

αρνητικές επιδράσεις στην αύξηση και στην παραγωγικότητα.  

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η διαθεσιμότητα της μεταγραφοματικής 

τεχνολογίας οδήγησε στην ταυτοποίηση αρκετών διαφορετικών μεταγραφικών δικτύων 

απόκρισης στην καταπόνηση. Οι μελέτες αυτές αναγνώρισαν αρκετούς 

μεταγραφικούςπαράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν πολλαπλά μο-

νοπάτια εγκλιματισμού φυτών και να παρέχουν προστασία στα φυτά ενάντια σε συνθήκες 

αβιοτικήςκαταπόνησης στο εργαστήριο. Ωστόσο, μόνο μερικά από αυτά τα γονίδια έχουν 

μέχρι στιγμής αποδειχτεί ότι λειτουργούν σε συνθήκες αγρού. Η ανάλυση γονιδίων 

ποσοτικών χαρακτήρων (QTL) και ηπαραδοσιακή βελτίωση έχουν επίσης αποδειχθεί 

πολύ χρήσιμες για την αναγνώριση γονιδίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

ανεκτικότητα στην αβιοτική καταπόνηση. Σε συνδυασμό με την γενετική μηχανική, οι 

μέθοδοι αυτοί έχουν συντελέσει στην αναγνώριση και επιτυχή χρήση γονιδίων 

υπεύθυνων για την ανεκτικότητα σε αλατότητα στο σιτάρι και στο ρύζι, της καταπόνησης 

από βόριο και αργίλιο στο σιτάρι, στο σόργο και στο κριθάρι και της αναερόβιας 

καταπόνησης στο ρύζι. 
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Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Σκοπός και στόχος της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν, η αξιολόγηση αντοχής στην ξηρασία 

γενετικού υλικού παλαιών ποικιλιών μαλακού σίτου. Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν 

221ποικιλίες μαλακού και σκληρού σιταριού, σε δυο επίπεδα υγρασίας (60% και 100% ) 

της υδατοϊκανότητας του εδάφους. 

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν, η εύρεση ποικιλιών που παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη αντοχή στην υδάτινη καταπόνηση και τη δυνατή χρησιμοποίηση των 

ποικιλιών αυτών στην παραγωγή με στόχο, την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε 

ξηροθερμικές συνθήκες. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

5.1.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε γυάλινο θερμοκήπιο στο Αγρόκτημα του 

(Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) κατά τη χρονική περίοδο 2016-2017. Στην εργασία αυτή 

αξιολογήθηκε η αντοχή στην  υδατική καταπόνηση 221 ποικιλιών σιταριού. Ειδικότερα, 

μελετήθηκαν (2) επίπεδα υγρασίας, (60%) και (100%) υδατοϊκανότητας του εδάφους. Το 

πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό των πλήρες τυχαιoποιημένων 

τεμαχίων με (3) επαναλήψεις. Χρησιμοποιήθηκαν (1326) πλαστικά δοχεία P.V.C. 

χωρητικότητας (2) λίτρων στα οποία εσωτερικά τοποθετηθήκαν  σακούλες νάιλον. 
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Εικόνα 1. Εγκατάστση πειράματος στο θερμοκήπιο του (Α.Τ.Ε.Ι.                                                                   

Θεσσαλονίκης). 

 

Το έδαφος (υπόστρωμα) που χρησιμοποιήθηκε στα πλαστικάδοχεία ήταν 

αμμώδης πηλός. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας του υποστρώματος  και πριν την 

τοποθέτηση των σπόρων, έγινε εφαρμογή βασικής λίπανσης με (15gr) ανά δοχείο 

χρησιμοποιώντας κοκκώδες λίπασμα (Complesal Supra, 12-8-16 + 3MgΟ+B+Fe+Zn). Ο 

όγκος του εδάφους που χρησιμοποιήθηκε για κάθε δοχείο αντιστοιχούσε σε (2,4lit). 

Η σπορά των ποικιλιών σιταριού έγινε στις (14-02-2017), σε κάθε δοχείο 

τοποθετήθηκαν συμμετρικά (10) σπόροι. Αρχικά στο εργαστήριο αξιολογήθηκε η 

φυτρωτική ικανότητα των σπόρων όλων των ποικιλιών. 

Μετά τη σπορά (21-02 -2017) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μέτρηση της υγρασίας 

του εδάφους με ηλεκτρονικό υγρασιόμετρο (Theta Probetype ML2x). Οι τιμές υγρασιών 

στα δοχείων κυμαίνονταν από (4,7-5,3 % Vol). Αρχικά προστέθηκαν  σε κάθε δοχείο 

(300ml νερό), ώστε να έχουν όλα περίπου την ίδια υγρασία. Στη συνέχεια σε τακτά 
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χρονικάδιαστήματα (3-4 ημέρες) πραγματοποιούνταν μετρήσεις ώστε να διατηρείται η 

υγρασία στο εδαφικό υπόστρωμα των δοχείων στα προκαθορισμένα επίπεδα (100%), 

(Θfc=0,22) και (60%) τηςυδατοϊκανότητας  

(Θfc=0,13). Όταν διαπιστώνονταν έλλειμα υγρασίας προστίθετο η ανάλογη ποσότητα 

νερού σύμφωνα με τον (Πίνακα 2). 

 

 

 

Εικόνα 2. Σπορά  πειραματικών δοχείων 
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Εικόνα 3. Ζύγισμα και λίπανση του εδάφους 
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Πίνακας 1. Απαιτούμενες ποσότητες νερού ανάλογα με την ένδειξη του υγρασιομέτρου. 

α/α 
Ένδειξη 

υγρασιομέτρου 
(%Vol) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

α/α 
Ένδειξη 

υγρασιομέτρου 
(%Vol) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 
100% FC 60% FC 100% FC 60% FC 
Απαιτούμενη ποσότητα 

(ml) 
Απαιτούμενη ποσότητα 

(ml) 

1 23,0     38 15,6 154,0   
2 22,8     39 15,4 159,0   
3 22,6     40 15,2 164,0   
4 22,4     41 15,0 168,0   
5 22,2     42 14,8 173,0   
6 22,0 0,0   43 14,6 178,0   
7 21,8 5,0   44 14,4 183,0   
8 21,6 10,0   45 14,2 188,0   
9 21,4 15,0   46 14,0 192,0   

10 21,2 20,0   47 13,8 197,0   
11 21,0 24,0   48 13,6 202,0   
12 20,8 29,0   49 13,4 207,0   
13 20,6 34,0   50 13,2 212,0 0,0 
14 20,4 39,0   51 13,0 216,0 5,0 
15 20,2 44,0   52 12,8 221,0 10,0 
16 20,0 48,0   53 12,6 226,0 15,0 
17 19,8 53,0   54 12,4 231,0 20,0 
18 19,6 58,0   55 12,2 236,0 24,0 
19 19,4 63,0   56 12,0 240,0 29,0 
20 19,2 68,0   57 11,8 245,0 34,0 
21 19,0 72,0   58 11,6 250,0 39,0 
22 18,8 77,0   59 11,4 255,0 44,0 
23 18,6 82,0   60 11,2 260,0 48,0 
24 18,4 87,0   61 11,0 264,0 53,0 
25 18,2 92,0   62 10,8 269,0 58,0 
26 18,0 96,0   63 10,6 274,0 63,0 
27 17,8 101,0   64 10,4 279,0 68,0 
28 17,6 106,0   65 10,2 284,0 72,0 
29 17,4 111,0   66 10,0 288,0 77,0 
30 17,2 116,0   67 9,8 293,0 82,0 
31 17,0 120,0   68 9,6 298,0 87,0 
32 16,8 125,0   69 9,4 303,0 92,0 
33 16,6 130,0   70 9,2 308,0 96,0 
34 16,4 135,0   71 9,0 312,0 101,0 
35 16,2 140,0   72 8,8 317,0 106,0 
36 16,0 144,0   73 8,6 322,0 111,0 
37 15,8 149,0   74 8,4 327,0 116,0 
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Πίνακας 1. Απαιτούμενες ποσότητες νερού ανάλογα με την ένδειξη του υγρασιομέτρου (συνέχεια). 

 

α/α 
Ένδειξη 

υγρασιομέτρου 
(%Vol) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

100% FC 
60% 
FC 

Απαιτούμενη ποσότητα 
(ml) 

75 8,2 332,0 120,0 
76 8,0 336,0 125,0 
77 7,8 341,0 130,0 
78 7,6 346,0 135,0 
79 7,4 351,0 140,0 
80 7,2 356,0 144,0 
81 7,0 360,0 149,0 
82 6,8 365,0 154,0 
83 6,6 370,0 159,0 
84 6,4 375,0 164,0 
85 6,2 380,0 168,0 
86 6,0 384,0 173,0 
87 5,8 389,0 178,0 
88 5,6 394,0 183,0 
89 5,4 399,0 188,0 
90 5,2 404,0 192,0 
91 5,0 408,0 197,0 

 

Παρατηρήσεις : 

Δυο εβδομάδες μετά τη σπορά, (28-03-2017) αξιολογήθηκε η φυτρωτική 

ικανότητα των σπόρων σε κάθε δοχείο και η απομάκρυνση των ζιζανίων. Στις (29-04-

2017) στο στάδιο του αδελφώματος, μετρήθηκε ο αριθμός βλαστών ανά δοχείο. Στο 

στάδιο του αδελφώματος έγινε εφαρμογή επιφανειακής λίπανσης με (12 gr νιτρικής 

αμμωνίας), (SuperNitro, Κοκκώδες Αζωτούχο Λίπασμα, Νιτρική Αμμωνία 34,4-0-0).  

Στο στάδιο του καλαμώματος στις (02-05-2017) έγινε η πρώτη δειγματοληψία 

φυτών (ένα δοχείο στο επίπεδο 60% και αντίστοιχα ένα από το επίπεδο 100% από κάθε 

μία από τις 221 ποικιλίες). Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε χάρτινα σακουλάκια και 

μετρήθηκε το νωπό  και το ξηρό βάρος. 
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Εικόνα 4. Δειγματοληψία φυτών στο στάδιο του καλαμώματος 

 

Στο στάδιο της έναρξης της ταξιανθίας στις (23-05-2017) έγινε η  δεύτερη και 

τελική δειγματοληψία (δυο δοχεία  από κάθε μία από τις 221 ποικιλίες στα επίπεδα 60% 

και 100% της υδατοϊκανότητας). Τα δείγματα πάρθηκαν για κάθε ποικιλία ξεχωριστά για 

τα δυο επίπεδα υδατοϊκανότητας (60% και 100%). Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε 

χάρτινα σακουλάκια και μετρήθηκε το νωπό και το ξηρό βάρος τους. 
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Πίνακας 2. Ποικιλίες σιταριού που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα 

Plot Code  Plot Code  

1 AS-NR 1-P  22 AS-NR 22-P  

2 AS-NR 2-P  23 AS-NR 23-P  

3 AS-NR 3-P  24 AS-NR 24-P  

4 AS-NR 4-P  25 AS-NR 25-P  

5 AS-NR 5-P  26 AS-NR 26-P  

6 AS-NR 6-P  27 AS-NR 27-P  

7 AS-NR 7-P  28 AS-NR 28-P  

8 AS-NR 8-P  29 AS-NR 29-P  

9 AS-NR 9-P  30 AS-NR 30-P  

10 AS-NR 10-P  31 AS-NR 31-P  

11 AS-NR 11-P  32 AS-NR 32-P  

12 AS-NR 12-P  33 AS-NR 33-P  

13 AS-NR 13-P  34 AS-NR 34-P  

14 AS-NR 14-P  35 AS-NR 35-P  

15 AS-NR 15-P  36 AS-NR 36-P  

16 AS-NR 16-P  37 AS-NR 37-P  

17 AS-NR 17-P  38 AS-NR 38-P  

18 AS-NR 18-P  39 AS-NR 39-P  

19 AS-NR 19-P  40 AS-NR 40-P  

20 AS-NR 20-P  41 AS-NR 41-P  

21 AS-NR 21-P     

      

42 AS-NR 2-
AGROARFA 

 68 AS-NR 44-
AGROARFA 

 

43 AS-NR 5-
AGROARFA 

 69 AS-NR 45-
AGROARFA 
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44 AS-NR 6-
AGROARFA 

 70 AS-NR 46-
AGROARFA 

 

45 AS-NR 7-
AGROARFA 

 71 AS-NR 47-
AGROARFA 

 

46 AS-NR 10-
AGROARFA 

 72 AS-NR 48-
AGROARFA 

 

47 AS-NR 13-
AGROARFA 

 73 AS-NR 49-
AGROARFA 

 

48 AS-NR 14-
AGROARFA 

 74 AS-NR 50-
AGROARFA 

 

49 AS-NR 15-
AGROARFA 

 75 AS-NR 51-
AGROARFA 

 

50 AS-NR 16-
AGROARFA 

 76 AS-NR 52-
AGROARFA 

 

51 AS-NR 22-
AGROARFA 

 77 AS-NR 53-
AGROARFA 

 

52 AS-NR 23-
AGROARFA 

 78 AS-NR 54-
AGROARFA 

 

53 AS-NR 25-
AGROARFA 

 79 AS-NR 55-
AGROARFA 

 

54 AS-NR 30-
AGROARFA 

 80 AS-NR 56-
AGROARFA 

 

55 AS-NR 31-
AGROARFA 

 81 AS-NR 57-
AGROARFA 

 

56 AS-NR 32-
AGROARFA 

 82 AS-NR 58-
AGROARFA 

 

57 AS-NR 33-
AGROARFA 

 83 AS-NR 59-
AGROARFA 

 

58 AS-NR 34-
AGROARFA 

 84 AS-NR 60-
AGROARFA 

 

59 AS-NR 35-
AGROARFA 

 85 AS-NR 61-
AGROARFA 

 

60 AS-NR 36-
AGROARFA 

 86 AS-NR 62-
AGROARFA 

 

61 AS-NR 37-  87 AS-NR 63-  
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AGROARFA AGROARFA 

62 AS-NR 38-
AGROARFA 

 88 AS-NR 64-
AGROARFA 

 

63 AS-NR 39-
AGROARFA 

 89 AS-NR 65-
AGROARFA 

 

64 AS-NR 40-
AGROARFA 

 90 AS-NR 66-
AGROARFA 

 

65 AS-NR 41-
AGROARFA 

 91 AS-NR 67-
AGROARFA 

 

66 AS-NR 42-
AGROARFA 

 92 AS-NR 68-
AGROARFA 

 

67 AS-NR 43-
AGROARFA 

 93 AS-NR 69-
AGROARFA 

 

      

94 AS-NR 1-FIKSE  159 AS-NR 92-FIKSE  

95 AS-NR 2-FIKSE  160 AS-NR 94-FIKSE  

96 AS-NR 3-FIKSE  161 AS-NR 100-FIKSE  

97 AS-NR 4-FIKSE  162 AS-NR 101-FIKSE  

98 AS-NR 5-FIKSE  163 AS-NR 102-FIKSE  

99 AS-NR 6-FIKSE  164 AS-NR 104-FIKSE  

100 AS-NR 7-FIKSE  165 AS-NR 105-FIKSE  

101 AS-NR 8-FIKSE  166 AS-NR 107-FIKSE  

102 AS-NR 9-FIKSE  167 AS-NR 108-FIKSE  

103 AS-NR 10-FIKSE  168 AS-NR 110-FIKSE  

104 AS-NR 11-FIKSE  169 AS-NR 113-FIKSE  

105 AS-NR 12-FIKSE  170 AS-NR 114-FIKSE  

106 AS-NR 13-FIKSE  171 AS-NR 116-FIKSE  

107 AS-NR 15-FIKSE  172 AS-NR 125-FIKSE  

108 AS-NR 16-FIKSE  173 AS-NR 126-FIKSE  

109 AS-NR 19-FIKSE  174 AS-NR 127-FIKSE  
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110 AS-NR 20-FIKSE  175 AS-NR 130-FIKSE  

111 AS-NR 21-FIKSE  176 AS-NR 132-FIKSE  

112 AS-NR 22-FIKSE  177 AS-NR 133-FIKSE  

113 AS-NR 23-FIKSE  178 AS-NR 134-FIKSE  

114 AS-NR 24-FIKSE  179 AS-NR 136-FIKSE  

115 AS-NR 26-FIKSE  180 AS-NR 137-FIKSE  

116 AS-NR 27-FIKSE  181 AS-NR 138-FIKSE  

117 AS-NR 28-FIKSE  182 AS-NR 140-FIKSE  

118 AS-NR 29-FIKSE  183 AS-NR 141-FIKSE  

119 AS-NR 31-FIKSE  184 AS-NR 142-FIKSE  

120 AS-NR 32-FIKSE  185 AS-NR 143-FIKSE  

121 AS-NR 36-FIKSE  186 AS-NR 144-FIKSE  

122 AS-NR 37-FIKSE  187 AS-NR 148-FIKSE  

123 AS-NR 38-FIKSE  188 AS-NR 149-FIKSE  

124 AS-NR 39-FIKSE  189 AS-NR 151-FIKSE  

125 AS-NR 40-FIKSE  190 AS-NR 152-FIKSE  

126 AS-NR 41-FIKSE  191 AS-NR 153-FIKSE  

127 AS-NR 42-FIKSE  192 AS-NR 155-FIKSE  

128 AS-NR 43-FIKSE  193 AS-NR 156-FIKSE  

129 AS-NR 44-FIKSE  194 AS-NR 160-FIKSE  

130 AS-NR 46-FIKSE  195 AS-NR 162-FIKSE  

131 AS-NR 48-FIKSE  196 AS-NR 163-FIKSE  

132 AS-NR 49-FIKSE  197 AS-NR 164-FIKSE  

133 AS-NR 50-FIKSE  198 AS-NR 167-FIKSE  

134 AS-NR 51-FIKSE  199 AS-NR 171-FIKSE  

135 AS-NR 52-FIKSE  200 AS-NR 178-FIKSE  

136 AS-NR 55-FIKSE  201 AS-NR 185-FIKSE  

137 AS-NR 56-FIKSE  202 AS-NR 187-FIKSE  
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138 AS-NR 57-FIKSE  203 AS-NR 188-FIKSE  

139 AS-NR 59-FIKSE  204 AS-NR 189-FIKSE  

140 AS-NR 61-FIKSE  205 AS-NR 190-FIKSE  

141 AS-NR 62-FIKSE  206 AS-NR 191-FIKSE  

142 AS-NR 63-FIKSE  207 AS-NR 194-FIKSE  

143 AS-NR 64-FIKSE  208 AS-NR 195-FIKSE  

144 AS-NR 65-FIKSE  209 AS-NR 196-FIKSE  

145 AS-NR 69-FIKSE  210 AS-NR 198-FIKSE  

146 AS-NR 70-FIKSE  211 AS-NR 199-FIKSE  

147 AS-NR 71-FIKSE  212 AS-NR 200-FIKSE  

148 AS-NR 72-FIKSE  213 AS-NR 203-FIKSE  

149 AS-NR 73-FIKSE  214 AS-NR 205-FIKSE  

150 AS-NR 74-FIKSE  215 AS-NR 206-FIKSE  

151 AS-NR 76-FIKSE  216 AS-NR 207-FIKSE  

152 AS-NR 77-FIKSE  217 AS-NR 210-FIKSE  

153 AS-NR 79-FIKSE  218 AS-NR 211-FIKSE  

154 AS-NR 82-FIKSE  219 AS-NR 214-FIKSE  

155 AS-NR 83-FIKSE  220 AS-NR 215-FIKSE  

156 AS-NR 84-FIKSE  221 AS-NR 217-FIKSE  

157 AS-NR 90-FIKSE     

158 AS-NR 91-FIKSE     
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Υπολογισμός της ποσότητας νερού πουχρησιμοποιήθηκε για τα δυο επίπεδα 

υδατοϊκανότητας 

 

Για την διεξαγωγή του πειράματος, ελήφθη επιφανειακό έδαφος (0-50 cm) από 

τον αγρό στο αγρόκτημα του (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) το οποίο ομογενοποιήθηκε και 

κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας (αεροξήρανση, απομάκρυνση λίθων και κοσκίνισμα 

σε πλέγμα 2 mm) χρησιμοποιήθηκε ως εδαφικό υπόστρωμα.  Αρχικά έγινε ανάλυση του 

εδάφους για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων του και στη συνέχεια 

υπολογίστηκε η ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε επίπεδο 

υδατοικανότητας. Για το λόγο αυτό από το ομογενοποιημένο έδαφος πάρθηκαν (6) 

διαφορετικά δείγματα και προσδιορίστηκε η μηχανική τους σύσταση καθώς και η 

φαινόμενη πυκνότητα, ρb(Πίνακας 1). Με βάση το τριγωνικό διάγραμμα κατάταξης 

(U.S.D.A., 1951) τα εδαφικά δείγματα κατατάσσονται στον τύπο εδάφους που 

χαρακτηρίζεται ως αμμώδης πηλός  (SL) (Σχήμα 1).  

 

 

 

Πίνακας 3. Φυσικές ιδιότητες εδαφικών δειγμάτων  

 

α/α Άμμος (%) Ιλύς (%) Άργιλος (%) Χαρακτηρισμός ρb (gr/cm3) 

1 69,2 23,6 7,2 SL 1,65 

2 68,0 20,0 12,0 SL 1,60 

3 66,4 23,6 10,0 SL 1,50 

4 64,2 25,4 10,4 SL 1,45 

5 70,2 22,5 7,3 SL 1,60 

6 65,6 23,6 10,8 SL 1,50 

 



46 
 

 

Σχήμα 1. Μηχανική σύσταση εδαφικών δειγμάτων του πειράματος 

 

Στην πρακτική των αρδεύσεων απαιτείται ο υπολογισμός της ποσότητας του 

νερού που μπορεί να συγκρατήσει ένα έδαφος και η οποία θα είναι διαθέσιμη για τα 

φυτά. Η γνώση της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας είναι απαραίτητη προκειμένου να 

αποφεύγεται η υδατική καταπόνηση των φυτών αλλά και η υπερβολική άρδευση. Το 

πάνω όριο της διαθέσιμης υγρασίας ονομάζεται υδατοϊκανότητα (Field Capacity, FC) 

και εκφράζει το ποσοστό της υγρασίας που συγκρατείται από την στερεά φάση του 

εδάφους μετά την απομάκρυνση του ελεύθερα στραγγιζόμενου νερού ή νερού βαρύτητας. 

Το δυναμικό πίεσης (h) του νερού στην υδατοικανότητα εξαρτάται από την υφή του 

εδάφους και κυμαίνεται μεταξύ (-5 και -33 kPa) (Tolk, 2003). Το κάτω όριο της 

διαθέσιμης υγρασίας αντιστοιχεί στο Σημείο μόνιμης μάρανσης (Permanent Wilting 

Point, PWP), όπου ουσιαστικά παύει η διαπνοή των φυτών και το δυναμικό πίεσης (h) 

του νερού λαμβάνεται ίσο με (-1500 Kpa). 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της διαθεσιμότητας νερού στα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαφόρων ποικιλιών κριθαριού, επιλέχθηκαν δύο επίπεδα 

εδαφικής υγρασίας 100% και 60%, που εκφράζουν ποσοστό ως προς την υδατοϊκανότητα 

του εδάφους. Η γενικευμένη προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η υδατοϊκανότητα 

αντιστοιχεί σε μύζηση () 33 kPa  δεν υιοθετήθηκε στηνπαρούσα εργασία διότι δεν 

λαμβάνει υπόψη της την μηχανική σύσταση του εδάφους και είναι ιδιαίτερα επισφαλής 
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στα αμμώδη και ισχυρώς συσσωματωμένα εδάφη (Twarakavi, et.al., 2009). Για τους 

παραπάνω λόγους ακολουθήθηκε η διαδικασία που προτείνουν ο Liang,et.al., (2016) η 

οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

Υπολογισμός της υδατοϊκανότητας 

 

Για τον προσδιορισμό της υδατοικανότητας του εδαφικού υποστρώματος 

επιλέχθηκαν τυχαία έξι γλάστρες από τις οποίες ελήφθησαν ισάριθμα αδιατάρακτα 

δείγματα. Μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και αφού προετοιμάστηκαν κατάλληλα, 

τοποθετήθηκαν στην συσκευή του δίσκου πίεσης (Σχήμα 1) όπου υποβάλλονταν σε 

βαθμιαία αυξανόμενες πιέσεις (0.1, 0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 3.0, 5.0, 7.5, 10, 12 και 15 bar). 

 

 

Εικόνα 5. Συσκευή δίσκου πίεσης 

 

Για κάθε συγκεκριμένη πίεση, όταν σταματούσε η εκροή νερού, τα δείγματα 

ζυγίζονταν προκειμένου στη συνέχεια να υπολογιστεί η περιεχόμενη υγρασία τους. Μετά 

την εξισορρόπηση των δειγμάτων στην πίεση των (15 bar), τοποθετήθηκαν στο 

πυριαντήριο για (24h στους 105 οC), ώστε να υπολογιστεί η ξηρή μάζα του εδάφους. Η 

παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών μηνών. Από τις μέσες τιμές της 

μετρηθείσας υγρασίας στα εδαφικά δείγματα, κατασκευάσθηκε η 

χαρακτηριστικήκαμπύλη η οποία δείχνει τη σχέση μεταξύ του δυναμικού πίεσης και της 

υγρασίας που συγκρατείται από το έδαφος. Για την μαθηματική περιγραφή 
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τηςχαρακτηριστικής καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική εξίσωση του VanGenuchten 

(1980):  

   
mn

r s rh 1 h    


       (1) 

όπου: θ = η εδαφική υγρασία [cm3/cm3] 

 θs = η εδαφική υγρασία στον κορεσμό [cm3/cm3] 

 θr = η υπολειμματική εδαφική υγρασία [cm3/cm3] 

 h  = το δυναμικό πίεσης [cm] 

 α,n,m = εμπειρικές σταθερές, 
1

m 1
n

   
 

 

 Οι τιμές των παραμέτρων της εξίσωσης vanGenuchten προσδιορίστηκαν με τη 

βοήθεια του λογισμικού RETC (RETC, 2009) και είναι: θs=0.357, θr=0.048, α=0.018, 

n=1.383. Τα ζεύγη τιμών πίεσης-υγρασίας για τα έξι εδαφικά δείγματα καθώς και η 

σταθμισμένη χαρακτηριστική καμπύλη, παρουσιάζονται στο (Σχήμα 2).  

 

 

Σχήμα 2. Σταθμισμένη χαρακτηριστική καμπύλη των έξι εδαφικών δειγμάτων 
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Η χαρακτηριστική καμπύλη έχει σχήμα σιγμοειδές και η κλίση d dh 0   όταν s   

και r  . Το σημείο καμπής της χαρακτηριστικής καμπύλης (Σχήμα 3)προσδιορίζεται 

θέτοντας την δεύτερη παράγωγο της εξίσωσης (1) ως προς h ίση με το μηδέν: 

 

2

2

n n

n
s r2 mn

1 ( h) ( 1 ( h) m)n
( ) ( h) mn 0

1

d

dh ( h)

 




  

     
 







 (2) 

από την οποία προκύπτει: 

1

i

n1
h

n

n 1


 

 
 

  (3) 

Η αντίστοιχη υγρασία στο σημείο καμπής θα είναι: 

   
n 1

n

i i r s r

2n 1
h

n
    

  
       

 
 (4) 

Η εξίσωση της εφαπτόμενης ευθείας στο σημείο καμπής, i, είναι: 

 
i

i ih h
h h  


    (5) 

και η εξίσωση της εφαπτόμενης ευθείας στο σημείο μόνιμης μάρανσης, PWP: 

 
pwp

pwp pwph h
h h  


    (6) 

όπου:  
1

2n n1 n
s r

n 1 ( h)
d

h
dh

1 n ( )
  

 


 
         (7) 

Το σημείο τομής (Σχήμα 3) των δύο εξισώσεων (5) και (6) έχει ως συντεταγμένες την 

πίεση hinter που υπολογίζεται από την σχέση: 

   
i pwp

i pwp

pwp i pwp ih h

int er

h h

h h
h

   

 

   


 
 (8) 

και την υγρασία που αντιστοιχεί στην υδατοικανότητα  inter FCh  ,  

 
mn

FC r s r int er1 h    


       (9) 
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Σχήμα 3. Προσδιορισμός της υδατοϊκανότητας του υποστρώματος των  δοχείων 

Γνωρίζοντας τις παραμέτρους θs, θr, α, n και m της εξίσωσης vanGenuchten, με τη 

βοήθεια των εξισώσεων (7), (8) και (9) υπολογίστηκε η τιμή της πίεσης hinter=241.2 cm 

και ακολούθως η υγρασία που αντιστοιχεί στην υδατοϊκανότηταθFC=0.218 ή 22%.  

Κατόπιν τούτων για την διατήρηση της υγρασίας στο εδαφικό υπόστρωμα των γλαστρών 

στα προκαθορισμένα επίπεδα, δηλαδή 100% της υδατοικανότητας (θFC=0.22) και 60% 

της υδατοϊκανότητας (θFC=0.13), πραγματοποιούνταν μετρήσεις, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (κάθε 3 ημέρες), με το ηλεκτρονικό υγρασιόμετροThetaProbetype ML2x του 

οίκου Delta-T devicesLtd (Σχήμα 3) που παρέχει ακρίβεια ±1%.  
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Εικόνα6. Φορητό υγρασιόμετρο εδάφους συνδεδεμένο με το καταγραφικό όργανο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

5.2. Αποτελέσματα και συζήτηση 
 

       5.2.1. Φυτρωτική ικανότητα των σπόρων 

Γενικά, η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων έδειξε 

ότι η φυτρωτική ικανότητα, η ικανότητα αδελφώματος και το ξηρό βάρος των 

ποικιλιών σιταριού επηρεάστηκαν σημαντικά από τα επίπεδα υγρασίας (P<0,001), 

την ποικιλία (P<0,001) καθώς και από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (P<0,001), 

όμως με διαφορετικό τρόπο. Σε μερικές ποικιλίες επηρεάστηκε περισσότερο η 

φυτρωτική ικανότητα, σε μερικές άλλες η ικανότητα αδελφώματος και σε κάποιες 

άλλες επηρεάστηκε περισσότερο  το ξηρό βάρος (Σχήματα 1,2,3).  

Η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων της φυτρωτικής 

ικανότητας των ποικιλιών σιταριού έδειξε ότι το χαρακτηριστικό αυτό επηρεάστηκε 

σημαντικά από τα επίπεδα άρδευσης (P<0,001), την ποικιλία (P<0,001) καθώς και 

από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (P<0,001). 

Με βάση την ικανότητα φυτρώματος, οι ποικιλίες σιταριού, και στα δυο 

επίπεδα υγρασίας κατατάχθηκαν σε 3 κατηγορίες, ποικιλίες με χαμηλό ποσοστό 

φυτρώματος (0-40%), ποικιλίες με μέτριο ποσοστόφυτρώματος (40-80%) και 

ποικιλίες με υψηλό ποσοστό φυτρώματος (80-100%) (Σχήμα 4).   Ειδικότερα, στο 

επίπεδο υγρασίας ( 60%) της ιδατοϊκανότητας του εδάφουςο μεγαλύτερος αριθμός 

των ποικιλιών σιταριού 121 ποικιλίες είχαν χαμηλά ποσοστά φυτρωτικής ικανότητας, 

ενώ ένας μικρός αριθμός 17 ποικιλίες είχαν υψηλά ποσοστάφυτρωτικής ικανότητας 

που κυμάνθηκε από (80 έως και 100%) (Σχήμα 4). Αντίθετα, στο επίπεδο υγρασίας 

(100%) της ιδατοϊκανότητας του εδάφους μόνο12 ποικιλίες παρουσίασαν χαμηλά 

ποσοστά φυτρωτικής ικανότητας. Οι ποικιλίες που παρουσίασαν μεγαλύτερα 

ποσοστά φυτρωτικής ικανότητας που κυμάνθηκε από (70 έως 80%) ήταν οι ποικιλίες: 

AS-NR 47-AGROARFA, AS-NR 11-FIKSE, AS-NR 12-FIKSE, AS-NR 211-FIKSE, 

AS-NR 171-FIKSE, AS-NR 5-FIKSE, AS-NR 185-FIKSE, AS-NR 189-FIKSE και 

AS-NR 19-FIKSE (Σχήμα 4).     

Σχετικά με τη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων στο επίπεδο υγρασίας 

(100%)  της υδατοϊκανότητας του εδάφους βρέθηκε ότι, 12 ποικιλίες είχαν χαμηλά 
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ποσοστά φυτρώματος (4-17%), ενώ στο μεγαλύτερο αριθμό των ποικιλιών  η 

φυτρωτική ικανότητα κυμάνθηκε από 70-100%.Ειδικότερα, οι ποικιλίεςAS-NR 8-

FIKSE, AS-NR 144-FIKSE, AS-NR 217-FIKSE, AS-NR 7-FIKSE, AS-NR 148-

FIKSE, AS-NR 171-FIKSE, AS-NR 2-FIKSE, AS-NR 7-P, AS-NR 40-FIKSE και 

AS-NR 114-FIKSE η φυτρωτική ικανότητα κυμάνθηκε από (90 έως και 100%) 

(Σχήμα 4). 

 

 

Σχήμα 4. Επίδραση της άρδευσης στο φύτρωμα 221 ποικιλιών μαλακού 

σιταριού. Οι τιμές είναι μέσοι όροι τεσσάρων επαναλήψεων. 

 

Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων υγρασίας (60 και 100%της 

υδατοϊκανότητας) από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 17 

ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία φυτρώματος  από (80 έως 100%). Ειδικότερα, στις 

ποικιλίεςAS-NR 47- FIKSE, AS-NR 79- FIKSE, AS-NR 203- FIKSE, AS-NR 73-

FIKSE, AS-NR 211-FIKSE, AS-NR 11-FIKSE, AS-NR 19-FIKSE, AS-NR 190-

FIKSE, AS-NR 5-FIKSE, AS-NR 185-FIKSE η φυτρωτική ικανότητα κυμάνθηκε 
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από (80 έως 90%), ενώ στις ποικιλίες AS-NR 189-FIKSE, AS-NR 67-AGROARFA, 

AS-NR 215-FIKSE, AS-NR 53-AGROARFA, AS-NR 65-AGROARFA, AS-NR54-

AGROARFA, AS-NR 12-FIKSE η φυτρωτική ικανότητα κυμάνθηκε από ( 90 έως 

και 100% ) (Σχήμα 5). 

 

 

Σχήμα 5. Οι  17 ποικιλίες που παρουσίασαν αναλογία φυτρώματος  από 80-

100% στα δύο επίπεδα άρδευσης. 

 

5.2.2. Ικανότητα αδελφώματος. 

Η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων έδειξε επίσης, 

ότι ο αριθμός βλαστών ήη ικανότητα αδελφώματος των ποικιλιών σιταριού, 

επηρεάστηκε σημαντικά από τα επίπεδα υγρασίας (P<0,001), την ποικιλία (P<0,001) 

καθώς και από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (P<0,001). 

Με βάση την ικανότητα αδελφώματος, οι ποικιλίες σιταριού, και στα δυο 

επίπεδα υγρασίας κατατάχθηκαν σε 3 κατηγορίες, ποικιλίες με χαμηλό ποσοστό 

αδελφώματος (0-30%), ποικιλίες με μέτριο ποσοστό αδελφώματος (30-50%) και 

ποικιλίες με μεγαλύτερο ποσοστό αδελφώματος (50-100%) (Σχήμα 6).Ειδικότερα, 

στο επίπεδο υγρασίας (60%) της υδατοϊκανότητας του εδάφους, βρέθηκε ότι, 150 

0

20

40

60

80

100

120

140

71 15
3

21
3

14
9

21
8

10
4

10
9

20
5 98 20
1

20
4 91 22
0 77 89 78 10
5

Φ
ύτ

ρω
μα

 %
 (

60
:1

00
)*

10
0

Ποικιλίες

Φύτρωμα - Ποικιλίες



55 
 

ποικιλίες ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία με χαμηλό ποσοστό αδελφώματος, 61 

ποικιλίες ήταν μετρίως ανθεκτικές και μόνο 10 ποικιλίες  παρουσίασαν σχετική 

ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Στις ευαίσθητες ποικιλίες,σε 85 από αυτές τα 

φυτρωμένα φυτά ξεράθηκαν, σε 65 ποικιλίες η ικανότητα αδελφώματος κυμάνθηκε 

από 0,5 έως 2 βλαστούς ανά δοχείο, ενώ στις ποικιλίες που παρουσίασαν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά αδελφώματος  ο αριθμός βλαστών ανά δοχείο κυμάνθηκε από 6 

έως 8. Οι ποικιλίες που παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά αδελφώματος   ήταν:AS-

NR 142-FIKSE, AS-NR 148-FIKSE,  AS-NR 5-FIKSE, AS-NR 11-FIKSE, AS-NR 

43-FIKS, AS-NR 171-FIKSE, AS-NR 28-FIKSE, AS-NR 215-FIKSE, AS-NR 144-

FIKSE, AS-NR 211-FIKSE (Σχήμα 6). 

 

 

Σχήμα 6. Επίδραση της άρδευσης στον αριθμό βλαστών 221 ποικιλιών                       

σιταριού.Οι τιμές είναι μέσοι όροι τεσσάρων επαναλήψεων. 
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Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων άρδευσης (60 και 100% της 

υδατοϊκανότητας) από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 17 

ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία βλαστών από 50 έως 100%. Ειδικότερα, οι ποικιλίες 

που παρουσίασαν αναλογία βλαστών από 50 έως 100% ήταν: AS-NR 143-FIKSE, 

AS-NR 211-FIKSE, AS-NR 215-FIKSE, AS-NR 28-FIKSE, AS-NR 144-FIKSE, AS-

NR 203-FIKSE, AS-NR 104-FIKSE, AS-NR 43-FIKSE, AS-NR 171-FIKSE, AS-NR 

153-FIKSE, AS-NR 37-FIKSE, AS-NR 19-FIKSE, AS-NR 74-FIKSE, AS-NR 152-

FIKSE, AS-NR 148-FIKSE, AS-NR 29-FIKSE, AS-NR 141-FIKSE (Σχήμα 7). 

 

Σχήμα 7. Οι 17 ποικιλίες που παρουσίασαν αναλογία βλαστών από (50 έως 

100%) στα δύο επίπεδα άρδευσης. 

 

5.2.3. Ξηρό βάρος φυτών 

Η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων του ξηρού 

βάρους των φυτών έδειξε επίσης, ότι το χαρακτηριστικό αυτό των ποικιλιών σιταριού 

επηρεάστηκε σημαντικά από τα επίπεδα υγρασίας (P<0,001), την ποικιλία (P<0,001) 

καθώς και από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (P<0,001). 
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Το ξηρό βάρος όλων των ποικιλιών σιταριού επηρεάστηκε περισσότερο απότα 

άλλα δυο χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν (φυτρωτική ικανότητα, αριθμός 

βλαστών) ειδικότερα, στο επίπεδο υγρασίας (60%) της υδατοϊκανότητας του 

εδάφους. Ειδικότερα, στο επίπεδο υγρασίας (60%) της υδατοϊκανότητας του εδάφους, 

τα στοιχεία του ξηρού βάρους  έδειξαν ότι από τις 221 ποικιλίες που αξιολογήθηκαν 

οι 210 ποικιλίες ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία, 8 ποικιλίες ήταν μερικώς ευαίσθητες 

και μόνο 3 ποικιλίες ήταν σχετικά ανθεκτικές(Σχήμα 8). 

Οι ποικιλίες που παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ξηρού βάρους (60% 

υδατοϊκανότητας του εδάφους) ήταν η AS-NR 11-FIKSE, AS-NR 211-FIKSE, AS-

NR 215-FIKSE. Ωστόσο, στο επίπεδο υγρασίας (100%) της υδατοϊκανότητας του 

εδάφους, 51 ποικιλίες ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία, 157 ποικιλίες ήταν μερικώς 

ευαίσθητες και 13 ποικιλίες ήταν σχετικά ανθεκτικές. 

 

 

Σχήμα 8. Επίδραση της άρδευσης στο ξηρό βάρος 221 ποικιλιών σιταριού. Οι 

τιμές είναι μέσοι όροι τεσσάρων επαναλήψεων. 
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Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων άρδευσης (60 και 100%) της 

υδατοϊκανότητας από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 17 

ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία ξηρού βάρους  από (15 έως 100%) (Σχήμα 9). 

 

 

 

Σχήμα 9. Οι 17 ποικιλίες που παρουσίασαν  αναλογία ξηρού βάρους  από (15 

έως 100%) στα δύο επίπεδα άρδευσης. 

 

 

Το ποσοστό του ξηρού βάρους εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από των 

αριθμό των βλαστών στο αδέλφωμα και όχι όσο από τον αριθμό των φυτών στο 

φύτρωμα. Η συσχέτιση μεταξύ ξηρού βάρους και αδελφιών είναι θετική (Σχήμα 10). 
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Σχήμα 10. Συσχέτιση μεταξύ ξηρού βάρους και αριθμού φυτών στο φύτρωμα 

και αριθμού βλαστών στο αδέλφωμα 
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  Συζήτηση 

 Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η ικανότητα αντοχής σε συνθήκες 

υδατικής καταπόνησης παλαιού γενετικού υλικού σιταριού 221 ποικιλίες σιταριού με 

σκοπό την εύρεση ποικιλιών με ικανότητα αντοχής σε συνθήκες ξηρασίας, γεγονός 

που θα επιτρέψει την αξιοποίηση  μη αρδευόμενων εδαφών που καταλαμβάνουν 

μεγάλες εκτάσεις στη χώρα μας. Ο Morris,et.al.,(1991), αναφέρει ότι στις 

αναπτυσσόμενες χώρες σχεδόν το 32% του σιταριού αντιμετωπίζει διαφόρους τύπους 

στρες ξηρασίας κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Γενικά, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ποικιλιών 

σιταριού που  αξιολογήθηκαν 221 ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία. 

 Ειδικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φυτρωτική ικανότητα και η 

ικανότητα αδελφώματος των ποικιλιών σιταριού επηρεάστηκαν σημαντικά από τα 

δυο επίπεδα άρδευσης. Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων υγρασίας του εδάφους μόνο 

17 ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία φυτρώματος  από (80-100%) και αναλογία 

βλαστών από (50-100%). Οι Begg και Turner, (1976) και Gharman και Gowing, 

(2005) σε πειράματα αξιολόγησης ποικιλιών σιταριού στην ξηρασία βρήκαν ότι με 

αύξηση της υδατικής καταπόνησης ο αριθμός αδελφιών μειώθηκε σημαντικά. 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και σε άλλες μελέτες (Royo,et.al., 2006; 

VanHerwaarden,et.al., 1998; Passioura, 2002). Ωστόσο, σε άλλες μελέτες (Hochman, 

1982 καιKobata, et.al.,1992), αναφέρεται ότι ο αριθμός των αδελφιών των ποικιλιών 

σιταριού δεν επηρεάστηκε από την έλλειψη νερού.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι το ξηρό βάρος όλων των 

ποικιλιών σιταριού  επηρεάστηκε περισσότερο από ότι η φυτρωτική τους ικανότητα 

και ο αριθμός βλαστών, ειδικότερα στο επίπεδο υγρασίας (60%) της υδατοϊκανότητας 

του εδάφους. Η μείωση του ξηρού βάρους των ποικιλιών με τη μείωση της εδαφικής 

υγρασίας, έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα των Charmania και Gowing, 

(2005), Zhang,et.al., (2003) και Begg και Turner, (1976). Παρόμοια αποτελέσματα 

αναφέρονται και από άλλες μελέτες (Siddique,et al., 2000; Monclus,et al., 2006; 

Passioura, 2002).Επιπλέον, οι Latiri-Soki,et.al.,(1998), Carabet,et.al., (1998) και 

Bousa,et.al.,(2009) βρήκαν ότι η άρδευση αύξησε σημαντικά την παραγωγή ξηρού 
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βάρους στο σιτάρι. Ο Siddique,et.al.,(2000)αναφέρει ότι η σχετική περιεκτικότητα σε 

νερό, το δυναμικό νερού των φύλλων, η αντίσταση στοματίων και η θερμοκρασία 

φύλλου είναι σημαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις υδατικές σχέσεις των 

φυτών. Η σχετική περιεκτικότητα σε νερό των φύλλων σιταριού ήταν υψηλότερη 

αρχικά και μειώθηκε κατά την ανάπτυξη των φύλλων ως ξηρή ουσία.  Ο 

Monclus,et.al., (2006) αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ παραγόμενης ξηρής ουσίας και 

κατανάλωσης νερού ονομάζεται αποδοτικότητα χρήσης νερού, ενώ ο 

Abbate,et.al.,(2004) βρήκε  ότι κάτω από συνθήκες περιορισμένης χρήσης νερού, η 

απόδοση χρήσης του από το σιτάρι ήταν μεγαλύτερη από ότι σε συνθήκες καλής 

άρδευσης.   

Ο αργός ρυθμός στην αποκάλυψη των μηχανισμών αντοχής στην ξηρασία 

παρεμποδίζει τόσο τις παραδοσιακές αναπαραγωγικές προσπάθειες όσο και τη χρήση 

συγχρόνων γενετικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση της αντοχής στην ξηρασία των 

καλλιεργούμενων φυτών (Xiong,et.al., 20006). Ωστόσο, η ανάπτυξη  καλλιεργειών 

με αντοχή στο στρες της ξηρασίας μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη 

προσέγγιση. Ο Sinclair, (2011) αναφέρει ότι παρόλο που υπάρχουν πολλές 

στρατηγικές που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή σίτου κάτω από 

περιορισμένες συνθήκες ύδατος, η ανάπτυξη νέων γενότυπων με υψηλότερο 

δυναμικό απόδοσης και ανοχή στην ξηρασία εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως η 

πλέον εφικτή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.  
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Συμπεράσματα 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η φυτρωτική ικανότητα, 

η ικανότητα αδελφώματος και το ξηρό βάρος των ποικιλιών σιταριού 

επηρεάστηκαν σημαντικά από τα επίπεδα υγρασίας. 

 Το ξηρό βάρος όλων των ποικιλιών σιταριού επηρεάστηκε περισσότερο 

από τα άλλα δυο χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν (φυτρωτική 

ικανότητα, αριθμός βλαστών) ειδικότερα, στο επίπεδο υγρασίας (60%) της 

υδατοϊκανότητας του εδάφους.  

  Στο επίπεδο υγρασίας (60%) της υδατοϊκανότητας του εδάφους, τα 

στοιχεία του ξηρού βάρους  έδειξαν ότι από τις 221 ποικιλίες που 

αξιολογήθηκαν οι 210 ποικιλίες ήταν ευαίσθητες στην ξηρασία, 8 

ποικιλίες ήταν μερικώς ευαίσθητες και μόνο 3 ποικιλίες ήταν σχετικά 

ανθεκτικές.  

 Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων εδαφικής υγρασίας (60 και 100% της 

υδατοϊκανότητας) από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 

17 ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία φυτρώματος  από (80-100%).  

 Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων εδαφικής υγρασίας (60 και 100% της 

υδατοϊκανότητας) από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 

17 ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία βλαστών  από (50-100%). 

 Κατά μέσο όρο των δυο επιπέδων εδαφικής υγρασίας (60 και 100% της 

υδατοϊκανότητας) από τις 221 ποικιλίες σιταριού που αξιολογήθηκαν μόνο 

17 ποικιλίες παρουσίασαν αναλογία ξηρού βάρους  από (15-100%). 
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