
 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  

 
 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ  

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ, 
 ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΩΣ Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΛΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
∆ρ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

∆ρ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ  ΖΗΖΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2009 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

1 

ΔΣΑΟΗΠΡΗΔΠ  

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαηκεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ «Ξεξηβάιινλ-Λέεο ηερλνινγίεο», θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Αικπάλε 

Ρξηαληάθπιιν Θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Σεκείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ θαζψο θαη ηνλ θ. Βνζληάθν Φσθίσλα Θαζεγεηή ηνπ Γεληθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ.  

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνπο Δπηβιέπνληεο Θαζεγεηέο θ. Αικπάλε Ρξηαληάθπιιν 

Θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Σεκείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαζψο θαη 

ηνλ θ. Κηραειίδε Εήζε Θαζεγεηή ηνπ Γεληθνχ ηκήκαηνο ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ.. γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ ζηελ αλάζεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπο. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηνπο, σο δαζθάισλ κε ηελ νπζηαζηηθή θαη πξνο φιεο ηηο δηαζηάζεηο έλλνηα 

ηνπ φξνπ ππήξμε αλεθηίκεηε.  

Αθφκε επραξηζηψ ηνλ θ. Γθέξηζε Αζαλάζην Δπηζηεκνληθφ Ππλεξγάηε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ εδαθνινγίαο ηεο Πρνιήο Ρερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ 

ηκήκαηνο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ. θαη Θαζεγεηή ηνπ Perrotis 

College of Agricultural Studies θαη πεχζπλν ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη ην ΗΓΚΔ 

(Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ) ζηελ Διιάδα, κε 

ηίηιν «Αμηνιφγεζε δενιηζηθψλ ηφθθσλ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο 

ηέθξαο σο εδαθνβειηησηηθψλ», ηνλ ζπλάδειθν θ. Ράζην Βαζίιεην 

Θαζεγεηή Δθαξκνγψλ ηεο Πρνιήο Ρερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ ηκήκαηνο 

Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ Α.Ρ.Δ.Η.Θ. θαη Γακηαλίδε Γακηαλφ ζπλεξγάηεο ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ έξγνπ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδα. Ρνλ θ. Γθέξηζε Αζαλάζην επραξηζηψ επίζεο θαη γηα ηηο 

επηζεκάλζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπηηθήο 

Ξαξαγσγήο Αβξακίδε Γέζπνηλα, Πθαξακαγθά Δπζηξάηην, Γάιια άγγειν θαη 

Αλησλίνπ Σξήζην, γηα ηελ βνήζεηά ηνπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.  

Ρέινο εθθξάδσ ηηο βαζχηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε 

ζηήξημε πνιχπιεπξα θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ θχθινπ ηεο δσήο κνπ.  



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

2 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ .................................................................................................................. 6 

Abstract ..................................................................................................................... 10 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ ................................................................................................................. 14 

Πθνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη: ........................................ 15 

Α.1.1. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο πηπεξηάο ζε ζεξκνθήπην ................... 16 

ΘΑΡΑΓΥΓΖ ΡΖΠ ΞΗΞΔΟΗΑΠ ......................................................................... 16 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΖΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ....... 16 

ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΖ ΑΜΗΑ .......................................................................................... 17 

ΒΝΡΑΛΗΘΖ ΘΑΡΑΡΑΜΖ ................................................................................. 17 

ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΑ ΘΑΗ ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ .......... 18 

ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ ........................................................................................................ 19 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΛΘΖΘΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ .................................. 21 

ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΚΝΠ .................................................................................... 25 

ΙΗΞΑΛΠΖ ΘΑΗ ΑΟΓΔΠΖ .............................................................................. 28 

ΘΑΟΞΝΓΔΠΖ .................................................................................................... 29 

ΞΝΠΡΙΥΠΖ ΘΑΗ ΘΙΑΓΔΚΑ ................................................................. 30 

ΠΓΘΝΚΗΓΖ ..................................................................................................... 32 

ΔΣΘΟΝΗ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ ............................................................................ 32 

ΑΜΗΑ ΡΖΠ ΞΗΞΔΟΗΑΠ ..................................................................................... 36 

 

A.1.2. Σαξαθηεξηζηηθά πνηθηιηψλ (Arlequin θαη Ξ-113) πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ............................................................................................. 38 

 

Α.2. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο καξνπιηνχ ζε ζεξκνθήπην .................. 39 

TO ΦΡΝ ΚΑΟΝΙΗ (Lactuca sativa) ...................................................... 39 

ΠΖΚΔΟΗΛΖ ΔΜΑΞΙΥΠΖ, ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΖΠ 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ ................................................................................................ 39 

ΒΝΡΑΛΗΘΖ ΘΑΡΑΡΑΜΖ ................................................................................. 40 

ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ .......................................................... 40 

ΡΞΝΗ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝ ΚΑΟΝΙΗΝ .............................................. 41 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΘΙΗΚΑ ............................................................................... 42 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΔΓΑΦΝΠ ........................................................................... 43 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΙΗΞΑΛΠΖ ......................................................................... 43 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΑΟΓΔΠΖ .......................................................................... 44 

ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΚΝΠ - ΠΞΝΟΑ – ΦΡΔΠΖ ......................................... 44 

ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ – ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ .......................................................................... 46 

ΠΓΘΝΚΗΓΖ – ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ........................................................................ 47 

ΘΟΔΞΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΚΑΟΝΙΗΝ .......................................................... 49 

 

Α.3.1. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο θξάνπιαο ζε ζεξκνθήπην ............... 50 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ ......................................................................................................... 50 

ΒΝΡΑΛΗΘΖ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ .............................. 51 

ΘΙΗΚΑΡΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ......................................................................... 52 

ΔΓΑΦΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ .............................................................................. 53 

ΑΟΓΔΠΖ ........................................................................................................... 53 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΖΡΗΘΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ .................................................................. 54 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

3 

ΔΓΑΦΝΘΑΙΤΖ .............................................................................................. 55 

ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΚΝΠ .................................................................................... 56 

ΠΓΘΝΚΗΓΖ ..................................................................................................... 58 

ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ .............................................................. 60 

ΞΑΘΝΓΝΛΑ ...................................................................................................... 61 

ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ ........................................................................................................ 68 

ΘΟΔΞΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ............................................................................................. 72 

ΓΟΝΞΝΛΗΘΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΦΟΑΝΙΑΠ .............................................. 72 

Δδαθηθή έλαληη πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο .......................................... 74 

 

Α.3.2. Σαξαθηεξηζηηθά πνηθηιίαο (Ρemptation) ...................................... 80 

 

Α.4. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο Θαιακπνθηνχ............................................ 81 

 

Β.  ΓΟΝΞΝΛΗΘΔΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΓΔΛΗΘΑ .................................................. 83 

ΓΔΛΗΘΑ ................................................................................................................... 83 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΟΝΞΝΛΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ .................................. 84 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΗ ΓΟΝΞΝΛΗΘΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ........... 85 

ΑΟΓΔΠΖ ............................................................................................................... 85 

ΙΗΞΑΛΠΖ ............................................................................................................... 86 

ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ-ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΓΟΝΞΝΛΗΑΠ ............................... 87 

 

Γ.  Ξεξηγξαθή ησλ 4 πιηθψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ .............................. 90 

1. ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ (Vermiculite) ............................................................... 90 

2. ΕΔΝΙΗΘΝΠ (zeolite) .................................................................................... 91 

3. ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ (Bottom Ash) ....................................................................... 91 

4. ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ  (Fly Ash) ................................................................... 91 

 

Γ. Αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο......................................................... 93 

 

Δ. ΙΗΘΑ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΗ ...................................................................................... 94 

1. Ξηπεξηά ............................................................................................................. 94 

2. Καξνχιη ........................................................................................................... 97 

3. Φξάνπια ........................................................................................................ 101 

4. Γιπθφ θαιακπφθη ........................................................................................ 105 

 

ΠΡ. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΕΖΡΖΠΖ .......................................................... 106 

Α. Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
ππνζηξσκάησλ ................................................................................................. 106 

1. Ξηπεξηάο ..................................................................................................... 106 

2. Καξνχιη ..................................................................................................... 116 

2.1. Κεηξήζεηο  31 Ηαλνπαξίνπ 2005 ................................................... 116 

2.1.1. γξαζία. ............................................................................................. 116 

2.1.2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα (EC) .................................................... 116 

2.1.3. Θεξκνθξαζία. ................................................................................... 117 

 2.2. Κεηξήζεηο 26 Λνεκβξίνπ 2004 .................................................... 120 

2.2. Κεηξήζεηο 26 Λνεκβξίνπ 2004 ..................................................... 121 

2.2.1. γξαζία. ............................................................................................. 121 

2.2.2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα (EC) .................................................... 121 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

4 

2.2.3. Θεξκνθξαζία. ................................................................................... 122 

3.  Φξάνπια ................................................................................................... 126 

Β. Απνηειέζκαηα ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ ................................ 128 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ρισξνθχιιεο ................................ 128 

(ζε κνλάδεο ηνπ ρισξνθπιιφκεηξνπ SPAD) ........................................ 128 

1. Ξηπεξηά ....................................................................................................... 128 

2. Φξάνπια .................................................................................................... 133 

Γ. Απνηειέζκαηα Απφδνζεο Φπηψλ .......................................................... 134 

1. Ξηπεξηά. ...................................................................................................... 134 

2. Καξνχιη ..................................................................................................... 139 

Απνηειέζκαηα απφδνζεο ζηνλ αγξφ ......................................................... 147 

3. Γιπθφ θαιακπφθη (απφδνζε) .............................................................. 147 

 

Ε. ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ............................................................................ 153 

Α. Έξεπλα ζην Θεξκνθήπην .......................................................................... 153 

Α.1. Ξηπεξηά ................................................................................................... 153 

Α.2. Καξνχιη. ................................................................................................ 154 

Α.3. Φξάνπια ................................................................................................ 156 

Β. Έξεπλα ζε αγξνχο. .................................................................................... 157 

Β.1.Γιπθφ Θαιακπφθη. ............................................................................... 157 

 

Ζ. ΠΓΘΟΗΠΖ «ΛΔΥΛ» ΘΑΗ «ΞΑΙΑΗΥΛ» ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ ................. 158 

Α.1. Απνηειέζκαηα απφ εξγαζηεξηαθέο  αλαιχζεηο pH  (1:1) θαη 
Ζιεθηξηθήο Αγσγηκφηεηαο (EC)   ζηα πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα 
(παιαηά θαη λέα) ............................................................................................... 158 

Β. Απνηειέζκαηα απφ κεηξήζεηο  W.E.T. (πγξαζία-ειεθηξηθή 
αγσγηκφηεηα-ζεξκνθξαζία) ζηα πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα (παιαηά 
θαη λέα) ............................................................................................................... 165 

1. γξαζία ππνζηξσκάησλ (ν/ν %) ..................................................... 165 

2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα (EC-mS/cm) ησλ ππνζηξσκάησλ ... 168 

3. Θεξκνθξαζία (o C) ππνζηξσκάησλ ................................................. 169 

Γ. ΠΓΘΟΗΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΚΑΟΝΙΗΝ ΠΡΑ «ΛΔΑ» ΘΑΗ «ΞΑΙΑΗΑ» 
ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΑ. ............................................................................................... 170 

Γ. Απνηειέζκαηα απφ κεηξήζεηο ρισξνθχιιεο θχιισλ  (SPAD 
units) ζηα πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα (παιαηά θαη λέα) .................... 174 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΑ ΚΑΟΝΙΗΑ ................................................... 174 

 

Θ. ΠΓΘΟΗΡΗΘΑ  ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΥΛ ΔΓΣΥΟΗΥΛ ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ 
ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΑ ΔΗΠΑΓΝΚΔΛΑ ..................................................................... 180 

 

Η. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΛ ΠΡΝΛ ΑΓΟΝ 
ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ ...................................................................... 182 

Ππλνπηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο 2 αγξνχο ζηα 3 έηε .................. 182 

1. Δδαθνινγηθέο αλαιχζεηο (Κεηξήζεηο pH  θαη   EC) ....................... 182 

1.1. Δδαθνινγηθέο αλαιχζεηο γηα ην έηνο 2004 .................................. 182 

1.2. Δδαθνινγηθέο αλαιχζεηο γηα ην έηνο 2005 .................................. 186 

1.3. Δδαθνινγηθέο αλαιχζεηο γηα ην έηνο 2006 .................................. 190 

1.4. Δδαθνινγηθέο αλαιχζεηο γηα ην έηνο 2007 .................................. 193 

2. Ξεηξακαηηθφο Αγξφο ΑΓΠΘ –ΘΔΟΚΖ - Λ. Θεζζαινλίθεο.............. 194 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

5 

3. Ξεηξακαηηθφο Αγξφο ΓΟΝΠΔΟΝ - Λ. Ζκαζίαο ................................. 194 

4. ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝΠ ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝΠ  ΑΓΟΝΠ
 ................................................................................................................................ 199 

 

Θ.  ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ –ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ................................................ 201 

1. Ξεηξακαηηζκφο ζηνλ  Αγξφ ...................................................................... 201 

2. Ξεηξακαηηζκφο ζην Θεξκνθήπην ............................................................ 201 

3. ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ................................................................................................... 203 

 

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ...................................................................................................... 204 

Α. ΔΙΙΖΛΗΘΖ .................................................................................................... 204 

Β. ΜΔΛΝΓΙΥΠΠΖ .............................................................................................. 205 

Γ. Στεηικές ιζηοζελίδες ζηο INTERNET .............................................................. 206 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ..................................................................................................... 207 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1. ..................................................................................................... 208 

1.1. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ (Ξηπεξηά) .................................................... 208 

1.2. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ (Καξνχιη) .................................................. 213 

1.3. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ (Φξάνπια) ................................................. 215 

1.4. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ αγξνχ (Γιπθφ Θαιακπφθη) ......................... 216 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2. Ξεηξακαηηθά ζρέδηα. ............................................................ 218 

1. Ξεηξακαηηθφ Πρέδην γηα πηπεξηέο ........................................................... 218 

2. Ξεηξακαηηθφ Πρέδην γηα Καξνχιη .......................................................... 219 

3. Ξεηξακαηηθφ ζρέδην γηα θξάνπια. ........................................................ 220 

4. Ξεηξακαηηθφ Πρέδην γηα Γιπθφ Θαιακπφθη. ....................................... 222 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3. Κεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο  θαη 
Πρεηηθήο γξαζίαο (%) αέξα εληφο θαη εθηφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ ........ 223 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4. Ξεξηγξαθή θαη Φσηνγξαθίεο  απφ ερζξνχο θαη 
αζζέλεηεο καξνπιηνχ .......................................................................................... 231 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 5. Πηαηηζηηθά ζηνηρεία εμέιημεο θαιιηέξγεηαο καξνπιηνχ 
ζηελ Διιάδα .......................................................................................................... 239 

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

6 

ΚΔΙΔΡΖ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ ΕΔΝΙΗΘΝ, ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖ, ΓΟΖΠ 

ΘΑΗ ΗΞΡΑΚΔΛΖΠ ΡΔΦΟΑΠ ΥΠ ΔΓΑΦΝΒΔΙΡΗΥΡΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ ΓΗΑ 
ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΡΑ ΑΓΟΝΛΝΚΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΥΛ ΦΡΥΛ 

 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ  

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή απνηειεί κέξνο πνιπεηνχο 

έξεπλαο θαη εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνχ έξγνπ (2004-

2007) θαη δηελεξγήζεθε ζε αγξνχο θαη ζην Θεξκνθήπην ηνπ 

Αιεμάλδξεηνπ ΡΔΗ Θεζζαινλίθεο, ζην νπνίν είκαη ζπλεξγάηεο κε 

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Γξ Αζαλάζην Γθέξηζε  

ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ην ΗΓΚΔ 

(Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη  Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ) ζηελ Διιάδα, 

κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε δενιηζηθώλ ηόθθωλ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη 

ηπηάκελεο ηέθξαο  ωο εδαθνβειηηωηηθώλ». 

 Ρα εηδηθόηεξα αληηθείκελα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο 

είλαη λα κειεηήζεη θαη λα  αμηνινγήζεη: 

 Α.1. ηελ επίδξαζε ησλ ελλέα πδξνπνληθώλ ππνζηξσκάησλ, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηέζζεξα (4) γεσινγηθά πιηθά, ζηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο  ησλ ππνζηξσκάησλ ζε θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο κεηγκάησλ ηνπο κε άκκν θαη ηχξθε, γηα ρξήζε σο 

πδξνπνληθψλ ππνζηξσκάησλ (κέζα αλάπηπμεο) ζην Θεξκνθήπην  

 Α.2. λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή επίδξαζε ησλ ηεζζάξσλ 

εδαθνβειηησηηθψλ πιηθψλ (δεφιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη 

ηπηάκελεο ηέθξαο) ζηε ζπλνιηθή απόδνζε θαη αξηζκό ζπαδίθσλ 

ηνπ γιπθνχ θαιακπνθηνχ (sweet corn, πνηθηιία Express F1) ζε  

πείξακα αγξνχ ζηε πεξηνρή Γξνζεξνχ Γηαλληηζψλ, ζε έθηαζε 0,4 ha  

θαη φμηλεο αληίδξαζεο έδαθνο (pH<5,5) θαη 

 Β.1 ηελ επίδξαζε δπν εκεξνκεληώλ θύηεπζεο, ζε 

αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δχν  πνηθηιηψλ πηπεξηάο (Capsicum 

annuum var. Arlequin  θαη var. Odiseo – ίδηα κε ηελ Ο113 ηεο 
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πξνεγνχκελεο ρξνληάο) ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην  

θαη ζε θαιιηέξγεηα ζεξκνθεπίνπ. 

Β.2 ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ ππνζηξσκάησλ ζε αγξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (απφδνζε) πνηθηιίαο καξνπιηνχ ζε πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην. 

Β.3. ηελ επίδξαζε ησλ ηεζζάξσλ πιηθψλ ζε θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο κεηγκάησλ ηνπο κε άκκν θαη ηχξθε, γηα ρξήζε σο 

πδξνπνληθψλ ππνζηξσκάησλ (κέζα αλάπηπμεο) ζε θαιιηέξγεηα 

θξάνπιαο (Fragaria anannassas var. Temptation) ζε ζεξκνθήπην. 

Έξεπλα ζην Θεξκνθήπην. 

1. Ρν πεηξακαηηθφ κέξνο (γηα πηπεξηά) εγθαηαζηάζεθε ζην πάιηλν 

ζεξκνθήπην ηνπ ΑΡΔΗ-Θ, ρξεζηκνπνηψληαο 720 ζπλνιηθά πιαζηηθέο 

γιάζηξεο (θπηνδνρεία φγθνπ 15 l). Έγηλαλ κεηξήζεηο ζε πεξηνδηθά 

δηαζηήκαηα ζηηο ελλέα (9) κεηαρεηξίζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ 

ζπλδπαζκνχο ηνπ βαζηθνχ κείγκαηνο (άκκνο + ηχξθε ζε αλαινγία 

φγθσλ 4:1 %) θαη ησλ ηεζζάξσλ παξαπάλσ πιηθψλ ζε δχν 

αλαινγίεο ην θαζέλα θαζψο θαη ζε δπν εκεξνκελίεο κεηαθχηεπζεο 

ησλ ζπνξφθπησλ. Νη κεηξήζεηο πεξηιάκβαλαλ θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ (πγξαζία, ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη 

ζεξκνθξαζία) θαζψο θαη αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ 

πηπεξηάο (πνζνζηφ ρισξνθχιιεο ησλ θχιισλ θαη απφδνζε ). 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ έξγνπ έδεημαλ φηη ηα 

δηάθνξα πιηθά πξνθάιεζαλ  ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ππνζηξσκάησλ. Ρν αγξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ πνπ κεηξήζεθαλ (πνζνζηφ ρισξνθχιιεο 

θχιισλ θαη απφδνζε)  επεξεάζζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο. 

2. Ρν πεηξακαηηθφ κέξνο (γηα ην καξνχιη) εγθαηαζηάζεθε ζην 

πάιηλν ζεξκνθήπην ηνπ ΑΡΔΗ-Θ, ρξεζηκνπνηψληαο 360 πιαζηηθέο 

γιάζηξεο (θπηνδνρεία φγθνπ 15 liters –καχξνπ ρξψκαηνο).  
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Έγηλαλ νη παξαθάησ κεηξήζεηο ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα ζηηο 

ελλέα (9) κεηαρεηξίζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ζπλδπαζκνχο ηνπ 

βαζηθνχ κείγκαηνο (άκκνο + ηχξθε ζε αλαινγία φγθσλ 4:1 %) θαη 

ησλ ηεζζάξσλ παξαπάλσ πιηθψλ ζε δχν αλαινγίεο ην θαζέλα: 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ (πγξαζία, ζεξκνθξαζία 

θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα), θαζψο θαη αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θπηψλ καξνπιηνχ (απφδνζε θπηψλ-θξέζθν βάξνο θχιισλ). 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ έξγνπ έδεημαλ φηη ηα 

δηάθνξα πιηθά επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ππνζηξσκάησλ θαη ζε αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ. Ρα 

πιηθά δεκηνχξγεζαλ πην βέιηηζηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη αχμεζαλ 

ηελ απφδνζε ηνπ καξνπιηνχ. 

3. Ρν πεηξακαηηθφ κέξνο (γηα ηελ θξάνπια) εγθαηαζηάζεθε 

ζην πάιηλν ζεξκνθήπην ηνπ ΑΡΔΗ-Θ, ρξεζηκνπνηψληαο 720 πιαζηηθέο 

γιάζηξεο (θπηνδνρεία φγθνπ 15 l). Έγηλαλ κεηξήζεηο ζε πεξηνδηθά 

δηαζηήκαηα ζηηο ελλέα (9) κεηαρεηξίζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ 

ζπλδπαζκνχο ηνπ βαζηθνχ κείγκαηνο (άκκνο + ηχξθε ζε αλαινγία 

φγθσλ 4:1 ν/ν) θαη ησλ ηεζζάξσλ παξαπάλσ πιηθψλ ζε δχν 

αλαινγίεο ην θαζέλα. Νη κεηξήζεηο πεξηιάκβαλαλ θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ θαζψο θαη αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θπηψλ θξάνπιαο (πνζνζηφ ρισξνθχιιεο ησλ θχιισλ). 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηνπ έξγνπ έδεημαλ φηη ηα 

δηάθνξα πιηθά πξνθάιεζαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ππνζηξσκάησλ 

θαη αγξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπηνχ.  

 

Έξεπλα ζε αγξνύο. 

4. Πηα πιαίζηα Δπξσπατθνχ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεζζάξσλ πιηθψλ (δεφιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη 

ηπηάκελεο ηέθξαο) σο εδαθνβειηησηηθψλ θαη σο πδξνπνληθψλ 

ππνζηξσκάησλ, δηελεξγήζεθαλ πεηξάκαηα αγξνχ ζηελ ΑΓΠΘ – 

Θέξκε θαη ηελ  πεξηνρή Γξνζεξνχ Γηαλληηζψλ, ζε έθηαζε 0,4 ha, κε 
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ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ σο πξνο ηελ απφδνζε 

θαιιηέξγεηαο γιπθνχ θαιακπνθηνχ (sweet corn, πνηθηιία Express F1).  

Ρν έδαθνο είρε ηζρπξά φμηλε αληίδξαζε (pH <5,5) θαη ηα πιηθά 

πξνζηέζεθαλ ζε πεηξακαηηθά ηεκάρηα, ζε δχν δφζεηο: 45 θαη 90 

ιίηξα/πεηξακαηηθφ ηεκάρην. 

Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε δπν κνξθέο θαη δφζεηο ηεο 

ηέθξαο είραλ ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε, θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνλ 

βεξκηθνπιίηε. Ρν γεγνλφο απηφ εηθάδεηαη φηη νθείιεηαη ζηελ 

αλχςσζε ηνπ pH ζε ηηκέο πνπ απμάλεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζην θπηφ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ έδεημαλ παξφκνηα ηάζε. Ρν 

πείξακα ζα ζπλερηζζεί θαη ηελ επφκελε πεξίνδν, γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ζην ζχζηεκα «έδαθνο-

θπηφ». 

Ιέμεηο θιεηδηά: δεόιηζνο, βεξκηθνπιίηεο, ηπηάκελε ηέθξα, πγξή 

ηέθξα, πδξνπνλία, πηπεξηά, καξνύιη, θξάνπια, γιπθό θαιακπόθη, 

ππνζηξώκαηα, ριωξνθύιιε, ειεθηξηθή αγωγηκόηεηα, πγξαζία, 

ζεξκνθξαζία, απόδνζε. 
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Study of utilisation zeolite, vermiculite, bottom and fly ash as 

soil amendment  materials for the growth and the agronomic 

characteristics of cultivated plants 

 

Abstract 
 

The present postgraduate thesis constitutes part of  multiannual  

research  and it was worked out in the frames of Inquiring work  

(2004-2007) and was held in fields and in the Greenhouse of 

Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki,  in 

which I am collaborator with scientific person in charge Dr 

Athanassios Gkertsis   financed from the European Union (EE) and 

the Institute of Geological and Mineralogical Exploration (IGME) in 

Greece, entitled "Evaluation zeolite tuffs, vermiculite, fly and 

bottom ash as soil improving materials ".  

 The more specific objectives of postgraduate thesis it is it 

studies and it evaluates:  

A.1. the  effect of nine hydroponics substrates, that 

emanates from the four (4) geological materials, in the physical and 

chemical properties attributes of substrates  in physical and 

chemical properties their attributes of mixtures based on sand, peat 

and the four materials, for use as hydroponics substrates of (in 

growth)  in the Greenhouse   

A.2. it investigates the likely effect of four soil amendment 

materials (zeolite, vermiculite, fly and bottom ash) in the total 

yield and number of spikes sweet maize (sweet corn, variety  

Express F 1) in experiments of fields in the Agricultural Studies 

American Farm School of Thessaloniki the region Thermi and the 

region Drosero of Giannitsa, in extent 0,4  ha  and acidic reaction 

soil (pH < 5,5)  and  

B.1. the effect of two dates of planting, in agronomic 

characteristics of two varieties pepper (Capsicum annuum var.  

Arlequin and var. Odiseo – the same as P113 of previous year) for 
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use as hydroponic substrates (growth media) in pepper production 

under greenhouse conditions.  

B.2  the effect of the above four materials in physical and 

chemical properties of  mixtures based on sand, peat and the four 

materials, in agronomic characteristics (yield) variety of lettuce, for 

use as hydroponic substrates (growth media), and  in lettuce yield 

under greenhouse conditions.  

B.3. the effect of the above four materials in physical and 

chemical properties of  mixtures based on sand, peat and the four 

materials, for use as hydroponic substrates (growth media) in 

strawberry (Fragaria anannassas var. Temptation) production under 

greenhouse conditions.  

 

Research in the Greenhouse.  

1.  The experimental part (for pepper) was established at the 

glasshouse of Alexander Technological Education Institute of 

Thessaloniki, using 720 globally plastic flowerpots of (plant pots 

volume of 15 l). Became measurements in periodical intervals in the 

nine (9) treatments that emanated from combinations of mixtures 

based (sand + peat in proportion of volumes 4:1 %) and the above 

four materials in two proportions each one as well as in two dates of 

transplantation of seedlings. The measurements included physico-

chemical properties of mixtures based on sand, peat and the four 

materials, for use as hydroponic substrates  (moisture, electrical 

conductivity and temperature) as well as agronomic characteristics 

of plants of pepper (leaf chlorophyll of leaves and yield).  

The results of this department of work showed that the 

various materials caused important differentiation of physico-

chemical properties of mixtures based on sand, peat and the four 

materials, attributes of substrates. Agronomic characteristics of 

plant that were measured (rate of chlorophyll of leaves and yield) 

were influenced statistically considerably in enough cases.  
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2.  The experimental part (for the lettuce) was established at 

the glasshouse of Alexander Technological Education Institute of 

Thessaloniki, using 360 plastic pots (volume of 15 l and black 

color).  Various measurements were taken periodically in the nine 

(9) treatments resulted from the combinations of sand+peat (4:1 

v/v ratio) and two levels of each of the four materials. The 

measurements included physico-chemical properties of mixtures 

based on sand, peat and the four materials, for use as hydroponic 

substrates (volumetric water content, electrical conductivity and 

medium temperature at root zone depth) as well as agronomic 

characteristic lettuce (fresh leaf weight) 

The results of this department of work showed that the 

various materials affected considerably the attributes of hydroponics 

substrates and in agronomic characteristics of plant. The materials 

provided more optimum environment for crop growth and increased 

the yield of lettuce.  

3.  The experimental part (for the strawberry) was established 

at the glasshouse of Alexander Technological Education Institute of 

Thessaloniki, using 720 plastic pots (volume of 15 l).  Various 

measurements were taken periodically in the nine (9) treatments 

resulted from combinations of sand+peat (4:1 v/v ratio) and two 

levels of each of the four materials. The measurements included 

physico-chemical properties of the substrates as well as agronomic 

characteristic of the strawberry plants (leaf chlorophyll level). 

The results of this part of the project showed that the various 

materials caused, in some cases, significant changes in the 

properties of the substrates and the agronomic characteristic of the 

plant.   

Research in fields.  

4.  In the frames of European Inquiring Work, aiming at 

evaluation four material (zeolite, vermiculite, fly and bottom ash) as 

soil amendments materials and as hydroponics substrates, was the 

experiments of fields in the Agricultural Studies American Farm 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

13 

School of Thessaloniki the region Thermi and the region Drosero of 

Giannitsa, in extent 0,4  ha, aiming at the evaluation of above 

materials as for the attribution of culture of sweet maize (sweet 

corn, variety  Express F 1).   

The soil had powerfully acidic reaction (pH < 5,5) and the materials 

was added in experimental items, in two doses: 45 and 90 

litres/experimental item.  

The results showed that two forms and doses of ash had the 

bigger output, and in certain cases existed statistically important 

difference from vermiculite. This make gusseting that it is owed in 

the elevation of pH in prices that are increased the availability of 

nutritious elements of ground in the plant. The results of previous 

farming period showed similar tendency. The experiment will be 

continued also the next period, for the further evaluation of 

behaviour of materials in the system "soil-plant".  

 

 

Key words:  zeolite, vermiculite, fly ash, bottom ash, hydroponics, 

pepper, lettuce, strawberry, sweet maize, substrate, chlorophyll, 

electrical conductivity, moisture, temperature, yield.  
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

Ρα ηέζζεξα πιηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ έξεπλα απηή  

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο (δεόιηζνο – απφ 

Πθάιισκα θαη Ξεηξσηά, Θξάθε, βεξκηθνπιίηεο- απφ Αζθφ, Θ. 

Καθεδνλία,  θαη πγξή θαη ηπηάκελε ηέθξα –απφ Ξηνιεκαΐδα, Γ. 

Καθεδνλία) θαη έρνπλ κειεηεζεί απφ ην ΗΓΚΔ γηα ηηο νξπθηνινγηθέο 

ηνπο ηδηφηεηεο θαη δηάθνξα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κειέηεο 

κε εθαξκνγέο ησλ 4 πιηθψλ γηα απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε εδαθψλ 

έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη ζπλερίδνληαη κε έληνλν ξπζκφ, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ην ελδηαθέξνλ γηα εθαξκνγέο ηνπο ζε 

δηάθνξα λέα πεδία ζην άκεζν κέιινλ. Ρα πιηθά απηά έρνπλ 

αμηνινγεζεί κεξηθψο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη γηα ρξήζε ζε 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο κε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα . 

Ζ παξνχζα κειέηε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ Γηεζλή θαη 

Διιεληθή βηβιηνγξαθία  θαη έξεπλα θπξίσο ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

1. Ρα 4 πιηθά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (ην θαζέλα) ζηηο ηδηφηεηέο 

ηνπο αλάινγα απφ ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο θαη ζπλεπψο, 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ (άιισλ ρσξψλ ή πεξηνρψλ) δελ 

είλαη εθαξκφζηκα θαη άκεζα ζπγθξίζηκα κε ηελ παξνχζα 

κειέηε 

2. Γελ ππάξρεη κειέηε αμηνιφγεζεο θαη ησλ 4 πιηθψλ ηαπηφρξνλα 

θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ 4 εηψλ   ζε πεηξάκαηα αγξνχ θαη ζε 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ζε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα. 

3. Γελ ππάξρνπλ επαξθείο κειέηεο πνπ λα ζπλεμεηάδνπλ 

ηαπηφρξνλα παξάγνληεο θαη ηδηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πιηθά 

απηά ζην ζπλερέο ζχζηεκα «έδαθνο-θπηφ-αηκφζθαηξα». 
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Πθνπόο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη:  

 

Πθνπόο ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη λα αμηνινγεζνχλ ηα 4 πιηθά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Διιεληθφ ρψξν  (δεφιηζνο, βεξκηθνπιίηεο, 

πγξή θαη ηπηάκελε ηέθξα) σο εδαθνβειηησηηθά (επίδξαζε ζε 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο εδαθψλ θαη αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θπηψλ) θαη ηαπηφρξνλα σο ζπζηαηηθά πδξνπνληθψλ ππνζηξσκάησλ 

γηα ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηνπο δπν αγξνχο ήηαλ 3εηήο 

(2004-2006) θαη  

 ε αμηνιφγεζε ησλ ππνζηξσκάησλ  ζην ζεξκνθήπην ήηαλ 

4εηήο (2004-2007). Δλψ έγηλε λέα αμηνιφγεζε ην 2008 κε 

λέα ππνζηξψκαηα (αλάκεημε ησλ παιαηψλ)  

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

16 

 

Α.1.1. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο πηπεξηάο ζε ζεξκνθήπην 

 

 ΘΑΡΑΓΥΓΖ ΡΖΠ ΞΗΞΔΟΗΑΠ  
(Capsicum annum var annum). 

           Ξεξηνρή θαηαγσγήο ηεο ζεσξείηαη ε ιαηηληθή Ακεξηθή θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην Κεμηθφ θαη ην Ξεξνχ. Ζ θαιιηέξγεηα ρξνλνινγείηαη 

αθφκα θαη άλσ ησλ 5.000 εηψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. 

Ξξψηε αλαθνξά ζηελ Δπξψπε έγηλε ην 1493(κεηά ηελ 

αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο) νπνχ έγηλε ζχληνκα απνδεθηή. Γηαδφζεθε 

ζρεηηθά εχθνια ζε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο ζπληήξεζεο ηνπ θαξπνχ ηεο θαη ηεο κεγάιεο δηαηήξεζεο 

ηνπ ζπφξνπ ηεο. 

Ζ πηπεξηά ζήκεξα θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηνλ θαξπφ ηεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ιαραληθφ, σο θαξχθεπκα θαη πην παιηά σο 

ζπκβνιηθφ θπηφ φπνπ έπαηδε ζεκαληηθφ ξνιφ ζε δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο γηα ηνπο Ηλδηάλνπο ηεο Λ. Ακεξηθήο. 

Θαιιηεξγνχληαη αξθεηά είδε θαη πνηθηιίεο κε κεγάιε 

παξαιιαθηηθφηεηα σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ην 

βαζκφ δξηκχηεηαο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θαξπνχ 

ηεο. Κεξηθέο πνηθηιίεο κε κεγάιν βαζκφ δξηκχηεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζηελ Φαξκαθεπηηθή. Ρέινο έρνπλ 

δηαπηζησζεί θαη εθαξκνγέο ηεο ζηελ αλζνθνκία. 

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΖΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 

Πηε ρσξά καο ε θαιιηέξγεηα ηεο πηπεξηάο ππφ θάιπςε έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ελψ ππάξρνπλ θαη πεξηζψξηα αχμεζεο ησλ 

εθηάζεσλ (=αχμεζε ζε απφδνζε) θαη δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ 

εμαγσγψλ. 

Πε απηφ ζπλεγνξνχλ θάπνηνη παξάγνληεο φπσο:  

1. ε ζεκαληηθή δήηεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ εγρσξία αιιά 

θαη ηελ δηεζλή αγνξά, ηδίσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

2. ε πςειή βηνινγηθή αμία ηνπ θαξπνχ ηεο πηπεξηάο 

3. ε πςειή πξφζνδνο ηεο θαιιηέξγεηαο απηήο 
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4. νη επλντθέο εδαθνθιiκαηηθέο ζπλζήθεο πνιιψλ πεξηνρψλ 

ηεο ρσξάο καο 

5. ε επξεία δηάδνζε ησλ ζεξκνθεπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

ΓΗΑΗΡΖΡΗΘΖ ΑΜΗΑ 

Ρν εδψδηκν κέξνο ηεο πηπεξηάο, ν θαξπφο είλαη πινχζηνο ζε 

βηηακίλεο Α θαη C αιιά θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο Ληαζίλε θαη 

Οηβνθιαβίλε. Δίλαη πινχζην ζε αλφξγαλα άιαηα αζβεζηίνπ(Ca), 

Φσζθφξνπ(P), ζηδήξνπ(Fe), λαηξίνπ(Na) θαη Θαιίνπ(K). Δπίζεο 

πεξηέρεη γιπθίδηα θαη νξγαληθέο νπζίεο. 

Ξίλαθαο 1.1: Θξεπηηθή αμία ελφο θηινχ θαξπψλ  

Δίδνο 

Ιαραληθνχ 

ελέξγεηα   

ζε 

ζεξκίδεο 

Ca 

ζε 

mgr 

P ζε  

mgr 

Fe 

ζε 

mgr 

Βηη.Α  

ζε 

Γ.Κ 

B ζε 

mgr 

B2 

mgr 

C 

mgr 

Ξηπεξηά 246 92 209 3,3 5,3 1 0,37 1005 

 

ΒΝΡΑΛΗΘΖ ΘΑΡΑΡΑΜΖ  

Ζ θαιιηεξγνπκέλε πηπεξηά αλήθεη ζην είδνο Capsicum annuum 

var. αnnuum ηεο βνηαληθήο νηθνγέλεηαο Solanaceae. πάξρνπλ 

πνιιά αγξία θαη θαιιηεξγνχκελα είδε ηεο. Ρα θαιιηεξγνχκελα είδε 

είλαη ηα αθνινπζά: 

1. Capsicum annuum: Δηήζην, ην πην δηαδεδνκέλν θαη κε 

κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία είδνο. Πε απηφ ην είδνο 

αλήθνπλ νη γιπθέο θαη αξθεηέο απφ ηηο θαπηεξέο 

πηπεξηέο. 

2. Capsicum baccatum: Θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηε Λ. 

Ακεξηθή 

3. Capsicum frutesences: Ππλαληάηαη θαη απηφ ζηε Λ. 

Ακεξηθή. Νη θαξπνί απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ πνιχ δξηκεία 

γεχζε (παξάγεηαη ην ηακπάζθν). 

4. Capsicum chinense: Ξαξάγεη ηνπο πην δξηκείο θαξπνχο. 

Ππλαληάηαη θπξίσο ζηε Λ. Ακεξηθή. 
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5. Capsicum pubescens: Ππλαληάηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

Άλδεσλ. Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο ε πνιχ ρνληξή ζάξθα ησλ 

θαξπψλ. 

 

ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΑ ΘΑΗ ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ 

Ζ πηπεξηά είλαη θπηφ κνλνεηέο ή ην πνιχ δηεηέο, πνψδεο θαη 

χςνπο 60-180 εθ. Πηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο είλαη πνιπεηέο. Ν βιαζηφο 

είλαη ειαθξά μπιψδεο ζηε βάζε, δηαθιαδηδφκελνο θαη κε νξζφθιαδε 

αλάπηπμε. Νη βιαζηνί είλαη εχζξαπζηνη θαη ζπρλά ζπάδνπλ κε ην 

βάξνο ηεο θαξπνθνξίαο θαη ζπρλά θαηά ηελ ζπγθνκηδή.  

Γελ δηαζέηεη βιαζηάλνπζα θνξπθή φπσο ε ηνκάηα, γη‘απηφ ε 

αλάπηπμε ηεο είλαη κνλνζηέιερε κε δηαθιαδψζεηο  θαη βιαζηνχο 1εο 

θαη 2εο ηάμεο. Αλζνθφξνη νθζαικνί ζρεκαηίδνληαη ζε δηαθιαδψζεηο 

βιαζηψλ κε βιαζηνχο πξνεγνχκελεο ηάμεο. Ζ ξίδα είλαη βαζηά (60-

120 εθαη.) θαη ηα θχιια απιά, ιεπηά, κε ζρήκα ειιεηπηηθφ θαη 

ζρεηηθά κεγάιν κίζρν. Ρα άλζε(βιέπε εηθ.1) εκθαλίδνληαη κνλήξε, 

είλαη ιεπθά θαη εξκαθξφδηηα (κεξηθψο ζηαπξεπηθνληαδφκελν). Ν 

θαξπφο (κε θιηκαθηεξηθφο)  είλαη ξάγα, πνιχρσξνο θαη 

πνιχζπεξκνο. Ζ δξηκχηεηα ηνπ νθείιεηαη ζην αιθαινεηδέο 

θαςατθίλε. 
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Δηθφλα1. ‗Αλζνο πηπεξηάο. 

 

ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ   

Νη πνηθηιίεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ηελ γεχζε (δξηκχηεηα) θαη ην 

ζρήκα ηνπ θαξπνχ. Νη θπξηφηεξνη ηχπνη πνηθηιηψλ είλαη: 

Ξνηθηιίεο ηχπνπ «θακπάλαο»: Έρνπλ θαξπφ ηεηξάγσλν κε 3-4 

ινβνχο θαη ρνλδξφ πεξηθάξπην. Δίλαη ιίγν ή θαζφινπ θαπηεξέο θαη 

αλαθέξνληαη θαη ζαλ γιπθεηέο πηπεξηέο. Ππγθνκίδνληαη πξάζηλεο. 

Θπξηφηεξεο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη: 

1. ηεηξάγσλνο ινβφο: California Wonder, Latino, 

Golden California θ.α. 

2. νξζνγψληνο ινβφο: Lamuyo, Cleopatra, Majister θ.α. 

Ξνηθηιίεο επηκήθεηο: 

1. «Ξ-113»: θίηξηλε καθξηά, γιπθηά, κε κήθνο 14-20 

εθαη., ζπγθνκίδεηαη θηηξηλνπξάζηλε αιιά αλ 

παξακείλεη ζην θπηφ γίλεηαη θφθθηλε. 

2. «Θαπηεξή εγρψξηα»: θαξπνί επηκήθεηο, κπηεξνί, 

ζαξθψδεηο θαη πςειήο θαπζηηθφηεηαο. 
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3. «Φισξίλεο»: πξνέξρεηαη απφ ηελ Ξεξηνρή ηεο 

Φιψξηλαο . Έρεη θαξπφ θσληθνχ ζρήκαηνο, θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο, ζαξθψδεο θαη πνιχ γιπθφο. 

 

Ξνηθηιίεο ηύπνπ «ηνκαηνπηπεξηάο»: 

Capsicum annuum var. Abbreviatum. 

Έρνπλ θαξπφ θφθθηλν, ζθαηξηθφ, ειαθξά πεπιαηπζκέλν, κε 

πνιχ γιπθηά γεχζε θαη πνιχ παρχ πεξηθάξπην. Σξεζηκνπνηνχληαη θαη 

γηα ηελ παξαζθεπή πάπξηθαο. Γλσζηή ειιεληθή πνηθηιία είλαη ε 

«Βέξνηα».  

Γηα ηελ επηινγή κηαο απφ ηηο παξαπάλσ πνηθηιίεο νη 

θαιιηεξγεηέο ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θάπνηα θξηηήξηα, 

φπσο: 

1. ζπγθεληξσκέλε απφδνζε(ην 60-70% ηεο απφδνζεο πξψηκν) 

2. πξσηκφηεηα 

3. επηζπκεηή πνηφηεηα θαξπνχ (σο πξνο ην ζρήκα, ρξψκα, 

δξηκχηεηα θ.α.) 

4. αληνρέο ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο 

5. πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αληημνφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(αιαηφηεηα θ.α.) 

6. θαηαιιειφηεηα γηα θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην. 
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ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΛΘΖΘΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

 

ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ 

Ζ πηπεξηά σο πξνο ην ςχρνο είλαη πην επαίζζεηε απ‘ηελ ηνκάηα 

θαη πην αλζεθηηθή απφ ηελ κειηηδάλα. Ππληζηψκελεο ζεξκνθξαζίεο 

γηα θάζε ζηάδην είλαη νη παξαθάησ: 

Βιάζηεζε ζπόξνπ, 27-30νC. Απαηηνχληαη 8 εκέξεο ζε απηέο 

ηηο ζεξκνθξαζίεο γηα λα εκθαληζηνχλ ηα θπηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο-ππνζηξψκαηνο. Διάρηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 15νC, κε 

δηάξθεηα βιάζηεζεο 25 εκέξεο. 

Αλάπηπμε ζπνξόθπηνπ, εκέξαο 22-260νC, λχρηαο 16-18νC. 

Πην ζηάδην ηνπ 3νπ θχιινπ εθαξκφδεηαη ςπρξή κεηαρείξηζε, γηα 

δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ ζε ζεξκνθξαζία αέξα εκέξαο 18oC θαη 

λχρηαο 12-13oC. Απηή ε δηαδηθαζία πξνθαιεί πξσίκηζε ηεο άλζεζεο 

θαη ηεο παξαγσγήο, απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζέσλ θαη επηβξαδχλεη 

ηεο βιάζηεζεο. 

Κεηαθύηεπζε-ηέινο θαιιηέξγεηαο, εκέξαο 22-26νC, λχρηαο 

18-20νC. Θεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 30νC πξνθαινχλ αλζφπησζε. Ζ 

άξηζηε ζεξκνθξαζία γηα κεγαιχηεξε θαξπφδεζε είλαη ε ζεξκνθξαζία 

λχρηαο λα θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο 15-17νC θαη εκέξαο 22-24νC, 

δειαδή λα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ζεξκνθξαζίαο εκέξαο θαη λχρηα 

πεξίπνπ 5-7νC. Αληηζέησο ζε ζεξκνθξαζία εκέξαο 18νC θαη λχρηαο 

15νC, παξάγνληαη κηθξνί κε εκπνξεχζηκνη θαξπνί. Ζ επαηζζεζία ησλ 

δηαθφξσλ πνηθηιηψλ πηπεξηάο ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο δηαθέξεη. Πε 

γεληθέο γξακκέο, νη κηθξφθαξπεο πνηθηιίεο είλαη πην αλζεθηηθέο ζηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απφ απηέο ηχπνπ «θακπάλαο». 

Θεξκνθξαζία εδάθνπο, άξηζηε 22-24νC, ειάρηζηε 17-18νC. 

 

ΠΣΔΡΗΘΖ ΓΟΑΠΗΑ 

Ζ άξηζηε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκνζθαίξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ ηεο πηπεξηάο είλαη 70-75%. ςειή 

ζρεηηθή πγξαζία (πάλσ απφ 80%) επλνεί ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ, 
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ελψ ρακειή (θάησ απφ 65%) πξνθαιεί αλζφξξνηα θαη κεηψλεη ηηο 

απνδφζεηο. 

 

Δηθόλα 2: Όξγαλν κέηξεζεο εδαθηθήο πγξαζίαο 

 

ΦΥΠ 

Ζ πηπεξηά είλαη πην απαηηεηηθή ζε έληαζε θσηφο απφ ηελ 

ηνκάηα. 

Πηε ρψξα καο δελ εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θσηηζκφο 

εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ζην ζηάδην ηνπ ζπνξφθπηνπ 

ή ζε ζπνξέο κέζα ζην ρεηκψλα, φπνπ κπνξεί λα δνζεί  

ζπκπιεξσκαηηθφο θσηηζκφο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

λεαξψλ θπηαξίσλ. Ρέινο, ζε θαιιηέξγεηεο κέζα ζην ρεηκψλα λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιηθά θάιπςεο ησλ ζεξκνθεπίσλ. 
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ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΔΓΑΦΝΠ 

Δίλαη παξφκνηεο κε απηέο ηεο ηνκάηαο. Ζ πηπεξηά αλαπηχζζεηαη 

θαιπηέξα ζε γφληκν, πινχζην ζε νξγαληθή νπζία, θαιά 

ζηξαγγηδφκελν έδαθνο, κε pH 5,5-6,8 θαη ρακειήο αιαηφηεηαο. 

 

ΔΚΞΙΝΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΝ ΚΔ CO2 

Ρν CO2 είλαη έλα απφ ηα πην απαξαίηεηα πιηθά ηεο 

θσηνζχλζεζεο, δηφηη καδί κε ην λεξφ, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, 

παξνπζία ηνπ θσηφο θαη ηεο ρισξνθχιιεο ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζε 

ησλ πδαηαλζξάθσλ(ελέξγεηα). Ζ ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα 

είλαη πεξίπνπ 0,03% ή 300 ppm. Πην ζεξκνθήπην ηε λχρηα ε 

αλαινγία CO2 απμάλεη θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 500-600ppm ελψ ηελ 

εκέξα απφ ηε θσηνζχλζεζε πέθηεη θάησ απφ ηα 200 ppm(ζρήκα 1) 

Αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2 ζην ηξηπιάζην πεξίπνπ ηεο 

θπζηθήο (1000ppm) πξνθαιεί πξσηκφηεηα ζηελ παξαγσγή θαη 

αχμεζε ησλ απνδφζεσλ. Ν εκπινπηηζκφο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ιίγν 

κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ κέρξη ην απφγεπκα θαη φηαλ ην 

ζεξκνθήπην παξακέλεη θιεηζηφ. Όηαλ νη αλάγθεο γηα εμαεξηζκφ είλαη 

κεγάιεο θαη ην ζεξκνθήπην πξέπεη λα παξακείλεη αλνηρηφ, 

δηαθφπηεηαη ν εκπινπηηζκφο. Πην ζπνξείν, ν εκπινπηηζκφο επηηαρχλεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπνξφθπησλ. Πην ζχλνιν ησλ ζεξκνθεπίσλ ηεο 

ρψξαο καο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε πηπεξηά δελ γίλεηαη εκπινπηηζκνχ 

κε CO2. 
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Πρήκα 1: Κεηαβνιέο ηνπ CO2: 

1. ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ αέξνο (_ _ _ _ _ _) 
2. ζην ζεξκνθήπην ρσξίο εκπινπηηζκφ(________) 

3. ζε εκπινπηηζκέλε αηκφζθαηξα ζην ζεξκνθήπην(………….) 

 
 

 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΙΗΞΑΛΠΖ 

Νη απαηηήζεηο ηεο πηπεξηάο ζεξκνθεπίνπ ζε αλφξγαλα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ππαίζξηα, γηαηί νη απνδφζεηο ζην 

ζεξκνθήπην είλαη πνιιαπιάζηεο. Βξέζεθε φηη κηα απφδνζε 3 ηφλσλ 

θαξπψλ απνκαθξχλεη απφ ην έδαθνο πεξίπνπ 16 kg N, 1,5 kg P2O5 

θαη 16 kg K2O.  

 Γηα κηα θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην  κπνξεί λα πξνηαζεί κε 

επηθχιαμε έλα πξφγξακκα ιίπαλζεο εθφζνλ δελ ππάξρεη πξφζθαηε 

αλάιπζε εδάθνπο. Γηα εδάθε θησρά ζε νξγαληθή νπζία θαη κέηξηαο 

γνληκφηεηαο ζπζηήλεηαη ην παξαθάησ πξφγξακκα: 

Βαζηθή ιίπαλζε: θνπξηά ρσλεκέλε 3-4 ηνλ./ζηξ., P2O5 30-

35kg θαη K2O 20-25kg. 

Δπηθαλεηαθή ιίπαλζε(3-4 εβδνκάδεο κεηα ηε κεηαθχηεπζε): 

πδξνιίπαλζε κε δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ 100ppm Λ θαη 150-

300ppm K2O. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο 

εθαξκφδνληαη δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ N:K2O 1:1 θαη γηα ελίζρπζε 

ηεο θαξπνθνξίαο δηαιχκαηα κε Λ:K2O 1:2. 
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ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΚΝΠ 

Ρν θπηφ ηεο πηπεξηάο θπηξψλεη πην αξγά απ‘ φηη ε ηνκάηα θαη ε 

κειηηδάλα αθφκα θαη ζε επλντθέο ζπλζήθεο. Ν ζπφξνο ηεο ράλεη πνιχ 

γξήγνξα ηε θπηξσηηθή ηνπ ηθαλφηεηα γη‘ απηφ θαιφ είλαη λα 

απνθεχγεηαη παιηφο ζπφξνο θαη λα πξνηηκάηαη πην πξφζθαηνο. Γηα λα 

εληζρπζεί ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ςπρξή 

κεηαρείξηζε ζηα ζπνξφθπηα (ζθιεξαγψγεζε). Ππγθεθξηκέλα, αθνχ 

πξαγκαηνπνηεζεί ην θχηξσκα ζηνπο 27-30νC, λα κεησζεί ε 

ζεξκνθξαζία λχρηαο ζηνπο 12-12 oC γηα ηέζζεξηο πεξίπνπ 

εβδνκάδεο, φηαλ αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ην ηξίην θχιιν θαη πάιη λα 

απμεζεί ζην βέιηηζην(22-27 oC ηελ εκέξα θαη 16-18 oC ηε λχρηα). 

Ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο πηπεξηάο γίλεηαη κε ζπφξν, ν νπνίνο 

είλαη δηζθνεηδήο, δηακέηξνπ 3-5 ρηιηνζηά θαη έρεη σρξφ-θίηξηλν 

ρξψκα. Ξξέπεη λα επηδηψθεηαη ε εμαζθάιηζε θξέζθνπ ζπφξνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, γηαηί ν ζπφξνο ηεο πηπεξηάο ράλεη εχθνια 

ηε θπηξσηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ππλήζσο 1g ζπφξνπ θέξεη 100-140 

ζπέξκαηα θαη ππνινγίδεηαη φηη απφ 1g εμαζθαιίδνληαη 80-100 θπηά. 

Γηα ηε θχηεπζε ελφο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη 20-30g ζπφξνπ. 

Ζ ζπνξά γίλεηαη ζε εηδηθά ζπνξεία, κέζα ζηα νπνία νη ζπφξνη 

κπνξνχλ λα ζπαξζνχλ, είηε ζε θηβψηηα ζπνξάο απφ ηα νπνία αθνχ 

βιαζηήζνπλ, κεηαθπηεχνληαη ζε αηνκηθά γιαζηξάθηα ζην ζηάδην ηεο 

πιήξνπο αλάπηπμεο ησλ θνηπιεδφλσλ, είηε απ‘ επζείαο ζε αηνκηθά 

γιαζηξάθηα ηχξθεο ή ζαθνπιάθηα λάηινλ (πιαζηηθά) ή θχβνπο 

εδάθνπο ή Jiffy 7, νπφηε ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα γίλεη κηα 

κεηαθχηεπζε ηνπ θπηνχ ζηε κφληκε ζέζε ηνπ ζην ζεξκνθήπην. 

Ζ ζπνξά γίλεηαη ζε ππφζηξσκα κε βάζε ην ρψκα (εδαθηθά 

κίγκαηα) ή ζε θνκπφζηα ρσξίο ρψκα (ζπλζεηηθά κίγκαηα). 

Ζ ππθλφηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηαζθνξπηζηνχλ νη 

ζπφξνη κέζα ζηα θηβψηηα ζπνξάο είλαη πεξίπνπ 100/m2 ή κπνξνχλ λα 

ζπαξζνχλ ζε δηαζηήκαηα 2-3cm κεηαμχ ηνπο ηεηξαγσληθά. 

Ξξνηηκάηαη ε ζπνξά λα γίλεηαη ζε γξακκέο. ζηε ζπλέρεηα ν ζπφξνο 

θαιχπηεηαη κε ιεπηνθνζθηληζκέλν ππφζηξσκα (πάληα 
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απνιπκαζκέλν), πηέδεηαη ειαθξά θαη πνηίδεηαη κε πνηηζηήξη ιεπηήο 

ξνήο. Κεηά ην θχηξσκα κεηψλνληαη ηα πνηίζκαηα. Θαιά 

απνηειέζκαηα δίλεη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηίζκαηνο κε 

θαηαηνληζκφ πνιχ κηθξψλ ζηαγνληδίσλ. 

Θα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο λα κελ αλεβαίλεη 

πάξα πνιχ (>32°C) ζε πεξηφδνπο ειηνθάλεηαο. Γηα λα έρνπκε 

νκνηφκνξθε θαη γξήγνξε βιάζηεζε ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, κέξα θαη λχρηα, λα κελ πέθηεη θάησ απφ 21°C. Ν 

ζπφξνο βιαζηάλεη ζε 8 εκέξεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 

27-30°C, ζε 12 εκέξεο κε ζεξκνθξαζία 20°C θαη 25 εκέξεο ζηνπο 

15°C. Ν ζπφξνο δε βιαζηάλεη θάησ απφ ηνπο 12°C. 

Κεηά απφ 12-20 εκέξεο πεξίπνπ ηα λεαξά θπηάξηα ηεο 

πηπεξηάο είλαη έηνηκα γηα κεηαθχηεπζε. Ρα γιαζηξάθηα κεηαθχηεπζεο 

ηα νπνία είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ (πιαζηηθφ ζαθνπιάθη, πιαζηηθφ 

γιαζηξάθη, ράξηηλν γιαζηξάθη ή απφ ηχξθε), πξέπεη λα έρνπλ 

δηάκεηξν θαη βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10cm. 

Ρν κεηαθπηεπφκελν λεαξφ θπηφ εμάγεηαη κε πξνζνρή απφ ην 

ππφζηξσκα ζπνξάο θαη θξαηείηαη απφ έλα απφ ηα δπν θχιια 

θνηπιεδφλσλ θαη φρη απφ ην βιαζηφ θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ζε 

ηξχπα πνπ αλνίγεηαη ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηαξίσλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ην θελφ γχξσ απφ ηηο ξίδεο κε ην ππφζηξσκα λα 

έξζνπλ ζε ζηελή επαθή. Ακέζσο κεηά εθαξκφδεηαη πφηηζκα. Ρα 

γιαζηξάθηα αξρηθά ηνπνζεηνχληαη αξαηά ψζηε λα κελ επηθαιχπηνληαη 

πνηέ ηα θχιια ηνπο. Ζ ηειηθή ππθλφηεηα (16-25 εβδνκάδεο) 

εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ ηα θπηά θξαηνχληαη ζηα γιαζηξάθηα 

κέρξη ηε κεηαθχηεπζή ηνπο ζην έδαθνο (6-10 εβδνκάδεο) θαη 

αλάινγα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο. 

Ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ ζπνξφθπησλ ζηελ βαθηεξηαθή 

θειίδσζε ζηα θχιια κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο πξνιεπηηθφ κέηξν ε 

απνιχκαλζε ηνπ ζπφξνπ ζε δηάιπκα ρισξίλεο(ζπγθέληξσζεο 1:4 

γηα 40 ιεπηά) πιχζηκν θαη θαιφ ζηέγλσκα. Ξαξ΄ φια απηά αλ ε 

αζζέλεηα εκθαληζηεί ζα πξέπεη λα γίλεη επέκβαζε κε αληηβηνηηθή 

νπζία (π.ρ streptomycin sulfate)  ζε ζπλδπαζκφ κε ραιθνχρν 
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ζθεχαζκα πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζεί δεπηεξνγελήο κπθεηνινγηθή 

πξνζβνιή. 

Γηα ηελ παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο ζπνξνθχησλ θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε εηζξνψλ (θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα) 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

1. Απνθπγή ηεο ζπνξάο ζε έδαθνο πνπ έρεη παξαηεξεζεί 

πξφβιεκα ζην παξειζφλ κε κπθεηνινγηθέο ή 

βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο(π.ρ ζήςεηο ιαηκνχ). 

2. Αλ ην παξαπάλσ δελ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ηεο ζπνξάο απνιχκαλζε εδάθνπο. 

3. Λα γίλεηαη πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο(ελαιιαγή 

θαιιηεξγεηψλ) θαηά έηνο κε θπηά πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ ζνιαλσδψλ φπσο ζηηεξά, ςπραλζή, 

βηνκεραληθά θπηά θ.α.. 

Ζ πηπεξηά επεηδή απαηηεί πςειή ζεξκνθξαζία εδάθνπο γηα 

θχηξσκα  ζα πξέπεη λα πξνζερζεί  θαη λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε 

πγξαζία ηνπ εδάθνπο, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αζζελεηψλ θαζψο θαη 

γηα ηελ ζθιεξαγψγεζε ησλ θπηψλ. 

Ζ κεηαθχηεπζε γίλεηαη πεξίπνπ ζε 8 εβδνκάδεο απφ ηελ 

ζπνξά(ζην ζηάδην ησλ 4 πξαγκαηηθψλ θχιισλ) ελψ γηα πνιιέο 

πνηθηιίεο αξθνχλ θαη κφλν 6 εβδνκάδεο. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

αθαηξείηαη ην 1ν άλζνο. 

Ζ κεηαθνξά ησλ ζπνξφθπησλ ζην ρσξάθη γίλεηαη αθνχ 

πεξάζεη ε πεξίνδνο ησλ φςηκσλ παγεηψλ θαη αθνχ ε ζεξκνθξαζία 

έρεη μεπεξάζεη ηνπο 17-18νC.  

Ζ θχηεπζε, ζπλήζσο, γίλεηαη ζε δίδπκεο γξακκέο(δεχγε), πνπ 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 1-1,5m. Νη γξακκέο ησλ δεπγψλ απέρνπλ ε κία 

κε ηελ άιιε 60-80εθαη. Θαη ηα θπηά επί ηεο γξακκήο 50 εθαη. Όηαλ 

ε θχηεπζε εθαξκφδεηαη ζε κνλέο γξακκέο, νη απνζηάζεηο είλαη 80-

100εθαη. θαη 30-40 εθαη. επί ηεο γξακκήο. 

Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα ζπφξνπ αλά ζηξέκκα είλαη 20-30 

γξακκάξηα, ελψ έλα γξακκάξην ζπφξνπ πεξηέρεη 150-200 ζπφξνπο 

(αλαιφγσο ην κέγεζνο θαη ηελ πνηθηιία).  
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ΙΗΞΑΛΠΖ ΘΑΗ ΑΟΓΔΠΖ 

Ζ ιίπαλζε γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα άξδεπζεο κε 

ζηαγφλεο. Ζ πδξνιίπαλζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ -

πδξνιηπαληήξεο-  πνπ δηνρεηεχνπλ ζην δίθηπν άξδεπζεο θαηάιιειν 

κίγκα δηαιχκαηνο ιηπαζκάησλ θαη λεξνχ. Ζ ηδαληθή ζπγθέληξσζε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην δηάιπκα θαζνξίδεηαη απ‘ ηε γνληκφηεηα ηνπ 

εδάθνπο, απφ ην ζηάδην αλαπηχμεσο ηνπ θπηνχ, ηελ επνρή θαη ηε 

ζπρλφηεηα ιίπαλζεο. Νη απαηηήζεηο ηεο πηπεξηάο ζεξκνθεπίνπ ζε 

αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ππαίζξηα, 

γηαηί θαη νη απνδφζεηο ζην ζεξκνθήπην είλαη κεγαιχηεξεο. Ζ πηπεξηά 

γηα λα δψζεη θαιέο απνδφζεηο ρξεηάδεηαη 30-40kg Λ/ζηξ. ,15-20kg 

Ο2Ν5/ζηξ. θαη 8kg MgΝ/ζηξ. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε θνπξηά ζε 

ακκψδε θαη καιαθά εδάθε ζε πνζφηεηα 4-5 ηφλνπο/ζηξ. Ζ πςειή 

ζπγθέληξσζε θαιίνπ δξα αλαζηαιηηθά.            

Ξξνηεηλόκελν πξόγξακκα ιίπαλζεο γηα θαιιηέξγεηα 

ζεξκνθεπίνπ γηα κέζεο γνληκόηεηαο εδάθε πνπ είλαη θησρά 

ζε νξγαληθή νπζία : 

Βαζηθή ιίπαλζε: θνπξηά ρσλεκέλε 3-4 ηφλνπο, Ο2Ν5 30-35kg, Θ2Ν 

20-25kg, επίζεο ζα πξέξεη λα ππάξρεη ζην έδαθνο ηθαλνπνηεηηθή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε –ΛΝ3 γηα λα ζπκβάιιεη απφ ηελ αξρή ζηελ θαιή 

βιαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Ρν ππφινηπν άδσην δίδεηαη 

επηθαλεηαθά κε ην λεξφ πνηίζκαηνο. Θα πξέπεη λα επηδηψθνπκε pH 

γχξσ ζην 5,5-6,5. 

Δπηθαλεηαθή ιίπαλζε (3-4 εβδνκάδεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε): 

πδξνιίπαλζε κε δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ 100ppm N θαη 150-

300ppm K2O.  

Ζ πηπεξηά είλαη αξθεηά αλζεθηηθή ζηελ μεξαζία, φκσο γηα λα 

πεηχρνπκε πςειή παξαγσγή θαξπνχ θαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο ζα 

πξέπεη ηα θπηά λα αξδεχνληαη θαιά. Σνξήγεζε κηθξήο πνζφηεηαο 

λεξνχ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη πξνηηκφηεξν λα 

εθαξκφδεηαη θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκφδνληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαζψο απμάλεη ε 
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θπηνκάδα. Άθζνλν λεξφ εμαζθαιίδεη θαιή βιαζηηθή αλάπηπμε, 

δηαηήξεζε ηνπ θπιιψκαηνο θαη απνθπγή ειηνθαπκάησλ ζηνπο 

θαξπνχο. Δπίζεο, θαηά ηελ θαξπνθνξία, απνθεχγεηαη ε ζχλζεζε 

πηθξψλ νπζηψλ ζηνπο θαξπνχο θαη κεηψλεηαη ε θαπζηηθφηεηα. 

Κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο πδαηνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

ζπληεινχλ ζην ζθίζηκν ησλ θαξπψλ θαη πξνθαιείηαη κειαλή 

θειίδσζε ζε απηνχο. 

Νη αλάγθεο ζε λεξφ κηαο θαιιηέξγεηαο πηπεξηάο ε νπνία 

πνηίδεηαη κε ηε κέζνδν ζηάγδελ αλέξρνληαη ζηα 556m3 

/ζηξ.(Papachristodoulou et al., 1992) 

Παλ θαιχηεξε κέζνδνο άξδεπζεο ζπληζηάηαη ε «ζηάγδελ» θαη 

κάιηζηα γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ε ρξήζε ησλ ιεπηψλ 

ζσιελάξησλ (macaroni tubes) γηαηί είλαη νηθνλνκηθή θαη ζπλδπάδεηαη 

άξηζηα κε ηελ πγξή ιίπαλζε (humid fertilization). 

Κεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλνπκε ζην λεξφ, γηα λα είλαη 

θαηάιιειν γηα πφηηζκα, πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο (δει. λα 

κελ είλαη κνιπζκέλν  απφ αζζέλεηεο ),λα έρεη κηθξή πεξηεθηηθφηεηα 

ζε άιαηα (ΔCe<750κmhos/cm), θαη λα κελ πξνέξρνληαη απφ 

πεξηνρέο φπνπ ρχλνληαη λεξά ππνλφκσλ θαη απφβιεηα εξγνζηαζίσλ. 

Ζ πηπεξηά είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο, ε παξαγσγή κεηψλεηαη θαηά 10%, 25% θαη 50% φηαλ ε 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη 1,5, 2,2 θαη 3,4 

mmhos/cm αληίζηνηρα. (Lorenz & Maynard, 1998).  

  

ΘΑΟΞΝΓΔΠΖ 

Ζ πηπεξηά είλαη θπηφ απηνγνληκνπνηνχκελν, ε θαξπφδεζε ζε 

θαιιηέξγεηα κέζα ζην ζεξκνθήπην ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά κεηά απφ 

επηθνλίαζε θαη γνληκνπνίεζε ησλ αλζέσλ, εθφζνλ νη ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη θπζηνινγηθέο. Ξνιχ 

πςειή ζεξκνθξαζία θαη ρακειή ζρεηηθή πγξαζία έρεη σο απνηέιεζκα 

ρακειή θαξπφδεζε. Άξηζηε ζεξκνθξαζία γηα κεγαιχηεξε θαξπφδεζε 

ζηελ πηπεξηά είλαη 15-17°C ηε λχρηα θαη 22-24°C ηελ εκέξα  
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ΞΝΠΡΙΥΠΖ ΘΑΗ ΘΙΑΓΔΚΑ 

Ζ πηπεξηά είλαη εχζξαπζην θπηφ, ηδίσο θαηά ηε ζπγθνκηδή ησλ 

θαξπψλ, γη΄απηφ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ζηήξημε (ππνζηχισζε). Ζ 

ππνζηχισζε γίλεηαη φηαλ ην θπηφ απνθηήζεη χςνο 20-25cm, κε 

πιαζηηθφ ζπάγθν, ηνπ νπνίνπ ην έλα άθξν δέλεηαη ζε νξηδφληην 

ζχξκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε χςνο 2m απφ 

ην έδαθνο. Ρν άιιν άθξν δέλεηαη ραιαξά ζηε βάζε ηνπ θπηνχ θαη ην 

ζηέιερνο πεξηηπιίζζεηαη γχξσ απφ ην ζπάγθν, ν νπνίνο δελ πξέπεη 

λα είλαη ηελησκέλνο γηα λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πεξηέιημή ηνπ ρσξίο 

ζπαζίκαηα. Άιινο ηξφπνο ππνζηχισζεο είλαη ε ζηήξημε ηνπ θπηνχ 

ζε πάζζαιν κε θνκκάηηα ζπάγθνπ θαζψο απηφ αλαπηχζζεηαη.  

Ρν ζχζηεκα ππνζηήξημεο είλαη ην εμήο: 

Ν θεληξηθφο θνξκφο θάζε θπηνχ δέλεηαη κε ζπάγθν(εηθ. 2), ν 

νπνίνο ζηε ζπλέρεηα δέλεηαη ζην νξηδφληην ζχξκα πάλσ απφ ηα θπηά. 

Ραπηφρξνλα, ηα θπηά κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη νκαδηθά, θαηά 

κήθνο ησλ δπγψλ γξακκψλ, κε μπινπαζζάινπο πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζε θάζε γιάζηξα μερσξηζηά θαη λα δέλνληαη ζε θάζε πάζαιν κε 

πιαζηηθή ηαηλία κε ηε βνήζεηα ελφο κεραλήκαηνο (εηθ. 3). Ρν 

απνηέιεζκα ηεο ππνζηχισζεο είλαη ην λα απνηξέςεη ην πιάγηαζκα 

ησλ θπηψλ θαη ζπλεπψο ην ιέξσκα θαη ην ζάπηζκα ησλ θαξπψλ. 

Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο κεγαιφζρεκεο πνηθηιίεο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξείηαη έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ππέξγεηνπ θαη ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 
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    εηθόλα 3: ζηήξημε κε ζπάγθν                εηθόλα 4: 
                                                       εξγαιείν ηνπνζέηεζεο ηαηλίαο 

 

Ραπηφρξνλα κε ηελ ππνζηχισζε γίλεηαη θαη ην θιάδεπκα. Γελ 

εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθφ θιάδεπκα φπσο ζην θπηφ ηεο ηνκάηαο ή 

ηνπ αγγνπξηνχ. Ππλήζσο, ε δηακφξθσζε ηνπ θπηνχ γίλεηαη ζε 

ζρήκα κε 2-4 ζηειέρε, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε θαηαθφξπθνπο 

ζπάγθνπο ή ζε παζζάινπο αλάινγα κε ην ηξφπν ππνζηχισζεο. Νη 

ππφινηπνη βιαζηνί αθαηξνχληαη ή θιαδεχνληαη ζην πξψην ή ζην 

δεχηεξν θχιιν.   

Ππρλά ζηηο δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ καζραιηαίσλ βιαζηψλ, πνπ εθπηχζζνληαη ζηνλ 

θνξκφ ηνπ θπηνχ θάησ απφ ηελ πξψηε δηαθιάδσζε. Έρεη ζαλ ζθνπφ 

λα θέξεη ζην θπηφ ηζνξξνπία, κεηαμχ βιάζηεζεο θαη παξαγσγήο. 

Απφ ηε βάζε ηνπ θπηνχ θαη γχξσ απφ ηνλ θχξην βιαζηφ, 

αθαηξνχληαη φζνη πιάγηνη θπηξψλνπλ, κέρξη έλα χςνο 20-50 εθ. ζηε 

ζπλέρεηα αθήλεηαη ην θπηφ λα δηαζθειηζηεί ζε 3-4 ζηειέρε, πνπ απφ 

εθεί θαη πέξα αθήλνληαη ζρεδφλ ρσξίο θακηά επέκβαζε ή κε 

ειάρηζηεο επεκβάζεηο. Αλ ην θπηφ έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί 

πνιιά θαη ππθλά βιαζηάξηα, ηα αξαηψλνπκε αθήλνληαο λα 

αλαπηπρζνχλ ηα θαιχηεξα. 
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ΠΓΘΝΚΗΓΖ  

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο πηπεξηάο, ε ζπγθνκηδή γίλεηαη 

80-120 εκέξεο, ελψ γηα ηηο πην φςηκεο πνηθηιίεο 120-150 εκέξεο, 

απφ ηε κεηαθχηεπζε. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη θπξίσο κε ην ρέξη θάζε 7-

10 εκέξεο.  Ππλήζσο γίλεηαη ζπγθνκηδή ζην ζηάδην ηνπ ψξηκνπ 

πξάζηλνπ θαη ηνπ ψξηκνπ θφθθηλνπ.  

Πην πξψην ζηάδην, ζπγθνκίδνληαη θαξπνί πνπ πξννξίδνληαη γηα 

λσπή θαηαλάισζε θαη καγεηξηθή. Θα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ην 

ηειηθφ κέγεζνο ηνπο θαη λα έρνπλ πξάζηλν ή πξαζηλνθίηξηλν ρξψκα 

θαη ηξαγαλή ζάξθα. 

Πην δεχηεξν ζηάδην, ζπγθνκίδνληαη πνηθηιίεο πνπ πξννξίδνληαη 

γηα θνλζεξβνπνίεζε, αθπδάησζε (ζθφλε πηπέξη) ή άιινπ είδνπο 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία. 

Κεραληθή ζπγθνκηδή εθαξκφδεηαη ζε πνηθηιίεο κε νκνηφκνξθε 

σξίκαλζε θαη εθφζνλ ν θαξπφο πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε.  

Διάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο 

Νη πηπεξηέο πξέπεη λα είλαη :  

α) αθέξαηεο, β) λσπήο εκθάληζεο, γ) πγηείο, δ) θαζαξέο, 

ε)θαιά αλεπηπγκέλεο, ζη) ρσξίο ειαηηψκαηα απφ παγεηφ, δ) ρσξίο 

ηξαχκαηα, ε)ρσξίο εγθαχκαηα απφ ηνλ ήιην, ζ) κε κίζρν, η) κε 

θπζηνινγηθή εμσηεξηθή πγξαζία, ηα) ρσξίο μέλε νζκή θαη γεχζε.         

           

ΔΣΘΟΝΗ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ 

Έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πηπεξηά 

Αιεπξώδεο – Trialeurodes vaporariorum , Homoptera, Aleurodidae 

Δίλαη κηθξνζθνπηθφ έληνκν ην νπνίν ζε φια ηνπ ηα ζηάδηα 

(πξνλχκθεο φισλ ησλ ζηαδίσλ θαη αθκαία) ηξέθεηαη κε κχδεζε, 

πξνθαιψληαο ζηα θχιια θηηξίληζκα ή άιιν κεηαρξσκαηηζκφ. Ζ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ είλαη δχζθνιε, θαη γίλεηαη είηε κε ρεκηθά κέζα 

είηε κε βηνινγηθή κέζνδν ή κε ηε ρξήζε θνιιεηηθψλ παγίδσλ. Απφ ηα 

ρεκηθά ζθεπάζκαηα  έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία ηα 

Actelic, Desis, Cymbush, Permethrine θ.α. Δπίζεο ηα λέα 
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εληνκνθηφλα Juvenoides, ηα νπνία κφλα ηνπο ή ζε κίγκα κε 

ππξεζξηλνεηδή δίλνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ην 

εληνκνθάγν παξάζηην Encarsia Formosa πνπ εηζάγεηαη ζηελ θπηεία 

ζαλ λχκθε (pupa), ην Solenopsis invieta θαη ν εληνκνθάγνο 

κχθεηαο Verticillium lecanii. Δπίζεο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλεο 

εηδηθέο παγίδεο θίηξηλνπ ρξψκαηνο κε θνιιψδε νπζία γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ ηέιεησλ εληφκψλ , πνπ φπσο έρεη παξαηεξεζεί 

αξέζθνληαη ζην θίηξηλν ρξψκα. 

Αθίδεο (κειίγθξεο) Myzus persicae, Aphis gossypii θ.α 

Νη αθίδεο πξνθαινχλ δεκηά κε ηελ απνκχδεζε θαη ηελ θαπληά 

πνπ εκθαλίδεηαη , ιφγσ ησλ κειηηνγφλσλ εθθξίζεσλ κε απνηέιεζκα 

λα ην θαξνχιηαζκα ή ην θαηζάξσκα ησλ θχιισλ θαη ην ζεκάδεκα 

ησλ θαξπψλ. Δπηπιένλ, είλαη θνξείο δηαθφξσλ ηψζεσλ, γη‘ απηφ δελ 

πξέπεη λα θαζπζηεξεί ε θαηαπνιέκεζε ηνπο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο 

γίλεηαη θπξίσο ρεκηθά κε ηε ρξήζε δηαζπζηεκαηηθψλ εληνκνθηφλσλ 

εδάθνπο (π.ρ. MAVRIC) θαη εηδηθψλ αθηδνθηφλσλ φπσο ην pirinicarp, 

pirimor θ.α. 

Ρεηξάλπρνο (θφθθηλε αξάρλε) – Tetranychus spp 

Νη ηεηξάλπρνη είλαη κηθξά αθάξεα ηα νπνία βξίζθνληαη θπξίσο 

ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θχιινπ θαη δελ είλαη εκθαλή κε γπκλφ 

κάηη. Ρα ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο απφ ηνλ ηεηξάλπρν είλαη κηθξέο 

θηηξηλφαζπξεο θειίδεο ζηα θχιια πνπ ηειηθά παίξλνπλ ζθνχξν 

θίηξηλν ρξψκα. Πε πξνρσξεκέλε πξνζβνιή, ζρεκαηίδνληαη αξαρλν-

ηζηνί πάλσ ζηνπο λεαξνχο βιαζηνχο ησλ θπηψλ. Ζ θαηαπνιέκεζε 

γίλεηαη θπξίσο κε ρεκηθά κέζα (δηάθνξα αθαξενθηφλα). Κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε κε ην αξπαθηηθφ 

Phytoseilus persimilis.   

 Άιια έληνκα 

 Ιηγφηεξεο δεκηέο ζηελ πηπεξηά πξνθαινχλ άιια έληνκα. Πην 

θχιισκα ην Forficula spp, ζξίπεο, ζηνλ θαξπφ ην Zonosemata 

electa. Ρν ξηδηθφ ζχζηεκα πξνζβάιιεηαη απφ λεκαηψδεηο 

(Heteroderma spp) νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ πνιπάξηζκνπο θφκβνπο 
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ζηηο ξίδεο ησλ θπηψλ κε απνηέιεζκα ηελ θαθή αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπο γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε γεληθή απνιχκαλζε 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζεξκνθήπηα ή κε εηδηθά λεκαησδνθηφλα 

(θνθθψδε θαη θαπληζηηθά). 

 

Κύθεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πηπεξηά 

Φαηά ζήςε (Βνηξύηεο) – Botrytis cinerea  

Ν κχθεηαο εκθαλίδεηαη ζαλ γθξίδα κνχρια πνπ θέξεη γθξίδεο 

βνηξπψδεηο θαξπνθνξίεο. Ζ πςειή πγξαζία βνεζάεη ζηελ εμάπισζε 

ηνπ κχθεηα. Ξξνζβάιιεη φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ, θχιια, βιαζηνχο, 

ζηειέρε θαη θπξίσο ηνπο θαξπνχο. Ζ παξνπζία πιεγψλ δηεπθνιχλεη 

ηελ είζνδν ηνπ παζνγφλνπ.  

Θχξηα κέηξν αληηκεηψπηζεο είλαη αξρηθά ηα θαιιηεξγεηηθά, α) 

θαιή ππνζηχισζε ησλ θπηψλ θαη  β) θαιφ θιάδεκα γηα θαιφ 

αεξηζκφ. Δπίζεο, κέηξν πξνζηαζίαο απφ ηνλ βνηξχηε απνηειεί θαη ε 

πξνζπάζεηα απνθπγήο δεκηνπξγίαο πιεγψλ ζηα θπηά θαζψο θαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηηθψλ κεξψλ, ψζηε λα κελ 

απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο.  

Γηα ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη 

ζεξαπεπηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα κπθεηνθηφλα, φπσο: Captan, 

Euparen, Daconil, Dicloran, Benlate, Neotopsin, Ronilan, Sumisclex 

θ.α. 

Πθιεξσηηλίαζε – Sclerotinia sclerotiorum   

O κχθεηαο πξνθαιεί ζθνχξεο θειίδεο ζηνπο βιαζηνχο πάλσ 

ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ιεπθφ εμάλζεκα φηαλ επηθξαηνχλ πγξέο 

ζπλζήθεο. Ρα κέηξα θαηαπνιέκεζεο είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ βνηξχηε. 

Υίδην – Leveillula taurica (Erysiphales)     

Ρν σίδην είλαη ελδνπαξάζηην θαη δεκηνπξγεί ζηελ πάλσ 

επηθάλεηα ησλ θχιισλ ραξαθηεξηζηηθέο αιεπξψδεο θηηξηλσπέο 

θειίδεο θαη ζηελ θάησ επηθάλεηα εκθαλίδνληαη νη θνληδηνθφξνη. 
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Ζ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ κχθεηα γίλεηαη κε εηδηθά 

σηδηνθηφλα, φπσο:  Afugan, Milcurb, Morestan, Saprol, Benlate, 

Nimrod θ.α. 

Αδξνκπθώζεηο – Verticillium dahliae θαη Fusarium spp 

Δίλαη κχθεηεο εδάθνπο θαη πξνζβάιινπλ ην αγγεηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ θπηνχ δεκηνπξγψληαο θαζηαλφ κεηαρξσκαηηζκφ ησλ αγγείσλ 

ηνπ μχινπ ηεο ξίδαο θαη ηνπ βιαζηνχ, ηα θχιια θηηξηλίδνπλ απφ ηε 

βάζε, ε αλάπηπμε πεξηνξίδεηαη ,ην θπηφ καξαίλεηαη θαη ηειηθά 

μεξαίλεηαη. 

Ρν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη ρεκηθά κε απνιχκαλζε εδάθνπο. 

Πεςηξξηδίεο – ζήςε ιαηκνχ   

Νη ζεςηξξηδίεο είλαη κχθεηεο πνπ πξνθαινχλ ζήςε ησλ ξηδψλ 

θαη ηνπ ιαηκνχ, φπσο Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia solani θ.α. 

Νη ζεςηξξηδίεο νθείινληαη θπξίσο ζε θαιιηεξγεηηθά πξνβιήκαηα 

φπσο θαθή ζηξάγγηζε, θαθή δνκή εδάθνπο ηξαπκαηηζκνί ξηδψλ θ.α. 

Θαηαπνιέκεζε γίλεηαη κε κπθεηνθηφλα φπσο ην Zineb θαη κε 

ραιθνχρα ζθεπάζκαηα πνπ εθαξκφδνληαη κε ξηδνπφηηζκα. 

Βαθηήξηα πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πηπεξηά 

Ρα βαθηήξηα πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πηπεξηά είλαη ηα 

Xanthomonas vesicatoria θαη Pseudomonas syringae pv capsici. 

Ηώζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πηπεξηά 

Νη θπξηφηεξεο ηψζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πηπεξηά είλαη ν ηφο 

ηνπ κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV), ν ηφο ηνπ κσζατθνχ ηνπ αγγνπξηνχ 

(CMV 1) θαη ν ηφο πνπ πξνθαιεί ην θαξνχιηαζκα ησλ θχιισλ (leaf 

curl), ηνλ νπνίν πξνθαιεί ν ζξίπαο Scirtothrips dorsalis . 

Σεκηθή θαηαπνιέκεζε γηα ηηο ηψζεηο δελ ππάξρεη παξά κφλν ε 

ρξήζε αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ θαη ε απζηεξή θαηαπνιέκεζε ησλ 

αθίδσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε ησλ ηψζεσλ. 

Φπζηνινγηθέο αλσκαιίεο  ηνπ θαξπνύ 

Πήςε  θνξπθήο (Blossom – end rot) 

Δκθαλίδεηαη μεξά ζήςε ζην αληίζεην ηνπ πνδίζθνπ άθξν ηνπ 

θαξπνχ ή ζηα πιάγηα. Ρν πξφβιεκα απηφ νθείιεηαη ζε θαθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ξίδαο θαη ζε έιιεηςε αζβεζηίνπ. Αληηκεησπίδεηαη 
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κε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ αιάησλ απφ ην έδαθνο, αλ απηή είλαη 

κεγάιε, αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο πνηίζκαηνο αλ απηή δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαη πξνζζήθε αζβεζηίνπ ζην έδαθνο.  

Ζιηόθαπκα 

Ρν πξφβιεκα απηφ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο θπξίσο φηαλ επηθξαηνχλ πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

εκθαλίδεηαη ζαλ θαζηαλή λεθξσηηθή θειίδα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θαξπνχ πνπ εθηίζεηαη ζηνλ ήιην. Απηφ απνθεχγεηαη φηαλ ην 

θχιισκα ηνπ θπηνχ είλαη πινχζην ή φηαλ γίλεηαη ζθίαζε ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Πρίζηκν ηνπ θαξπνύ 

Γεκηνπξγνχληαη ζρηζίκαηα ζηνλ θαξπφ θνληά ζηνλ πνδίζθν 

πνπ νθείινληαη ζηε κεγάιε απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ 

αιιαγή ηεο πγξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο. Απνθεχγεηαη κε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο.  

 

ΑΜΗΑ ΡΖΠ ΞΗΞΔΟΗΑΠ 
Νη λσπέο γιπθηέο πηπεξηέο απνηεινχλ πινχζηα πεγή βηηακηλψλ, 

ηδηαίηεξα ζε βηηακίλε C-αζθνξβηθφ νμχ-ελψ νη απνμεξακέλεο πνπ 

έρνπλ έληνλα θαπηεξή γεχζε, είλαη πινχζηεο ζε βηηακίλε Α. 

Γηάθνξεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ‘ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαξκαθεπηηθή γηα ζεξαπεία θνιηθψλ, πνλφδνλησλ, πνλνθεθάισλ, 

λεπξαιγηψλ, ξεπκαηηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα ε θαςατθίλε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αινηθή γηα ηελ ραιάξσζε ησλ κπψλ. Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο πηπεξηάο ζε βηηακίλεο Α θαη C είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ησλ άιισλ  ιαραληθψλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ησλ Πνιαλσδψλ. Ζ 

βηνινγηθή θαη δηαηηεηηθή αμία ηνπ θαξπνχ είλαη ηδηαίηεξα πςειή φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηελ παξάζεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ βηηακηλψλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ νξγαληθψλ 

νπζηψλ πνπ πεξηέρεη: 
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Ξεξηεθηηθόηεηα ζε 100gr λσπνύ θαξπνύ θαηά κέζν όξν 

Πηνηρεία Θαπηεξέο πηπεξηέο Γιπθηέο πηπεξηέο 

Λεξφ (g) 87,7 92,4 

Θεξκίδεο (kcal) 25 22 

Νξγαληθέο νπζίεο 

Ξξσηεΐλεο (g)  1,8 0,8 

Ιηπίδηα (g) 0,5 0,3 

Γιπθίδηα  

Γηαζέζηκα (g) 3,8 4,2 

Ακίδηα (g) 2,1 - 

Γηαιπηά (g) 1,5 4,2 

Θπηηαξίλε (g) 2,0 1,0 

Αλόξγαλα άιαηα (mg) 

Αζβέζηην 18,0 17,0 

Φψζθνξνο 18,0 28,0 

Πίδεξνο 0,5 0,7 

Λάηξην 0,4 - 

Θάιην 0,6 - 

Βηηακίλεο 

Βηηακίλε Α (κg) 825,0 140,0 

Ληαζίλε (mg) 3,0 0,5 

Οηβνθιαβίλε (mg)   0,23 0,07 

Βηηακίλε C (mg) 229,0 151,0 
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A.1.2. Σαξαθηεξηζηηθά πνηθηιηώλ (Arlequin θαη Ξ-113) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

 

1. Ξνηθηιία Arlequin F1 (Εorba).  Δηζαγφκελε απφ ηελ 

“Clause‖. βξίδην καθξηάο πηπεξηάο θαη πνιχ παξαγσγηθφ. Υξηκάδεη 

ηνπο θαξπνχο ζε 45-50 εκέξεο απφ ηε κεηαθχηεπζε. 

Αλνηρηνπξάζηλνπ ρξψκαηνο θαξπνί, πνιχ γιπθνί, βάξνπο 100-120 g, 

κήθνπο 20-24 cm θαη πιάηνπο 4-5 cm. Κεγάιε αληνρή ζην ΡΚV θαη 

ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ηδαληθή θαη γηα ππαίζξηα θαιιηέξγεηα 

ιφγσ ηεο θαιήο θπιιηθήο θάιπςεο. 

 

2. Ξνηθηιία Ο-113 F1. Δηζαγφκελε απφ ηελ “Clause‖: βξίδην 

καθξηάο πηπεξηάο ηχπνπ Φισξίλεο. Ππζηήλεηαη γηα θαιιηέξγεηα 

ζεξκνθεπίνπ θαη ππαίζξνπ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηε 

Καθεδνλία. Φπηφ εχξσζην θαη πνιχ παξαγσγηθφ κε πνιχ ιακπεξφ 

θφθθηλν ρξψκα θαηά ηελ σξίκαλζε.  Θαξπφο πνιχ γιπθφο ζηε γεχζε 

θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. 

 
Δηθόλα 5. Νη δύν πνηθηιίεο πηπεξηάο Άξιεθηλ θαη Νδηζέν ή Ξ 113 
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Α.2. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο καξνπιηνύ ζε ζεξκνθήπην 

 

TO ΦΡΝ ΚΑΟΝΙΗ (Lactuca sativa) 
Ρν καξνχιη θαηάγεηαη απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 

Κεζνγείνπ, Κηθξάο Αζίαο θαη Κέζεο Αλαηνιήο. Ξαξαζηάζεηο 

καξνπιηνχ ηχπνπ Coa έρνπλ βξεζεί ζε Αηγππηηαθέο ππξακίδεο (4500 

π.Σ.). Νη Αηγχπηηνη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο, θαζψο θαη γηα παξαγσγή εδψδηκνπ ειαίνπ απφ ηνπο 

ζπφξνπο ηνπ. Αλαθέξεηαη φηη νη Ξέξζεο ην θαιιηεξγνχζαλ ηνλ 6° 

αηψλα π.Σ.. Ρν καξνχιη ήηαλ επίζεο πνιχ γλσζηφ ζηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο θαη Οσκαίνπο. Πηελ ππφινηπε Δπξψπε εμαπιψζεθε πνιχ 

γξήγνξα θαη νη Ηζπαλνί ην κεηέθεξαλ ζηελ Ακεξηθή. 

Ρν καξνχιη ηχπνπ Coa πηζηεχεηαη φηη δηαδφζεθε απφ ηελ Διιάδα 

θαη ην φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηε λήζν Θσ.  

 

ΠΖΚΔΟΗΛΖ ΔΜΑΞΙΥΠΖ, ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΖΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ 

Πήκεξα ην καξνχιη έρεη δηαδνζεί θαη θαιιηεξγείηαη σο εηήζην 

ιαραληθφ ζε φια ηα γεσγξαθηθά κήθε θαη πιάηε ηεο γεο. Ρν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο παξάγεηαη ζηηο 

Ζ.Ξ.Α., ελψ ζηελ Δπξψπε θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ Νιιαλδία, 

Γαιιία, Ηηαιία, Κεγάιε Βξεηαλία θαη Γεξκαλία. 

Πηελ Διιάδα, ην καξνχιη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θπιιψδεο 

ιαραληθφ. Θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζην χπαηζξν αιιά θαη ζε 

ζεξκνθήπηα, απφ ην θζηλφπσξν σο ηελ άλνημε. Ρν 1995 

θαιιηεξγήζεθαλ 33.670 ζηξέκκαηα θαη παξάρζεθαλ 65.580 ηφλνη 

πξντφληνο, ελψ ε αθαζάξηζηε αμία ηεο παξαγσγήο ήηαλ 8.835.593 

δξρ. (25.930 €). Ρν 2000, ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε έθηαζε ηα 

44.900 ζηξ., ε παξαγσγή ήηαλ 81.366 ηφλνη θαη ε αληίζηνηρε αμία 

αλήιζε ζηηο  18.697.907 δξρ. (54.873 €)(Πηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ 

πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ-Ξαξάξηεκα 5). 

Ζ δήηεζε θαη ε θαηαλάισζε καξνπιηνχ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ απφ ην θζηλφπσξν κέρξη ηελ 

άλνημε. Νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ θαη ηηο ηηκέο πψιεζεο ηνπ 
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πξντφληνο, νη νπνίεο είλαη πςειφηεξεο ηνπο κήλεο Πεπηέκβξην, 

Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Κάξηην θαη Απξίιην. Δπίζεο, πςειέο ηηκέο 

πεηπραίλνληαη φηαλ ππάξρεη δήηεζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, 

φπνπ ν πξφσξνο ζρεκαηηζκφο αλζηθψλ ζηειερψλ δελ επλνεί ηελ 

θαιιηέξγεηα.  

     

ΒΝΡΑΛΗΘΖ ΘΑΡΑΡΑΜΖ 
Ρν επηζηεκνληθφ φλνκα ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ καξνπιηνχ είλαη 

Lactuca sativa, αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ζχλζεησλ (Compositae ή 

Asteraceae) θαη είλαη δηπινεηδέο κε 18 ρξσκνζψκαηα (2n=18). 

Ξηζηεχεηαη φηη πξνήιζε απφ ην άγξην είδνο Lactuca serriola ή L. 

Scariola, ην νπνίν ζπλαληάηαη σο δηδάλην ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ην θαιιηεξγνχκελν καξνχιη έρεη 

ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδεη θεθαιή θαη ηα θαηψηεξα θχιια ηνπ είλαη 

πιαηηά.   

 

ΚΝΟΦΝΙΝΓΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ρν θαιιηεξγνχκελν καξνχιη είλαη πνψδεο, εηήζην θπηφ. 

Ξαξνπζηάδεη έληνλε πνιπκνξθία φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θπιιψκαηνο. Ρα πξψηα θχιια είλαη ζρεδφλ επίπεδα θαη ζηελά, ελψ 

ηα επφκελα είλαη πην πιαηηά, θπξηψλνληαη πξνο ηα κέζα θαη 

θαιχπηνπλ ηε λέα βιάζηεζε, ζρεκαηίδνληαο έηζη θεθαιή. Ν βαζκφο 

θχξησζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηθηιία. 

 Πην ζηάδην ηεο βιαζηηθήο αλάπηπμεο, ν βιαζηφο είλαη βξαρχο 

θαη θέξεη ππθλά θχιια ζε ζπεηξνεηδή δηάηαμε, ελψ ν θχξηνο φγθνο 

ησλ ξηδψλ (ξηδφζηξσκα) αλαπηχζζεηαη νξηδφληηα θαη πιάγηα ζε βάζνο 

30 εθαηνζηψλ. Θαζψο απμάλνληαη νη ζεξκνθξαζίεο, ην θπηφ 

πξνσζείηαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή θάζε. Πην ζηάδην απηφ, ην ξηδηθφ 

ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη γξήγνξα θαη πξνρσξεί βαζχηεξα ζην έδαθνο. 

Ν βιαζηφο επηκεθχλεηαη ζεκαληηθά θαη ζρεκαηίδεη αλζηθφ ζηέιερνο 

κε κεγάιν αξηζκφ δηαθιαδψζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα θηάλεη ζε χςνο 

ηα 60 ή αθφκε θαη ηα 150 εθαηνζηά. 
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Ρα άλζε είλαη εξκαθξφδηηα, γισζζνεηδή θαη έρνπλ θίηξηλν 

ρξψκα. Πρεκαηίδνπλ ηαμηαλζία "θεθαιή" θαη θάζε θεθαιή 

απνηειείηαη απφ 12-15 αλζίδηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ άλζνπο επλνεί ηελ 

απηνγνληκνπνίεζε θαη δελ πξνζειθχεη ηα έληνκα. Ν θαξπφο (ζπφξνο) 

είλαη αραίλην κε έλα επίκεθεο ζπέξκα, ην νπνίν θέξεη ιεπθέο θαη 

ιεπηέο ηξίρεο (πάππνο). 

 

ΡΞΝΗ ΘΑΙΙΗΔΟΓΝΚΔΛΝ ΚΑΟΝΙΗΝ 

Ρα θαιιηεξγνχκελα καξνχιηα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θπιιψκαηνο, θαηαηάζζνληαη ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 

 Ππκπαγέο θεθαισηφ ή θεθαισηφ ή θαηζαξφ θεθαισηφ 

(crisphead ή iceberg ή curly). Θαιιηεξγείηαη ζην χπαηζξν θαη ζην 

ζεξκνθήπην. Πρεκαηίδεη ζρεδφλ ζθαηξηθή θεθαιή, δηακέηξνπ 15 

εθαηνζηψλ πεξίπνπ ή θαη κεγαιχηεξε θαη ην βάξνο ηνπ κπνξεί λα 

θηάλεη θαη ην 1 θηιφ. Ρα θχιια είλαη θπκαηνεηδή, ηξαγαλά θαη 

εχζξαπζηα, κε έληνλε λεχξσζε, ρξψκαηνο ζθνχξνπ πξάζηλνπ ηα 

εμσηεξηθά θαη πην αλνηρηνχ ηα εζσηεξηθά. Δίλαη ηχπνο αλζεθηηθφο 

ζηνπο κεηαζπιιεθηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ζην ςχρνο, αιιά επαίζζεηνο 

ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πηε ρψξα καο θαιιηεξγείηαη ζε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε. Θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηηο Ζ.Ξ.Α.. 

 Ζκηθεθαισηφ ή ραιαξφ θεθαισηφ ή βνπηχξνπ (butterhead).  

Θαιιηεξγείηαη ζπλήζσο ζην ζεξκνθήπην. Πρεκαηίδεη ζρεδφλ ζθαηξηθή 

αιιά ραιαξή θεθαιή. Ρα θχιια είλαη ιεία, γπαιηζηεξά, καιαθά θαη 

επιχγηζηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθνχο 

κεηαζπιιεθηηθνχο ρεηξηζκνχο. Ζ λεχξσζε δελ είλαη ηφζν επδηάθξηηε 

φζν ζην ζπκπαγή θεθαισηφ ηχπν. Ν ηχπνο απηφο είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

αλζεθηηθφο ζην ςχρνο θαη είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ζηελ Θεληξηθή θαη 

Βφξεηα Δπξψπε. Πηελ Διιάδα είλαη ζρεδφλ άγλσζηνο. 

 Οσκάλα ή Θσο (romaine ή cos). Θαιιηεξγείηαη ζην χπαηζξν 

θαη ζην ζεξκνθήπην. Πρεκαηίδεη κηθξή, επηκήθε θεθαιή ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζηελά, καθξηά θχιια ζθνχξνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο  

εμσηεξηθά. Έρεη κηθξή αληνρή ζην ςχρνο θαη είλαη ν πην επαίζζεηνο 
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ηχπνο ζηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ηχπνπο. Δίλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο ηχπνο καξνπιηνχ ζηε Λφηηα 

Δπξψπε θαη ζε φιεο ηηο παξακεζφγεηεο ρψξεο, κεηαμχ απηψλ θαη 

ζηελ Διιάδα, φπνπ είλαη ν πην γλσζηφο ηχπνο. 

 Παιάηα. Πε ρψξεο ηεο Θεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο 

θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζε ζεξκνθήπην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, 

ελψ ζηηο παξακεζφγεηεο ρψξεο θαιιηεξγείηαη ζην χπαηζξν. Ρν θπηφ 

δελ ζρεκαηίδεη θεθαιή, αιιά ηα θχιια αλαπηχζζνληαη ειεχζεξα θαη 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηε κνξθή ηνπο. Κπνξεί λα είλαη 

απφ ζρεδφλ επίπεδα κέρξη ζγνπξά κε έληνλεο πηπρψζεηο θαη 

εγθνιπψζεηο. Ν ηχπνο απηφο έρεη κηθξή αληνρή ζην ςχρνο θαη 

πεξηνξηζκέλε κεηαζπιιεθηηθή δσή. Δίλαη αξθεηά γλσζηφο ζηε ρψξα 

καο. 

 Ππαξαγγηνχ ή θηλέδηθν καξνχιη. Δίλαη ηχπνο γλσζηφο ζηελ 

Άπσ Αλαηνιή, φπνπ θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ην ρνλδξφ, ζαξθψδεο 

ζηέιερφο ηνπ. Ρα θπηά ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη πνιπεηή.  

 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΘΙΗΚΑ 

Ρν καξνχιη είλαη θπηφ ςπρξήο επνρήο. Αλαπηχζζεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, σζηφζν απαηηεί 

άθζνλε ειηνθάλεηα. Άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ζεσξείηαη απηή 

κεηαμχ 16 θαη 24 oC ηελ εκέξα θαη 10 κε 15oC ηε λχρηα. Ζ αλάπηπμε 

επηβξαδχλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ απφ 7 oC. Δίλαη 

αξθεηά αλζεθηηθφ θπηφ ζηνλ παγεηφ. Ρα ζπνξφθπηα αληέρνπλ έσο 

ηνπο –5,5oC, εθφζνλ έρνπλ ζθιεξαγσγεζεί, ελψ φζν ην θπηφ 

πιεζηάδεη ζηελ σξίκαλζε, γίλεηαη θαη πην εππαζέο. Ρα θπηά κπνξνχλ 

λα αληέμνπλ έσο ηνπο -7 oC εάλ ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη βαζκηαία. 

Πε απφηνκε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, βιάπηνληαη πξψηα ηα 

εμσηεξηθά θχιια, ε επηδεξκίδα ησλ νπνίσλ δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο 

άιινπο ηζηνχο ιίγεο κέξεο κεηά ηελ επίδξαζε ησλ ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ. 
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Πε πςειή ζεξκνθξαζία, ην θπηφ σζείηαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

θάζε. Ξάλσ απφ ηνπο 24oC δελ ζρεκαηίδνληαη ζθηρηέο θεθαιέο θαη 

επηηαρχλεηαη ν ζρεκαηηζκφο αλζηθνχ ζηειέρνπο. Πε αθφκε 

πςειφηεξεο ηηκέο, δειαδή πάλσ απφ 29oC, ε πνηφηεηα ππνβαζκίδεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν γηαηί ην καξνχιη απνθηά πηθξή γεχζε θαη 

εκθαλίδεηαη ε θπζηνινγηθή αζζέλεηα "θάςηκν ηεο θνξπθήο". 

 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΔΓΑΦΝΠ 

Νη απαηηήζεηο ηνπ καξνπιηνχ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη κέηξηεο, 

αιιά ιφγσ ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απαηηεί πςειή γνληκφηεηα εδάθνπο. Ρν θπηφ 

αλαπηχζζεηαη γξήγνξα θαη παξάγεη πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο, φηαλ 

ζηα πξψηα 25-30 εθαηνζηά ηνπ εδάθνπο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη νξγαληθή νπζία είλαη πςειή. 

Κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε δηάθνξνπο ηχπνπο εδαθψλ, απφ ηα 

ιεπηά ακκνπειψδε σο ηα πειψδε, αξγηιιψδε θαη ηα νξγαληθά 

εδάθε. Ν θαηάιιεινο ηχπνο εδάθνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επνρή 

θαιιηέξγεηαο. Ρν θζηλφπσξν ε παξαγσγή είλαη κεγαιχηεξε ζε 

ηιπνπειψδεο έδαθνο, ην ρεηκψλα ζε ακκνπειψδεο θαη ηελ άλνημε ζε 

νξγαληθφ. 

Ρν καξνχιη είλαη είδνο επαίζζεην ζηελ αιαηφηεηα ηνπ εδάθνπο. 

Άξηζηεο ηηκέο ξΖ ζεσξνχληαη απηέο κεηαμχ 6 θαη 7, αλ θαη κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί θαη ζε ειαθξά αιθαιηθφ έδαθνο. 

 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΙΗΞΑΛΠΖ 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην καξνχιη ρξεηάδεηαη γφληκα εδάθε, 

πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη 

νξγαληθή ιίπαλζε κε ηελ ελζσκάησζε άθζνλεο, θαινρσλεκέλεο 

θνπξηάο, πεξίπνπ 4 κε 6 ηφλνπο ην ζηξέκκα. Ζ αλφξγαλε ιίπαλζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη βάζε ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εδαθνινγηθέο 

αλαιχζεηο. Κε επηθχιαμε πξνηείλνληαη νη παξαθάησ πνζφηεηεο 

ιηπαζκάησλ γηα ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο  αλά ζηξέκκα: 
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 12 kg Λ, 6 kg Ο2Ν5 θαη 28 kg Θ2Ν   ή  

12-20 kg Λ, 8-10 kg Ο2Ν5 θαη 25-30 kg Θ2Ν   (Κπνπξλάθαο, 

1995) ή 

6-10 kg Λ, 7,5-12 kg Ο2Ν5 θαη 15-25 kg Θ2Ν  (Καξθάθεο, 1994) 

Ζ αδσηνχρνο ιίπαλζε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη αλάινγα κε ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηα νξγαληθά εδάθε ην άδσην πξνζηίζεηαη θαηά ηηο ςπρξέο θαη πγξέο 

επνρέο ηνπ έηνπο (θζηλφπσξν, άλνημε). Έλαο γεληθφο θαλφλαο είλαη 

ε κηζή πνζφηεηα αδψηνπ λα ρνξεγείηαη πξηλ ηε ζπνξά σο βαζηθή 

ιίπαλζε θαη ε ππφινηπε λα δίλεηαη σο επηθαλεηαθή ζε 1 ή 2 ρέξηα, 

θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ. Νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο 

θσζθνξηθνχ θαη θαιηνχρνπ ιηπάζκαηνο ρνξεγνχληαη πξηλ ηε ζπνξά 

σο βαζηθή ιίπαλζε. 

 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΑΟΓΔΠΖ   

Ρν καξνχιη πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη πξντφλ θαιήο πνηφηεηαο, 

απαηηεί άθζνλε θαη ζηαζεξή πγξαζία θαζ‘ φιε ηελ πεξίνδν 

αλάπηπμήο ηνπ. Υζηφζν, πςειή πγξαζία ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή 

ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ παξαγσγή ραιαξψλ 

θεθαιψλ. 

Νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ θπκαίλνληαη απφ 400 έσο 

750mm λεξνχ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν εδάθνπο θαη ηελ επνρή 

θαιιηέξγεηαο. 

 

ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΚΝΠ - ΠΞΝΟΑ – ΦΡΔΠΖ 
Ν πνιιαπιαζηαζκφο γίλεηαη κε ζπφξν. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη γηα δηάζηεκα δπν κελψλ πεξίπνπ, ν 

ζπφξνο ηνπ καξνπιηνχ βξίζθεηαη ζε ιήζαξγν θαη απνηπγράλεη λα 

θπηξψζεη. Δθηφο απφ απηή ηε κνξθή ιεζάξγνπ (ιήζαξγνο θξέζθνπ 

ζπφξνπ) ππάξρνπλ αθφκε δπν παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα 

δξάζνπλ αλαζηαιηηθά ζην θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ. Απηνί είλαη ην 
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ζθνηάδη θαη νη ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. Όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο 

είλαη πάλσ απφ 26-27oC γηα 24 ψξεο, ν ζπφξνο νξηζκέλσλ πνηθηιηψλ 

εηζέξρεηαη ζε δεπηεξνγελή ιήζαξγν (ζεξκνιήζαξγν). Γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ ζεξκνιήζαξγνπ, ν ζπφξνο ππνβάιιεηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο 4-5oC γηα 3-5 εκέξεο πξηλ ηε ζπνξά. Δπίζεο, ε 

αλαζηαιηηθή δξάζε ηφζν ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ φζν θαη ηνπ 

ζθφηνπο κπνξεί λα δηαθνπεί κε ηελ επίδξαζε θάπνησλ ρεκηθψλ 

νπζηψλ, φπσο θηλεηίλεο, γηββεξηιίλεο, ζεηνπξία θ.α. Ππλήζσο, 

ζπφξνο πνπ δηαθηλείηαη απφ κεγάιεο ζπνξνπαξαγσγηθέο επηρεηξίζεηο, 

έρεη ππνζηεί ηελ επίδξαζε ηέηνησλ νπζηψλ. 

Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία γηα ην θχηξσκα είλαη 18-21oC, ελψ ε 

ειάρηζηε είλαη 2oC. Πε ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο απφ ηελ άξηζηε, 

αλ θαη ε βιαζηηθφηεηα ηνπ ζπφξνπ δελ κεηψλεηαη, ε αλάπηπμε ησλ 

θπηαξίσλ θαζπζηεξεί. 

Ζ ζπνξά γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ Αχγνπζην ή Πεπηέκβξην κέρξη 

ην Φεβξνπάξην, γηα ζπγθνκηδή απφ ηνλ Νθηψβξην κέρξη ην Κάην ή θαη 

ηνλ Ηνχλην, εθφζνλ ην επηηξέπεη ην θιίκα ηεο θάζε πεξηνρήο. Θαηά 

κέζν φξν, απαηηνχληαη 3 κε 5 κήλεο απφ ηε ζπνξά κέρξη ηε 

ζπγθνκηδή.  

Πηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο ε ζπνξά γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

ζπαξηηθψλ κεραλψλ ή κε ην ρέξη «ζηα πεηαρηά». Ζ ζπνξά κε 

κεραλέο ρξεζηκνπνηεί θνπθεηνπνηεκέλνπο ζπφξνπο (pelets), 

πεηπραίλνληαο κεγάιε νκνηνκνξθία ζηελ παξαγσγή ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη αξαίσκα. Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα ζπφξνπ θπκαίλεηαη 

απφ 30-60 γξακκάξηα ην ζηξέκκα. Όηαλ ε ζπνξά γίλεη κε ην ρέξη, 

απαηηνχληαη πεξίπνπ 100-120 γξ. ζπφξνπ γηα ηε ζπνξά ελφο 

ζηξέκκαηνο θαη κεηά ηε εκθάληζε ησλ θπηαξίσλ πξέπεη λα γίλεη 

αξαίσκα.  

Πηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε κεηαθχηεπζε ζπνξνθχησλ. Ν ζπφξνο ζπέξλεηαη ζε ζπνξεία 

θαη ηα θπηά κεηαθπηεχνληαη ζηηο ηειηθέο ζέζεηο. Γηα κεηαθχηεπζε 
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ελφο ζηξέκκαηνο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 15-20γξ. ζπφξνπ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ζπαξζνχλ ζε 10-15 ηεηξαγσληθά κέηξα ζπνξείνπ. 

Νη γξακκέο θχηεπζεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 30-50 εθ., ελψ επί 

ησλ γξακκψλ, ηα θπηά απέρνπλ 25-30 εθ.. Κε απηέο ηηο απνζηάζεηο, 

ζε έλα ζηξέκκα θαιιηεξγνχληαη 6.500 έσο 14.000 θπηά. Ζ 

θαιιηέξγεηα κπνξεί λα γίλεη θαη ζε αλαρψκαηα, ην χςνο ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ επνρή, ηε ζηξάγγηζε θαη ηελ επνρή 

θαιιηέξγεηαο. 

 

ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ – ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ 

10

 

Πήκεξα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο πνηθηιίεο καξνπιηνχ φισλ ησλ 

ηχπσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ αληνρή ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο αζζέλεηεο, ζηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε θιίκα θαη έδαθνο θαζψο 

θαη ζηελ επνρή θαιιηέξγεηαο. Πηελ Διιάδα, θαιιηεξγνχληαη θπξίσο 

νη παξαθάησ πνηθηιίεο: 

 Ρχπνπ Οσκάλα ή Cos: Parris Island Cos, Marvel, Fairen, 

Valmaine Cos, θ.α. 

 Ρχπνπ θεθαισηνχ: ληφπην θεθαισηφ, Great Lakes, Emperor, 

Italica θ.α. 

 Ρχπνπ ζαιάηα: Βαζηιηθψλ, Καγλεζίαο, Ηεξάπεηξαο, Atraxion, 

Grand rapids θ.α. 
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Νη κέζεο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο 

θπκαίλνληαη απφ 1000 έσο 3000 θηιά\ζηξέκκα, ελψ νη 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο απνδίδνπλ 2000 –4000 θηιά\ζηξέκκα. 

 

ΠΓΘΝΚΗΓΖ – ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ 

Θαηάιιειν ζηάδην ζπγθνκηδήο είλαη απηφ θαηά ην νπνίν ην 

πξντφλ λα έρεη ηελ επηζπκεηή γεχζε θαη πθή, αιιά θαη λα 

παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηνπο κεηαζπιιεθηηθνχο 

ρεηξηζκνχο. Θπξηφηεξν θξηηήξην απνηειεί ην κέγεζνο ηνπ θπηνχ. 

Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη άιινπο 

παξάγνληεο, ζπλήζσο απαηηνχληαη 40 έσο 110 κέξεο απφ ηε 

κεηαθχηεπζε σο ηε ζπγθνκηδή. 

Νη πνηθηιίεο θεθαισηνχ ηχπνπ ζπγθνκίδνληαη φηαλ ε θεθαιή 

έρεη ζρεκαηηζηεί πιήξσο θαη είλαη ζθηθηή. Αλψξηκεο θεθαιέο έρνπλ 

ζπνγγψδε πθή θαη δελ αληέρνπλ ζηνπο κεηαζπιιεθηηθνχο 

ρεηξηζκνχο. Ν ηχπνο απηφο απαηηεί κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα σο 

ηε ζπγθνκηδή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. 

Νη πνηθηιίεο εκηθεθαισηνχ ηχπνπ θαη ηχπνπ Οσκάλα κπνξνχλ 

λα ζπγθνκηζζνχλ θαη πξηλ αθφκε ζρεκαηηζηεί πιήξσο ε θεθαιή, ελψ 

νη πνηθηιίεο ηχπνπ ζαιάηαο ζπγθνκίδνληαη φηαλ έρνπλ απνθηήζεη 

ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο, πξνηνχ φκσο λα ζθιεξάλνπλ ηα θχιια γηαηί 

ηφηε απνθηνχλ πηθξή γεχζε. 

Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη ζπλήζσο ζε έλα ρέξη, φηαλ ηα πεξηζζφηεξα 

θπηά βξίζθνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην θαη έρνπλ απνθηήζεη 

νκνηφκνξθν κέγεζνο. Ππαληφηεξα, ε ζπγθνκηδή κπνξεί λα γίλεη ζε 2-

3 ρέξηα εθφζνλ ηα θπηά παξνπζηάδνπλ αλνκνηφκνξθε αλάπηπμε. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηα ηέιε θζηλνπψξνπ θαη ην ρεηκψλα. 

Θαηά ηε ζπγθνκηδή, ηα θπηά θφβνληαη κε καραίξη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα θαηψηεξα θχιια αθαηξνχληαη θαη ην 

πξντφλ ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθέο θινχβεο. Ππλήζσο δηαηίζεηαη 

ακέζσο ζηελ αγνξά, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηνπο 0 oC 
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θαη ζε ζρεηηθή πγξαζία 95%. Πε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν θεθαισηφο 

ηχπνο δηαηεξείηαη γηα 2-3 εβδνκάδεο, ελψ ηα καξνχιηα ηχπνπ 

ζαιάηαο κφλν γηα 1 εβδνκάδα, εμαηηίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ ξπζκνχ 

αλαπλνήο θαη δηαπλνήο πνπ παξνπζηάδεη. 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ζην ρψξν απνζήθεπζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηελ πνηφηεηα ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξντφληνο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ζπληζηάηαη νη θινχβεο ή θάζε καξνχιη ρσξηζηά λα θαιχπηνληαη κε 

δηάηξεηα πιαζηηθά θηικ θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο. Πε ζπλζήθεο 

ρακειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, ε πνηφηεηα ησλ καξνπιηψλ 

ππνβαζκίδεηαη ιφγσ απψιεηαο βάξνπο. Ζ κέγηζηε επηηξεπηή απψιεηα 

βάξνπο είλαη απφ 3 κέρξη 5%. 

 

 

8
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Δηθόλα 6α,β. Θαιιηέξγεηα Καξνπιηνύ ζην ζεξκνθήπην 

 

 

 

ΔΣΘΟΝΗ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ  

(θσηνγξαθίεο θαη πεξηγξαθή ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4) 
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ΘΟΔΞΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΡΝ ΚΑΟΝΙΗΝ 

Ρν καξνχιη ηχπνπ ξσκάλα είλαη πην ζξεπηηθφ απφ ηνπο 

θεθαισηνχο ηχπνπο καξνπιηνχ, γηαηί έρεη πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε βηηακίλεο Α θαη C. Ρν καξνχιη επίζεο είλαη κηα θαιή πεγή Ca θαη 

Ο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ καξνπιηνχ ζε δηάθνξα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Kαηά πξνζέγγηζε πεξηεθηηθφηεηα ζε 100 g θαγψζηκνπ πξνηφληνο 
(θχιια) 

Πηνηρεία Θεθαισηό Ρύπνπ 
ξσκάλα 

Θαηζαξό 
θεθαισηό 

Δλέξγεηα 
(ζεξκίδεο) 

11 16 11 

Λεξφ (g) 96 94 95 

Ξξσηεΐλεο (g) 1.2 1.6 0.8 

Ιίπε (g) 0.2 0.2 0.1 

δαηάλζξαθεο (g) 1.2 2.1 2.3 

Βηηακίλε Α (ΗU) 1200 2600 300 

Βηηακίλε Β1 (mg) 0.07 0.10 0.07 

Βηηακίλε Β2 (mg) 0.07 0.10 0.03 

Βηηακίλε C (mg) 9 24 5 

Ληαζίλε (mg) 0.4 0.5 0.3 

Άιαηα Ca (mg) 40 36 13 

Άιαηα Fe (mg) 1.1 1.1 1.5 

Άιαηα Mg (mg) 16 6 7 

Άιαηα P (mg) 31 45 25 
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Α.3.1. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο θξάνπιαο ζε ζεξκνθήπην 

 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ζ θξάνπια γλσζηή απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ σο ρακαηθέξαζνο, 

θαιιηεξγείηαη ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ γηα ηνλ εχγεπζηα θαξπφ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ηεο, καξκειάδεο, 

δειέδεο θ.α. Δπίζεο ε θξάνπια ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δαραξνπιαζηηθή 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθνζκεζνχλ ηνχξηεο ή λα παξαζθεπαζηνχλ άιια 

γιπθίζκαηα. Ν θαξπφο ηεο είλαη πινχζηνο ζε άξσκα, γεχζε θαη 

βηηακίλε C. 

Πηελ Ακεξηθή, ζηηο Αλαηνιηθέο Αθηέο κέρξη ηα Βξαρψδε Όξε, 

θαιιηεξγνχληαλ ε θφθθηλε θξάνπια ή θξάνπια ηεο Virginia 

(Fragaria virginiana). Ζ θξάνπια ηεο Virginia εηζήρζε απφ ηελ Β. 

Ακεξηθή ζηηο Γαιιία, Αγγιία, Νιιαλδία θαη άιια κέξε ηεο Δπξψπεο 

κεηαμχ ηνπ 1534 θαη ηνπ 1857. Ρα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία ήηαλ 

αμηνπξφζεθηε ήηαλ ν κεγάινο θαξπφο (3-4 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ 

φηη εθείλνη ησλ Δπξσπατθψλ εηδψλ), ε πξσηκφηεηά ηεο, ε καθξά 

θαξπηθή πεξίνδνο, ε γιπθηά θαη αξσκαηψδεο γεχζε ηνπ θαξπνχ. 

Ν άιινο γνλέαο ηεο ζεκεξηλήο θξάνπιαο είλαη ε Σηιηαλή ή 

παξαιηαθή θξάνπια (Fragaria chiloensis), ε νπνία κεηαθέξζεθε Πηελ 

Γαιιία ην 1714 θαη δηαδφζεθε ζε Αγγιία, Νιιαλδία. Βέιγην, 

Γεξκαλία. 

Νη θαιιηεξγεηέο ήηαλ εθείλνη πνπ πξψηνη άξρηζαλ λα παξάγνπλ 

λέεο πνηθηιίεο θαη λα βειηηψλνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο κε ζπλερείο 

δηαζηαπξψζεηο κέρξη ην 1850 πνπ δεκηνπξγήζεθε ε γλσζηή ζε 

φινπο θαιιηεξγνχκελε θξάνπια (Fragaria chiloensis). 

Ξνιιέο απφ ηηο λέεο πνηθηιίεο θξάνπιαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζπζηεκαηηθέο δηαζηαπξψζεηο, έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηξία είδε 

θξάνπιαο: απφ ηελ f.chiloensis ηελ f.virginiana θαη απφ ην είδνο 

f.ovalis, ε νπνία έδσζε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλερνχο άλζεζεο - 

παξαγσγήο θαη ηελ εμαηξεηηθή αληνρή ζην θξχν. 

Πηφρνη ηεο βειηίσζεο είλαη ε δεκηνπξγία πνηθηιηψλ αλζεθηηθψλ 

ζηηο αζζέλεηεο, ε επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο, ε βειηίσζε 
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ή δηαηήξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαξπνχ, ε αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

θπηψλ, ην (σξαίν ρξψκα ηνπ θαξπνχ θαη γεληθά ε θαιή πνηφηεηα 

(ζθιεξφηεηα ζάξθαο, πθή θαη άξσκα) θαη ν εχθνινο 

πνιιαπιαζηαζκφο. 

Ζ θξάνπια ζηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη ζηελ Καθεδνλία, Γ. θαη 

Πηεξεά Διιάδα, Ξεινπφλλεζν θαη ζε άιια κέξε. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε 

θπκαίλεηαη ζηηο 7.000 ζηξέκκαηα. Αξθεηά απφ απηά θαιιηεξγνχληαη 

ζε ηνχλει ή ζεξκνθήπηα. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή θπκαίλεηαη (ζηηο 

15.000 ηφλνπο/ζηξέκκα. Ζ ρψξα καο είλαη ειιηπήο ζε θξάνπιεο θαη 

έηζη γίλνληαη εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο. Ρν θχξην πξφβιεκα 

επέθηαζεο ηεο είλαη ην πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο ηεο 

ζπγθνκηδήο ησλ θαξπψλ ε εππάζεηα ησλ θαξπψλ ζηηο 

κεηαζπιιεθηηθέο κεηαρεηξίζεηο θαη ζηηο αζζέλεηεο. 

 

ΒΝΡΑΛΗΘΖ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Γέλνο _θαη νηθνγέλεηα : Ζ θξάνπια αλήθεη ζην γέλνο Fragaria 

θαη ζηελ νηθνγέλεηα Rosaceae. Νη πεξηζζφηεξεο θξάνπιεο 

αλήθνπλ ζε 11 είδε, κε δηάθνξα εχξνη πνηθηινκνξθίαο. Απφ ηα 

είδε απηά, θαιιηεξγεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα: f.vesca, 

f.viridis, f.dalmatoniana, f.virginiana, f.chilonsis θαη f.moscata. Ρν γέλνο 

Fragaria απνηειείηαη απφ πφεο. 

Οηδηθό ζύζηεκα : Ζ θξάνπια έρεη αβαζέο ξηδηθφ ζχζηεκα θαη 

ηξέθεηαη κάιινλ απφ κηθξή πεξηνρή. Ξαξνπζηάδεη δηαθιαδψζεηο, 

νξηδνληίσο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, πεξίπνπ 30 cm ζηηο πιεπξέο 

ηεο βάζεο ηνπ θπηνχ. Νη λέεο θχξηεο ξίδεο ηεο θξάνπιαο είλαη 

εχθακπηεο θαη ππφιεπθεο. Κεηά απφ ιίγνπο κήλεο γίλνληαη 

μπιψδεηο θαη παίξλνπλ ζθνηεηλφ θαθέ ρξψκα ζηελ επηθάλεηα. 
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Άλζε : Ρα άλζεείλαη 

εξκαθξφδηηα θαη ζπάληα 

ζειπθά ρσξίο ζηήκνλεο. 

Δίλαη ιεπθά θαη θχνληαη 

πάλσ ζε καθξχ κίζρν ζηηο 

καζράιεο ησλ θχιισλ ζε 

θπκαηνεηδή δηάηαμε. 

Θάζε άλζνο θέξεη 

θάιπθα κε δηπιή ζεηξά 

ζέπαισλ (5  

ζέπαια),ζηεθάλε πεληακειή θαη πνιπάξηζκνπο ζηήκνλεο(20-25) 

Φύιια : Ρα θχιια είλαη ζχλζεηα απφ ηξία θπιιάξηα θαη 

πνηθίινπλ ζε ζρήκα, πάρνο θαη ρλνχδη. Ενπλ 1-3 κήλεο θαη κεηά 

μεξαίλνληαη θαη πέθηνπλ. Ρα παιαηά ζπλερψο αλαλεψλνληαη θαη 

θέξνπλ κεγάιν αξηζκφ ζηνκάησλ. 

Θαξπόο : Ν θαξπφο είλαη αραίλην θαη απνηειείηαη απφ ην 

ζαξθψδεο κέξνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηφγθσζε ηεο αλζνδφρεο 

θαη ηα αραίληα πνπ βξίζθνληαη κηζνβπζηζκέλα ζηελ επηθάλεηα ηεο 

αλζνδφρεο. 

 

ΘΙΗΚΑΡΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

Θεξκνθξαζία : Ζ θξάνπια γηα λα βιαζηήζεη ζέιεη 8-15°C. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηεο αηκφζθαηξαο πνπ απαηηείηαη ζηηο δηάθνξεο 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηεο θξάνπιαο είλαη: 

- Διάρηζηε ζεξκνθξαζία αηκφζθαηξαο 5-6°C. 

- Φπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο 15-22 °C 

- Κέγηζηε ζεξκνθξαζία αηκφζθαηξαο 30°C 

- Ζ θπθινθνξία ησλ ρπκψλ ζην θπηφ αξρίδεη ζηνπο 6-7 °C. 

- Πην ζεξκνθήπην ε άξηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο 

θπκαίλεηαη απφ 12-15°C. 

- Ζ ζαλαηεθφξνο ζεξκνθξαζία ζην ζεξκνθήπην 

θπκαίλεηαη απφ -2 - 0°C 
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- Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία εκέξαο ζην ζεξκνθήπην είλαη 16-

22°C ελψ γηα ηε λχρηα είλαη 10-13°C  

Ζ θξάνπια είλαη θπηφ κε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

Φσηνπεξίνδνο: Νη πνηθηιίεο δηαθνξνπνηνχλ αλζνθφξνπο 

νθζαικνχο αλάινγα κε ηε θσηνπεξίνδν θαη ρσξίδνληαη ζε:: 

- Βξαρείαο θσηνπεξηφδνπ, φπνπ απηέο θαξπνθνξνχλ 

κηα θνξά θαη απαηηνχλ θσηνπεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 14 

σξψλ. 

- Καθξάο θσηνπεξηφδνπ, φπνπ απηέο θαξπνθνξνχλ δπν ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη απαηηνχλ θσηνπεξίνδν 8, 16 ή 

24 σξψλ. 

- Νπδέηεξεο θσηνπεξηφδνπ, φπνπ θαξπνθνξνχλ θάησ 

απφ (νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θσηνπεξηφδνπ, απφ ηελ 

άλνημε κέρξη ην θζηλφπσξν 

 

ΔΓΑΦΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

Ξξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα βαζηά, δχζθνια απνζηξαγγηδφκελα 

εδάθε θαζψο θαη ηα ειαθξά πεηξψδε. Ρα εχζξππηα πιηνπειψδε 

εδάθε κε θαιή πδαηνρσξεηηθφηεηα είλαη ηα θαιχηεξα. Ζ θξάνπια 

πξνηηκά ειαθξά φμηλα εδάθε, κε pΖ 5.5 - 6.5. 'Όηαλ ππάξρεη 

επαξθήο νξγαληθήο νπζίαο  ηα θπηά αλαπηχζζνληαη θαλνληθά θαη ζε  

εχξνο pΖ απφ 5.0 -7.0. 

 

ΑΟΓΔΠΖ 

Ζ θξάνπια είλαη απαηηεηηθή ζε πγξαζία, Πηε βιαζηηθή 

πεξίνδν έρεη αλάγθε απφ 600-900 m³  λεξνχ/ ζηξέκκα, απφ ηα 

νπνία ηα 200 m³    ηα ζέιεη απφ ηα κέζα Ηνπλίνπ έσο ηα κέζα 

Ηνπιίνπ. 

Ν ρξφλνο άξδεπζεο είλαη: α) θαηά ηε θχηεπζε, β) θαηά ηε 

δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ θξνχηνπ, γ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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βιαζηηθήο πεξηφδνπ, δ) θαηά ηε δηάξθεηα χπνπηεο πεξηφδνπ 

παγεηνχ. 

Νη κέζνδνη, άξδεπζεο είλαη: α) θαηάθιηζε, β) "ζηάγδελ" 

άξδεπζε. 

ΑΛΑΓΘΔΠ ΠΔ ΘΟΔΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ζ θαιιηέξγεηα αληηδξά ζε πςειά επίπεδα θαιά ηζνξξνπεκέλεο 

ιίπαλζεο. Ζ ζρέζε αδψηνπ, θσζθφξνπ, θαιίνπ είλαη 1: 0.65: 

1.75 θαη ην ιίπαζκα πνπ ρνξεγείηαη λα είλαη 1 : 1 : 2 .  Έρεη φκσο 

αλάγθε θαη απφ πνιιά κηθξνζηνηρεία: καγλήζην, ςεπδάξγπξνο, 

θνβάιηην, θαζψο θαη ζίδεξν. 

 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΖΡΗΘΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ 
Ξξνεηνηκαζία εδάθνπο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ: 

Ξξνηηκνχληαη ρσξάθηα πνπ είραλ θαιιηεξγεζεί κε ζηηάξη ή 

θξηζάξη. Θαίγνληαη ηα θπηηθά ππνιείκκαηα, πνηίδεηαη ην έδαθνο, 

ςηινρσκαηίδεηαη θαη είλαη έηνηκν γηα ηελ θαηαζθεπή ζακαξηψλ, ηα 

νπνία εηνηκάδνληαη ζε 30 cm χςνπο θαη πιάηνο θαη 

θαηαζθεπάδνληαη κεραληθά. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζακαξηψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θχιια πιαζηηθνχ πιάηνπο 80 cm γηα κνλή ή 120 

- 140 cm γηα δηπιή ζεηξά θπηψλ. Πηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη νη νπέο 

φπνπ ζα θπηεπηνχλ ηα θπηά. Ξξηλ ηελ θάιπςε ηνπνζεηείηαη ην 

ζχζηεκα ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο. 

ΦΡΔΠΖ 

α) Σεηκεξηλή θχηεπζε, θπηά λσπά. 

Ζ θχηεπζε κπνξεί λα γίλεη ηέιε Νθησβξίνπ, κέζα Λνεκβξίνπ, κε 

θπηά θξέζθα ηα νπνία θπηεχνληαη ακέζσο κφιηο 

εθξηδσζνχλ. Ξξέπεη λα είλαη ζθιεξαγσγεκέλα θαη (ρπηφ 
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επηηπγράλεηαη κε ηελ βξαδεία αχμεζε, δειαδή κε θπζηθφ ςχρνο, 

κεησκέλε άξδεπζε θαη πεξηνξηζκέλε αδσηνχρν ιίπαλζε. 

β) Φχηεπζε ζεξηλή, θπηά ςπγείνπ. 

Ζ θχηεπζε γίλεηαη απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ σο θαη ηα κέζα 

Απγνχζηνπ κε θπηά ςπγείνπ. Ρα θπηά αθνχ θπηεπηνχλ 

αξδεχνληαη πνιχ ζπρλά κέρξη λα εγθαηαζηαζνχλ. 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΦΡΔΠΖΠ 

Ρα ζπζηήκαηα θχηεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

- Ρν ζχζηεκα πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ρσξαθηνχ κε θπηεπφκελα 

θπηά (row hill system), φπνπ ε αλάπηπμε κπνξεί λα ζπλερηζηεί 

θαηά ην κεγαιχηεξν   κέξνο ηνπ έηνπο. Ρα θπηά ηνπνζεηνχληαη 

ζε δηπιέο γξακκέο ρσξηζηά ζε πςσκέλεο ισξίδεο εδάθνπο. 

- Ρν ζχζηεκα απηνθάιπςεο ηνπ εδάθνπο απφ θπηεπφκελα 

κεηξηθά θπηά, φπνπ ηα θπηά θπηεχνληαη πάλσ ζε γξακκέο θαη κε 

ηε ρξήζε ηζνπγθξάλαο ή νδνλησηή ζβάξλαο, ηξαβηνχληαη   

επάλσ νη (πφισλεο θαη ζηε  ζπλέρεηα θφπηνληαη κε θπιηφκελνπο 

δίζθνπο πνπ  είλαη ζην  εκπξφζζην  κέξνο ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ 

κεραλήκαηνο. 

 

ΔΓΑΦΝΘΑΙΤΖ 

Ιεπηά θχιια πιαζηηθνχ πνιπαηζπιελίνπ, καχξν ή δηαθαλέο, 

πιάηνπο 70 –120 cm ζηξψλνληαη ζηελ έθηαζε πνπ πξφθεηηαη λα 

θαιιηεξγεζεί. Αλάκεζα ζηα θχιια απηά αθήλνληαη δηάδξνκνη γηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. Πηα ζεκεία πνπ ζα θπηεπηνχλ ηα θπηά 

αλνίγνληαη ηξχπεο, έηζη ψζηε ηα θπηά αλαπηχζζνληαη ρσξίο εκπφδηα. Ζ 

ιίπαλζε θαη ε απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε 

(ζηξψζε ηνπ καχξνπ πιαζηηθνχ. Ρν δηαθαλέο πιαζηηθφ, επηηξέπεη ηε 

δηέιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε απνηέιεζκα λα ζεξκαίλεηαη ην 

έδαθνο ζε βάζνο, ζε αληίζεζε κε ην καχξν πιαζηηθφ πνπ ζεξκαίλεη 
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κφλν ηελ επηθάλεηα θαη γη‘ απηφ ε επίδξαζε ηνπ ζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ θαη ζηελ πξσίκεζε ηεο παξαγσγήο, είλαη 

ιηγφηεξε. 

Ρν καχξν πιαζηηθφ πιενλεθηεί ζε ζχγθξηζε κε ην δηαθαλέο ζην 

ζέκα ησλ δηδαλίσλ, φπνπ αθνχ δελ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηνπ θσηφο, 

δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 

θαιιηεξγεηηθψλ πεξηπνηήζεσλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

Έηζη επηηπγράλεηαη: 

- Γηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο θάησ απφ ην πιαζηηθφ 

θχιιν θαη βειηίσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

- Ξαξεκπφδηζε αλάπηπμεο δηδαλίσλ. 

- Έρνπκε πξσίκεζε ηεο θαιιηέξγεηαο, αχμεζε ηεο 

ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο, ελψ κεδελίδεηαη ε 

δαπάλε γηα δηδαληνθηφλα θαη ζθαιίζκαηα θαη κε 

παξάιιειε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. 

 

 

Δηθόλα  13. Δδαθνθάιπςε ζεηξώλ θύηεπζεο θξάνπιαο (ζην ζεξκνθήπην)  

 

ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΠΚΝΠ 

Ζ θξάνπια πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπφξν, κε ζηφισλεο, κε δηαρσξηζκφ 

ησλ βιαζηηθψλ αμφλσλ καδί κε ηκήκα ξίδαο, θαζψο θαη κε 

ηζηνθαιιηέξγεηα. Κε ζπφξν πνιιαπιαζηάδνληαη κφλν νη λέεο 

πνηθηιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πβξηδηζκφ. Πηελ πξάμε ην θπηφ 
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πνιιαπιαζηάδεηαη αγελψο θαη θπξίσο κε ζηφισλεο ή ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηζηνθαιιηέξγεηα. 

Ζ ηζηνθαιιηέξγεηα έρεη ζθνπφ ηελ απφθηεζε πνηθηιηψλ ρσξίο ηψζεηο, 

κπθνπιάζκαηα, κχθεηεο θαη λεκαηψδεηο. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηα 

αθφινπζα ζηάδηα: 

α) Απνζηεηξσκέλε 

θαιιηέξγεηα ησλ 

κεξηζησκάησλ θνξπθήο 

δηαθφξσλ κεγεζώλ. 

β) Indexing (δείθηεο) γηα 

ηηο ηψζεηο. 

γ) Ξνιιαπιαζηαζκφο ζε 

πνζφηεηα ησλ βιαζηψλ  

κέζα  ζε  ζξεπηηθφ 

δηάιπκα. 

δ) Οηδνβνιία. 

ε) Κεηαθνξά ησλ κηθξψλ 

θπηψλ ζε αλνηθηφ ρψξν 

θαιιηέξγεηαο. 

Γηα λα πάξνπκε θπηά 

ειεχζεξα ηψζεσλ ηα 

κεηξηθά θπηά 

ππνβάιινληαη ζε 

ζεξκνζεξαπεία ζηνπο 40°C θαη ζρεηηθή πγξαζία 95°C γηα 4-6 

εβδνκάδεο. Νη ζηφισλεο πνπ παξάγνληαη ζην δηάζηεκα απηφ 

αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα απφ ηνπο παζνγφλνπο ηνχο. Έηζη, ε 

θνξπθή ηνπ ζηφισλα κεηαθέξεηαη αζεπηηθά ζε ζξεπηηθφ κέζν. Γηα λα 

έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα νη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο κε ην 

ζξεπηηθφ κέζν θαη ηα θνξπθαία κεξηζηψκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε 

δσκάηην, ζην νπνίν ε ζεξκνθξαζία είλαη 26,7°C θαη ε θσηνπεξίνδνο 

16 ψξεο/24σξν. Ρν αλαπηπζζφκελν θπηάξην κεηαθέξεηαη ζε θξέζθν 

ζξεπηηθφ κίγκα θαη κεηά απφ έμη κήλεο ην θπηφ είλαη αξθεηά κεγάιν 

γηα λα ηνπνζεηεζεί ζην έδαθνο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 
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ειεχζεξν παζνγφλσλ. Σξεηάδνληαη δχν έσο ηξία ρξφληα γηα λα 

παξαρζνχλ αξθεηά θπηά κε κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ. 

 

ΠΓΘΝΚΗΓΖ 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΟΥΡΖΠ ΠΓΘΝΚΗΓΖΠ 

Αλάινγα κε ην θιίκα, 3-6 κήλεο κεηά ηε θχηεπζε. 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΙΖΟΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

Πε ςπρξέο πεξηνρέο, ε πςειφηεξε παξαγσγή εκθαλίδεηαη ην 2ν 

ρξφλν. 

ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

1νο ρξφλνο: 3t/εθηάξην.  

2νο ρξφλνο: 15-30 t/εθηάξην.  

3νο ρξφλνο: 15-30 t/εθηάξην. 

ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖ 

Ππλήζσο 3-4 ρξφληα. 

ΠΓΘΝΚΗΓΖ 

Ρα θξνχηα ηεο θξάνπιαο έρνπλ πςειά ξπζκφ κεηαβνιηζκνχ 

γη' απηφ ππφθεηληαη εχθνια ζε αιινίσζε, είλαη έλα απφ ηα πην 

εππαζή θξνχηα. 

Ρα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαηά ηε 

ζπγθνκηδή είλαη ε θπζηθή θαηαζηξνθή ησλ θξνχησλ θαη κε 

επαξθή πξνζηαζία ελαληίνλ πςειψλ ζεξκνθξαζία ή ε 

θαζπζηέξεζε ςχμεο. 

Ζ ζεξκνθξαζία ησλ θξνχησλ ζην ρσξάθη κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζνβαξά ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηελ απνζεθεπηηθή ηνπο δσή. Γηα λα 

απνθεπρζνχλ απψιεηεο πξέπεη ηα θξνχηα λα θπιάγνληαη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Γηα κέγηζηε απνζεθεπηηθή δσή πξέπεη λα 

θπιάγνληαη ζηνπο 0 °C. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο θξάνπιαο απφ 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

59 

ηνπο 0°C θηάζεη ηνπο 10 °C ε απνζεθεπηηθή ηνπο δσή κεηψλεηαη ζην 

κηζφ ή ην έλα ηέηαξην ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ. 

ΠΡΑΓΗΝ ΠΓΘΝΚΗΓΖΠ 

Νη θξάνπιεο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζην θαηάιιειν ζηάδην 

σξίκαλζεο, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν 

πψιεζεο ησλ θαξπψλ. Θαξπνί πνπ, πξννξίδνληαη γηα λσπή ρξήζε 

ζε καθξηλέο αγνξέο πξέπεη λα είλαη ξφδηλνη ή θαηά ηα 3/4 

ρξσκαηηζκέλνη. Γηα λα δηαηεξεζνχλ νη θαξπνί πξέπεη λα 

καδεχνληαη κε ηνλ θάιπθα θαη ην κέξνο ηνπ πνδίζθνπ. 

Θαξπνί, πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαπνίεζε, πξέπεη λα έρνπλ 

ρξσκαηηζηεί πιήξσο αιιά λα είλαη ζπλεθηηθνί. Ν θάιπθαο θαη ν 

πνδίζθνο αθαηξνχληαη ζην ρσξάθη. 

Νη ππεξψξηκνη θαξπνί είλαη καιαθνί θαη εχθνια ηξαπκαηίδνληαη 

ζηε ζπζθεπαζία, ελψ αληίζεηα νη αλψξηκνη θαξπνί δελ έρνπλ 

άξσκα θαη θαιή εκθάληζε. Νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επίζεο 

θαζνξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο. Νη θαξπνί σξηκάδνπλ 

γξήγνξα ζε ζεξκφ θαηξφ θαη αξγά ζε ςπρξφ. Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

ζπγθνκηδήο κπνξεί λα δηαξθέζεη 2 έωο 3 κήλεο, ελψ αξρίδεη, 

αλάινγα κε ηελ επνρή κεηαθχηεπζεο, αξρέο άλνημεο ή αξγφηεξα. 

Θαλνληθά νη θαξπνί ζπιιέγνληαη θάζε ηέζζεξηο ή πέληε εκέξεο 

θαηά ηελ επνρή ζπιινγήο. πεξψξηκνη ή δεκησκέλνη θαξπνί 

πξέπεη λα αθαηξνχληαη. 

ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΓΘΝΚΗΓΖΠ 

α) Σεηξνζπιινγή : Ζ ζπιινγή ηεο θξάνπιαο κε ην ρέξη είλαη 

ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζπγθνκηδήο, γηαηί εμαζθαιίδεη ηδαληθή 

θαηάζηαζε ηνλ θαξπψλ θαη πνηνηηθή επηινγή γηα λσπή 

θαηαλάισζε. Ν θαξπφο κπνξεί λα ζπιιερζεί βαζκηαία, 

αλάινγα κε ην βαζκφ σξίκαλζεο ηνπ. Ιφγσ ησλ πςειψλ 

εκεξνκηζζίσλ, ην θφζηνο ζπγθνκηδήο κε ην ρέξη είλαη κεγάιν. Γηα 

λα κεησζεί ην θφζηνο, πξέπεη λα πξνηηκψληαη πνηθηιίεο πνπ λα 

δίλνπλ ζπγρξφλσο κεγάιε παξαγσγή, λα έρνπλ κεγάιν, 
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καιαθφ πνδίζθν θαη λα παξάγνπλ θαξπνχο κεγάινπ κεγέζνπο. 

Ζ ρεηξνζπιινγή γίλεηαη είηε κε θαξνηζάθη, είηε κε θξεκαζηφ 

πιαίζην. 

β) Κεραληθή  ζπιινγή : Ζ κεραληθή ζπιινγή βξίζθεηαη ζε 

πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, φπσο ε 

επαηζζεζία ηνπ θαξπνχ ζηελ επαθή κε ηα κεραληθά κέζα 

απνθφιιεζεο θαη ζπγθνκηδήο πνπ ζπρλά νδεγεί ζε ζχλζιηςε θαη 

θαηαζηξνθή ηνπ. Δπίζεο πξφβιεκα δεκηνπξγεί ε αδπλακία 

δηαινγήο ησλ θαξπψλ αλάινγα κε ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπο. 

 

 

ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

Νη θξάνπιεο θζείξνληαη εχθνια θαη πξέπεη λα ςχρνληαη 

ακέζσο κεηά ηελ ζπιινγή. Θαηά ηε ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη 

κεηαπνίεζε, ιακβάλνληαη κέηξα ηαρείαο κείσζεο ηεο 

αλαπηπζζφκελεο ζεξκνθξαζίαο κε θηλνχκελν αέξα. Γηα κέγηζηε 

απνζεθεπηηθή δσή ησλ θξέζθσλ θαξπψλ ηεο θξάνπιαο, ζπληζηάηαη 

ε δηαηήξεζε ηνπο θάησ ησλ 4°C γχξσ ζηνπο 0°C θαη 85-90% 

ζρεηηθή πγξαζία. Κεηά 10 εκέξεο ή λσξίηεξα, ηα θξνχηα ράλνπλ 

ην θξέζθν θσηεηλφ ρξψκα ηνπο, ζπξξηθλψλνληαη θαη αιινηψλεηαη 

ε γεχζε ηνπο. 

Ζ θξάνπια κπνξεί λα ζπληεξεζεί ζηελ θαηάςπμε αθνχ 

ππνζηεί αληηνμεηδσηηθή επεμεξγαζία ή κε ηελ απαηηνχκελε 

ζεηψδεο (SΝ2) πνπ πξέπεη λα είλαη 1,5-2%. 
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ΞΑΘΝΓΝΛΑ 

1. ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο αζζελεηψλ πξνζβάιιεη ζρεδφλ φια 

ηα κέξε ηνπ θπηνχ ηεο θξάνπιαο. Νη κηθξννξγαληζκνί πνπ 

πξνθαινχλ απηέο ηηο αζζέλεηεο κπνξεί λα βξίζθνληαλ πάλσ ζηα 

θπηά φηαλ εθείλα αγνξάζηεθαλ ή ζην έδαθνο ζην νπνίν 

εγθαηαζηάζεθαλ ηα θπηά, ή αθφκε κπνξεί λα κεηαθέξζεθαλ 

ζηνλ αγξφ κε ηνλ άλεκν, ηα πνπιηά, ηα έληνκα ή κε θαιιηεξγεηηθά 

εξγαιεία. 

Αζζέλεηεο εδάθνπο 

α) Λεκαηψδεηο : Meloidogynes spp. Σαξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα είλαη ε δεκηνπξγία κηθξψλ εμνγθσκάησλ, δηακέηξνπ 

3.2 mm, ζηηο ξίδεο ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ θπηνχ. Απφ ηα 

εμνγθψκαηα απηά μεθηλνχλ πνιιά θνληά ειηθνεηδή ξηδίδηα. Ρα 

πξνζβεβιεκέλα θπηά δίλνπλ κηθξή παξαγσγή ελψ ζπγρξφλσο 

δίλνπλ θαθέ φςε. Ρα αδχλαηα θπηά ππφθεηληαη πην εχθνια ζε 

πξνζβνιή θαη, ππνθέξνπλ ζπλήζσο απφ μεξαζία ελψ ν αξηζκφο 

ησλ ζηνιψλσλ ηνπο είλαη κηθξφο. 

β) Θφθθηλε ζήςε ξηδψλ : Ρν πην ηππηθφ ζχκπησκα ηεο 

αζζέλεηαο είλαη έλαο θαθεθφθθηλνο κεηαρξσκαηηζκφο ηνπ 

θέληξνπ ηεο ξίδαο. Ρν θφθθηλν ρξψκα κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε 

κεγάιν ή κηθξφ κήθνο πάλσ απφ ηε λεθξή θνξπθή πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ πγηνχο κέξνπο ηεο ξίδαο. Όμηλα ή νπδέηεξα εδάθε 

επλννχλ ηελ αζζέλεηα. 

γ) Καχξε ζήςε ησλ ξηδψλ : Σαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

θαηάξξεπζε θαη ζάλαην ησλ κεγάισλ λέσλ ξηδψλ θαη απφ ηελ 

αδπλακία αλάπηπμεο ησλ απνξξνθεηηθψλ ξηδψλ ή ην γξήγνξν 

ζάλαην ηνπο. 

δ) Πήςε ζηεθάλεο : Ρν θπηφ πξνζβάιιεηαη ζηε γξακκή ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο. Ξξνθαιείηαη ζήςε θαη, εθθπιηζκφο ηνπ 

ηζηνχ ζηε βάζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ζηνιψλσλ. Νιφθιεξν ην 
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θπηφ ηειηθά πεζαίλεη. Πηε ζαπηζκέλε ζηεθάλε κπνξεί λα έρνπκε 

αλάπηπμε ιεπθήο κνχριαο. 

Κέηξα ειέγρνπ ησλ αζζελεηώλ εδάθνπο 

α) Ξξέπεη λα γίλεηαη αγνξά πηζηνπνηεκέλνη, ειεπζέξσλ 

ηψζεσλ θπηψλ κε πγηέο, ιεπθφ ξηδηθφ ζχζηεκα. 

β) Ππζηήλεηαη ε ρξήζε πνηθηιηψλ πνπ λα είλαη θαηάιιεινο ν 

εγθιηκαηηζκφο ηνπο ζηελ πεξηνρή. 

γ) Ζ θχηεπζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο πνπ ηελ 

πξνεγνχκελε επνρή θαιιηεξγήζεθαλ θπηά φπσο ε ζφγηα, ε 

αξαρίδα, ν θαπλφο ή δηάθνξα ιαραληθά. 

δ) Ζ ηνπνζεζία θχηεπζεο λα είλαη θαιά απνζηξάγγηδα κέλε 

θαη γφληκε. 

ε) Δίλαη απαξαίηεηε ε απνιχκαλζε ηνλ εδάθνπο πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο. 

Αζζέλεηεο ηνπ θπιιώκαηνο θαη ησλ θξνύησλ   

Κπθεηνινγηθέο Αζζέλεηεο 

α) Θειίδσζε ησλ θχιισλ : Ρα ζπκπηψκαηα είλαη κηθξέο ιεπθέο 

θειίδεο κε δηαθξηηά εξπζξνθάζηαλα φξηα. Δκθαλίδεηαη φηαλ γίλεηαη 

ηερλεηή βξνρή ή θαηά ηηο πεξηφδνπο επαλαιακβαλφκελσλ 

βξνρνπηψζεσλ. Νη πνηθηιίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

επηδεθηηθφηεηα ηνπο ζηελ αζζέλεηα. Ζ ζεξαπεία ηνπ θπησξηαθνχ 

πιηθνχ θαη ςεθαζκνί κε θαηάιιειν κπθεηνθηφλν πεξηνξίδνπλ ηηο 

απψιεηεο απφ ηελ αζζέλεηα. 

α) Ρν σίδην : Ξξνζβάιιεη, ηα θχιια, ηνπο βιαζηνχο θαη ηνπο 

θαξπνχο. Ρα πξνζβεβιεκέλα θχιια θνθθηλίδνπλ ζηελ θάησ 

επηθάλεηα θαη ζε ζνβαξέο πξνζβνιέο εκθαλίδνληαη θακέλεο 

άθξεο. Πνβαξή κφιπλζε απφ σίδην κεηψλεη ηελ δσηηθφηεηα, 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θπηνχ θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

θξνχηνπ. Ξξνζβάιιεη ηνπο θαξπνχο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηεο παξαγσγήο ή ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηεο.   
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Ηνινγηθέο Αζζέλεηεο 

Νη ηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάινπλ ηηο θξάνπιεο είλαη 

αλαξίζκεηεο. Γηεζλψο, νη πνηθηιίεο έρνπλ πςειφ βαζκφ 

αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνχο, αιιά έλαο 

ζπλδπαζκφο ηψλ πξνθαινχλ κείσζε ηεο ζζελαξφηεηαο ησλ θπηψλ 

θαη ηεο παξαγσγήο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, λα ρξεζηκνπνηείηαη πςειήο πνηφηεηαο 

θπησξηαθφ πιηθφ θαη λα πξνηηκνχληαη πγηή θπηά. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ηξνθνδνζία κε πγηή θπηά ζηα πεξηζζφηεξα 

θπηψξηα θαιιηεξγνχληαη πγηή θπηά ζε απνκνλσκέλεο ζέζεηο. 

Έηζη παξάγνληαη θπηά κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα. 

Νη θπξηφηεξεο ηψζεηο είλαη ε κσζατθσζε, ν ίθηεξνο, ην 

θαηζάξσκα, ε θπιισδία θαη ν λαληζκφο. Δπεηδή νη ηψζεηο δελ 

θαηαπνιεκνχληαη ζπλίζηαηαη ηα εμήο κέηξα: 

α) Λα κε γίλεηαη εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο θνληά ζε 

παιηέο θαιιηέξγεηεο θξάνπιαο, ιαραλνθνκηθψλ θαη 

θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. 

β) Θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ θαη ηεο άγξηαο θξάνπιαο, 

πνπ κπνξεί λα είλαη μεληζηέο. 

γ) Θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ, λεκαησδψλ. αθάξεσλ, πνπ 

είλαη θνξείο ησλ ηψζεσλ. 

ή) Σξήζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Δίλαη ην πην 

ζεκαληηθφ κέηξν, γηαηί νη ηψζεηο απνηεινχλ πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ παξαγσγή θξάνπιαο. 

Νη εξεπλεηέο ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο έζεζαλ απηφ ην 

πξφβιεκα θάησ απφ έιεγρν, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ αλζεθηηθψλ 

πνηθηιηψλ κε ηελ ζεξκνζεξαπεία θαη ην κεξηζησκαηηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πγηψλ θπηψλ. 

 

Βαθηεξηώζεηο 

Ζ βαθηεξίσζε εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πγξψλ, βξνρεξψλ 

πεξηφδσλ ή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα ηερλεηήο βξνρήο. Νη 
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θειίδεο ζηα θχιια αξρηθά εκθαλίδνληαη ζαλ αλνηθηνπξάζζηλεο 

θαη πδαηψδεηο θειίδεο. Απηέο κεγαιψλνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ 

αθαλφληζηεο εξπζξνθαζηαλέο πεξηνρέο. Ρειηθά δίλνπλ κία 

θαηαξξαθσκέλε εκθάληζε ησλ θχιισλ. Ππρλά εκθαλίδεηαη 

θίηξηλε βαθηεξηαθή δψλε ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ παιαηφηεξσλ 

θχιισλ. Ππλήζσο ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη κφλν ζηα θπιιηθά 

κέξε ηνπ θπηνχ αιιά θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ηα βαθηήξηα 

εηζδχνπλ ζηνπο αγγεηψδεηο ηζηνχο ηεο ζηεθάλεο θαη πξνθαινχλ 

ηαρεία θαηάξξεπζε θαη ζάλαην ηνπ θπηνχ. 

Αζζέλεηεο αγνξάο 

Νη θχξηεο εκπνξηθέο αζζέλεηεο ηνλ θξανπιψλ είλαη ε βνηξχηηδα 

(Botrytis cinerea), ε ζήςε απφ Οhytophthora (Ο. cactorum), 

ξηδνθηνλίαζε (Rhizoctonia solani) θαη ζήςε απφ ηνλ Rhizopus 

(R.nigricans). Ζ αλζξάθσζε (Gleosporium sp) είλαη εκπνξηθή 

αζζέλεηα κηθξφηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο θξάνπιεο, 

α) Ρεθξή ζήςε ή βνηξχηηδα : Δίλαη απφ ηηο πην ζνβαξέο 

αζζέλεηεο ησλ θξανπιψλ. Ππλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

ςπρξφηεξεο πεξηνρέο παξαγσγήο, φπνπ πξνθαιεί κείσζε ηεο 

παξαγσγήο θαηά 10% ή πεξηζζφηεξν. Ζ αζζέλεηα νθείιεηαη ζηα 

είδε ηνπ γέλνπο Botrytis cinerea, πνπ πξνζβάιινπλ ηα ζηαθχιηα. Ζ 

βνηξχηηδα επλνείηαη απφ ηνλ πγξφ θαηξφ θαη πεξηζζφηεξν εθεί 

φπνπ ε θπιιηθή επηθάλεηα δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ηνπ κχθεηα. Ν κχθεηαο αλαπηχζζεηαη επί ησλ αλζηψλ, 

κίζρσλ, ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θαξπνχ. Νη 

πξνζβαιιφκελεο πεξηνρέο ηνπ θαξπνχ είλαη αξρηθά θαζηαλέο 

αιιά ν κχθεηαο εμαπιψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαξπνχ 

(ζρεκαηίδνληαο βακβαθψδεηο γθξίδεο θαξπνθνξίεο. Ζ θαιχηεξε 

ζεξκνθξαζία γηα κνιχλζεηο είλαη 25-30°C. Ππληζηψληαη ςεθαζκνί 

αλά 8 εκέξεο απφ ηελ άλζεζε θαη κεηά, κέρξη ιίγν πξηλ ηε 

ζπγθνκηδή. 

β) Γεξκαηψδεο ζήςε (Leather rot) : Δίλαη κπθεηνινγηθή 

αζζέλεηα ηεο θξάνπιαο θαη βξέζεθε ζε πνιιέο πνιηηείεο θαη 
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αγνξέο ζηηο νπνίεο κεηαθέξζεθαλ νη θξάνπιεο. 

Σαξαθηεξίδεηαη απφ ειαθξφ καιάθσκα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 

ηζηψλ θαη εζσηεξηθφ κεηαρξσκαηηζκφ πνπ πνηθίιεη ζεκαληηθά. Νη 

πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο αλψξηκσλ θαξπψλ είλαη θίηξηλεο 

έσο αλνηθηνθάζηαλεο ζην θέληξν, ελψ γχξσ απφ απηφ ν 

ρξσκαηηζκφο είλαη πην ζθνχξνο έσο εξπζξνθαζηαλφο. Νη ψξηκνη 

θαη πιήξσο ρξσκαηηζκέλνη θαξπνί δε Γείρλνπλ κεξηθέο θνξέο 

κεηαβνιή ρξψκαηνο εθηφο (απφ ειαθξφ θφθθηλν ζθνηείληαζκα 

γχξσ (απφ ηηο πξνζβαιιφκελεο θειίδεο. πεξβνιηθή αλάπηπμε 

άζπξεο κνχριαο, ζπάληα ζηνλ αγξφ, παξαηεξείηαη ζπρλά 

ζηνπο πξνζβαιιφκελνπο θαξπνχο ηεο αγνξάο. 

γ) Οηδνθηνλίαζε(Rhizoctonia rot): Πε βξνρεξέο επνρέο νη 

θξάνπιεο, φισλ ησλ πεξηνρψλ, εκθαλίδνληαη κε ζήςε ζηελ αγνξά 

θαη κεξηθέο θνξέο ζε ηέηνην πνζνζηφ πνπ κεηψλεηαη ζνβαξά ε 

αγνξά ηνπο. Όιεο νη πνηθηιίεο είλαη επαίζζεηεο ζηε 

ξηδνθηνλίαζε. Νη θαξπνί πξνζβάιινληαη ζπλήζσο απφ ηε κηα 

κεξηά θαη εκθαλίδνπλ θειίδα, ζην ζεκείν επαθήο κε ην έδαθνο. 

Δπίζεο, ε κφιπλζε κπνξεί λα αξρίδεη πξνηνχ ν θαξπφο πάξεη ην 

θφθθηλν ρξψκα θαη κεξηθέο θνξέο ζε θαξπνχο θπηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη γηα ηξίην ρξφλν. Νη πξψηκεο κνιχλζεηο 

πξνθαινχλ παξακνξθσκέλνπο θαξπνχο αιιά επεηδή ε ζήςε 

αλαπηχζζεηαη αξγά είλαη δπλαηφλ λα κε θαλεί ηίπνηε ζηελ επάλσ 

πιεπξά ηνπ θαξπνχ. 

Θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη, φπσο ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο, 

εκπνδίδνπλ ηελ επαθή ησλ θαξπψλ κε ην έδαθνο. Παλ θαιχηεξα 

κέζα αληηκεηψπηζεο είλαη πηζαλψο ε ηαρεία πξφςπμε θαη ε 

κεηαθνξά ησλ θαξπψλ κε ςπγεία. 

δ) Πήςε απφ ηνλ Rhizopus (Rhizopus nigricans and other sp) : 

Δίλαη επξεία ζηε θχζε θαη πξνζβάιιεη πνιιά είδε θαξπψλ Πηηο 

θξάνπιεο, πξνθαιεί κηα καιαθή ζήςε γλψζε ζαλ δηαξξνή απφ ην 

γεγνλφο φηη ν κχθεηαο δηαζπά ηνπο ηζηνχο θαη πξνθαιείηαη 

δηαθπγή ηνπ ρπκνχ. Πε ζεξκφ πγξφ θαηξφ, ε ζήςε αλαπηχζζεηαη 

θαηά θαλφλα ζην ρσξάθη, Ζ κεγαιχηεξε θζνξά γίλεηαη θαηά ηε 
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κεηαθνξά θαη εκπνξία ησλ θαξπψλ. Ρα ζπφξηα ηνπ κχθεηα, 

εθβιαζηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θαξπψλ θάησ απφ επλντθέο 

ζπλζήθεο πξνθαιψληαο λέεο πξνζβνιέο. Πε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ ν κχθεηαο αλαπηχζζεη ιεπθή κνχρια θαη ζρεκαηίδεη 

κηθξά ζθαηξηθά κφξηα. 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ν θξίζηκνο παξάγσλ πνπ θαζνξίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ κχθεηα, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

πάλσ απφ 2°C. Ξξνηνχ γίλεη ε θφξησζε ησλ θαξπψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη γξήγνξε πξφςπμε. 

Εσηθά παξάζηηα 

α) Αξαρλνεηδή αθάξεα : Ρεηξάλπρνη. Δίλαη πνιπθάγα θαη έρνπλ 

12-14 γεληέο ην ρξφλν. Ξξνθαινχλ δεκηέο ζηα θχιια θαη λαλνεηδή 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ ηεο θξάνπιαο. Ρα θπηά είλαη γεληθά 

ρισξσηηθά, θειηδσκέλα ελψ παξνπζηάδεηαη θπιιφπησζε ζε 

πεξίπησζε κεγάιεο πξνζβνιήο. Ππλήζσο πιέθεη ηζηφ επί ηεο 

θάησ επηθάλεηαο ηνπ θπιιψκαηνο θαη αλαγλσξίδεηαη πνιχ 

εχθνια κε θαθφ ρεηξφο, ιφγσ επδηάθξηησλ ζθνηεηλψλ θειίδσλ, 

επί θάζε πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο ηνπ. 

Πηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλεηζθέξεη ε ππεξβνιηθή 

παξνπζία ζθφλεο. Ζ θαηαπνιέκεζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ην 

αθάξη θηάζεη ζε επηδεκηθνχο πιεζπζκνχο. 

β) Αθίδεο : Ξξνζβάιινπλ ην θχιισκα θαη ηνπο λεαξνχο 

βιαζηνχο, ζηακαηνχλ ηελ αχμεζε ηνπ θπηνχ, δεκηνπξγνχλ 

ππεξηξνθίεο, ζπζηξνθέο θαη ηειηθή κάξαλζε ηνλ θπηνχ. 

Νη αθίδεο επίζεο είλαη θνξείο πνιιψλ θαηαζηξεπηηθψλ γηα ηα 

θπηά ηψζεσλ. Ζ δηαρείκαζε γίλεηαη ζαλ ρεηκέξην ωό. Ζ 

θαηαπνιέκεζε ηνπο γίλεηαη κε 3-4 ςεθαζκνχο θαηά ην δηάζηεκα 

απφ ηελ άλζεζε σο ηε ζπγθνκηδή. 

γ) Θνιεφπηεξα - Κεινιφλζε : Ζ πξνλχκθε ηνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά ξηδνθάγνο, θαηαζηξέθνληαο έηζη ην ξηδηθφ ζχζηεκα 

ηωλ θπηψλ. 
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Θαηαπνιέκεζε κε: i) θαιιηεξγεηηθά — κεραληθά κέζα φπσο, 

ζεξηλέο αξφζεηο θαη δηζθνζβαξλίζκαηα, πξηλ ηε θχηεπζε ησλ 

θπηψλ. κε ηα νπνία αλαγθάδνληαη νη πξνλχκθεο λα εθηεζνχλ ζηελ 

άκεζε επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ην θαινθαίξη, ζην νπνίν είλαη 

εμαηξεηηθά επαίζζεηεο φπσο θαη ζε θάζε είδνπο κεραληθή βιάβε, 

ii) βηνινγηθά, θαζψο νη πξνλχκθεο έρνπλ πνιινχο δσηθνχο 

ερζξνχο, iii) αγξνρεκηθά, κε εθαξκνγή θαη ελζσκάησζε ζην 

έδαθνο, πξν ηεο θχηεπζεο, θαηάιιεισλ εληνκνθηφλσλ εδάθνπο. 

δ) Πηδεξνζθψιεθεο : Έληνκα εδάθνπο ησλ νπνίσλ νη 

πξνλχκθεο πξνζβάιινπλ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ. 

Θαηαπνιέκεζε παξφκνηα κε ηελ Κεινιφλζε. 

ε) Οπγρίηεο : i) Otiorrynchus sulatus. Λπθηφβην έληνκν πνπ 

πξνζβάιιεη ξίδεο, εθπηπζζφκελνπο νθζαικνχο θαη λεθξά θχιια. 

Θαηαπνιέκεζε κε δηαζπνξά ζην έδαθνο κε θνθθψδε εληνκνθηφλα, 

ii) Αλζνλφκνο. Ξξνζβάιιεη ηα άλζε ηεο θξάνπιαο θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ γίλεηαη κε έλα απφ ηα Parathion, Κalathion, 

Mevinphos θ.α. 

ζη) Ιεπηδφπηεξα : Θαξαθαηκέ. Νη πξνλχκθεο ηνπ 

πξνζβάιινπλ ηα ππφγεηα κέξε ηνπ θπηνχ, ηε βάζε ηνπ 

ζηειέρνπο θαη ηα θαηψηεξα θχιια. Ζ θαηαπνιέκεζε γίλεηαη κε 

έιεγρν ησλ πξνλπκθψλ κε δνιψκαηα απφ εληνκνθηφλα εδάθνπο. 

πάξρνπλ θη άιια ιεπηδφπηεξα, επηδήκηα γηα ην θπηφ ηεο 

θξάνπιαο αιιά κηθξφηεξεο ζεκαζίαο φπσο γηα π.ρ. εθείλα ηνπ 

γέλνπο Tortic. 

δ) Νξζφπηεξα : Γξπιινηάπιε. Θαηαηξψεη ην ξηδηθφ ζχζηεκα, 

δξψληαο θπξίσο ηηο βξαδηλέο ψξεο. Ζ θαηαπνιέκεζε γίλεηαη κε 

δνιψκαηα. 
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ΞΝΗΘΗΙΗΔΠ 

Ρν θπηφ ηεο θξάνπιαο αλαπηχζζεηαη απφ έλα θεληξηθφ βιαζηφ 

θαινχκελν (ζηεθάλε, ζην αθξαίν κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη έλα 

απμεηηθφ ζεκείν. Απφ ην ζεκείν απηφ αλαπηχζζνληαη ηα θχιια, νη 

αλζνθφξνη νθζαικνί θαη νη ζηφισλεο. Νη ζηφισλεο είλαη βξαρίνλεο 

ηνπ θπξίνπ βιαζηνχ. Νη δηαθιαδψζεηο ηεο ζηεθάλεο αλαπηχζζνληαη 

φηαλ ηα θπηά απμάλνληαη δσεξά. Νη νθζαικνί ζηηο καζράιεο ησλ 

θχιισλ, παξάγνπλ νξκαζνχο αλζέσλ φηαλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη 

ρακειέο θαη νη εκέξεο είλαη ζρεηηθά βξαρείεο. Γηαθνξεηηθέο 

πνηθηιίεο ηείλνπλ λα παξάγνπλ ηαμηαλζίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηφπνπ. 
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 Γλσζηέο πνηθηιίεο θξάνπιαο κεγάινπ ή κηθξνχ κεγέζνπο θαξπνχ 

 

Ξνηθηιίεο κεγάινπ  θαξπνύ Ξνηθηιίεο κηθξνύ θαξπνύ  
 

 

Asieta 
Auchinccriuse Climax 

Auzuss 
Cambrige Niguer 

Cambrige Sewinner 

Director Paul Wallbaum 
Gauntlet 

Georg Settwedel 
Gorella 

Hansa 
Lihama 

Madame Lefer 
Madam Moutot 

Mertom Priscess 
Mieze Schindler 

Phillnisz 
Povena 

Red Garnlet 
Room van Vlaawderen 

Roual Sovereing 

Sengal Sengana 
Sequoia 

Sieger 
Sieletz 

Triomphe de Tiharge 
Tufts 

Ville de Paris 

 

Ada Herzberg 
Cambridge Favorite 

Deutsh Evern 
Gavers Rouual 

Fertilite 
General de Gualle 

Hamdarg 
Juucnda 

Ladette 
Macheranchs Fruhernte 

Marie-France 

Nodile 
Ndun 

Pedla 
Regina 

Reine des Precoces 
Robinson 

Rouale du Vaucluse 
Sannier 

Sans Rivale 
Sensa 146  

Surprise des Halles 
Surprise du Vaucluse 

Temptation 
Tioga 

Voltaire 

 

Έηζη κεξηθέο πνηθηιίεο παξάγνπλ ηαμηαλζίεο κε πνιιά άλζε, 

ελψ άιιεο παξάγνπλ ηαμηαλζίεο κε ιίγα άλζε. Κεξηθέο πνηθηιίεο 

παξάγνπλ ηαμηαλζίεο πνπ εθθχνληαη πιεζίνλ ηεο ζηεθάλεο, ελψ 

άιιεο εθθχνληαη πνιχ καθξάλ επί ηνπ βιαζηνχ. Νη ηαμηαλζίεο κε 

πνιιά άλζε κπνξεί λα παξάγνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ θξνχησλ ηα 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξά. 

Νη πνηθηιίεο θξάνπιαο πνπ θαιιηεξγνχληαη εκπνξηθά είλαη 

ηχπνπ βξαρέσλ εκεξψλ. Απηέο παξάγνπλ νθζαικνχο ζηα ηέιε 
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ηνπ θαινθαηξηνχ ή ηνπ θζηλνπψξνπ θαη αξγφηεξα αλζίδνπλ θαη 

θαξπνθνξνχλ ηελ επφκελε άλνημε. 

Νη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο πνηθηιίεο πεξηνξίδνληαη ζρεηηθά 

ζηελ πεξηνρή παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Κεξηθέο είλαη θαηάιιειεο 

γηα πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο 

εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο εηδηθέο ρξεζηκνπνηήζεηο ηνπο. 

Ρα πνιιά ελεξγά πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο θξάνπιαο 

δεκηνπξγνχλ λέεο πνηθηιίεο. 

Γεληθά έξρνληαη ζηελ θπθινθνξία λέεο πνηθηιίεο πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο, αλζεθηηθέο ζηηο αζζέλεηεο ή ζην 

ςχρνο, ηα θξνχηα ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξα, (αλεθηηθφηεξα θαη 

πςειήο πνηφηεηαο γηα ηε θξέζθηα αγνξά, γηα θαηάςπμε θαη 

επεμεξγαζία. 

Νη πάληνηε θαξπνθνξνχζεο πνηθηιίεο δελ θαιιηεξγνχληαη 

ζπλήζσο εκπνξηθψο αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θήπνπο ησλ 

ζπηηηψλ. Νη θχξηεο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηφπνπ είλαη ε Gem θαη ε 

Ozark Beauty. 

Κ εθινγή ηεο θαηάιιειεο πνηθηιίαο, είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Δμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ηε θχζε ηνπ 

εδάθνπο, ην ξΖ απηνχ, ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο, ηνλ ηξφπν 

θαηαλάισζεο θ.α. 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ νη θξάνπιεο 

θαηαηάζζνληαη ζε κηθξφθαξπεο θαη κεγαιφθαξπεο. 

Κεξηθέο πνηθηιίεο παξάγνπλ ηαμηαλζίεο πνπ εθθχνληαη πιεζίνλ 

ηεο ζηεθάλεο, ελψ άιιεο εθθχνληαη πνιχ καθξάλ επί ηνπ βιαζηνχ. 

Νη ηαμηαλζίεο κε πνιιά άλζε κπνξεί λα παξάγνπλ έλα κεγάιν 

αξηζκφ θξνχησλ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξά. 

Νη πνηθηιίεο θξάνπιαο πνπ θαιιηεξγνχληαη εκπνξηθά είλαη 

ηχπνπ βξαρέσλ εκεξψλ. Απηέο παξάγνπλ νθζαικνχο ζηα ηέιε 

ηνπ θαινθαηξηνχ ή ηνπ θζηλνπψξνπ θαη αξγφηεξα αλζίδνπλ θαη 

θαξπνθνξνχλ ηελ επφκελε άλνημε. 
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Νη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο πνηθηιίεο πεξηνξίδνληαη ζρεηηθά 

ζηελ πεξηνρή παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Κεξηθέο είλαη θαηάιιειεο 

γηα πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο 

εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο εηδηθέο ρξεζηκνπνηήζεηο ηνπο. 

Ρα πνιιά ελεξγά πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο θξάνπιαο 

δεκηνπξγνχλ λέεο πνηθηιίεο. 

Γεληθά έξρνληαη ζηελ θπθινθνξία λέεο πνηθηιίεο πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο, αλζεθηηθέο ζηηο αζζέλεηεο ή ζην 

ςχρνο, ηα θξνχηα ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξα, (αλεθηηθφηεξα θαη 

πςειήο πνηφηεηαο γηα ηε θξέζθηα αγνξά, γηα θαηάςπμε θαη 

επεμεξγαζία. 

Νη πάληνηε θαξπνθνξνχζεο πνηθηιίεο δελ θαιιηεξγνχληαη 

ζπλήζσο εκπνξηθφο αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θήπνπο ησλ 

ζπηηηψλ. Νη θχξηεο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηφπνπ είλαη ε Gem θαη ε 

Ozark Beauty. 

Κ εθινγή ηεο θαηάιιειεο πνηθηιίαο, είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Δμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, ηε θχζε ηνπ 

εδάθνπο, ην ξΖ απηνχ, ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο, ηνλ ηξφπν 

θαηαλάισζεο θ.α. 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ νη θξάνπιεο 

θαηαηάζζνληαη ζε κηθξφθαξπεο θαη κεγαιφθαξπεο. 
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ΘΟΔΞΡΗΘΖ ΑΜΗΑ 

 

Θξεπηηθή αμία  ζηα 100 g εδψδηκσλ κεξψλ ηεο θξάνπιαο 

 

 

ΓΟΝΞΝΛΗΘΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΦΟΑΝΙΑΠ 

    δξνπνλία ή πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα (Soilless Culture) είλαη ε 

κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ ζε αδξαλή ππνζηξψκαηα ή ζε 

ζξεπηηθφ δηάιπκα θαη φρη ζην έδαθνο ή ζε εδαθηθά κείγκαηα. 

Ρα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε επέθηαζε 

ζε παγθφζκην επίπεδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθφηεξα κάιηζηα ζηηο 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, αλ θαη ην έδαθνο εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη ην θπξίαξρν ππφζηξσκα θαιιηέξγεηαο. 

Ρα πιενλεθηήκαηα, πνπ παξνπζηάδεη ε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ζε έδαθνο, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ 

πην θάησ πίλαθα. 

 

Ρξνθή θαη 

πεξηγξαθή 

Λεξφ Θξεπηηθή 

ελέξγεηα 

Ξξσηεΐλεο 

 

Ιίπε 

 

δαηάλζξαθεο 

 

Πηάρηε 

 

Αζβέζ

ηην 

 

% Θεξκίδεο g g g g mg 

1)Φξάνπιεο 

Φξέζθεο 

89,9 37 0.7 0,5 8,4 1,3 0,5 21 

2)Θνλζεξβνπνηεκέλ

εο, 

Πηεξεφ θαη πγξφ ζε 

πδάηηλν δηάιπκα, κε 

ή ρσξίο ηερλεηά 

γιπθαληηθή χιε. 

 

93,7 

 

 

22 

 

0,4 

 

0,1 

 

5,6 

 

0,6 

 

0,2 

 

14 

3)Ξαγσκέλεο χιεο 

θνκκαηηαζκέλεο 

νιφθιεξεο 

71,3 109 0,5 0,2 27,8 0,8 0,2 14 

75,7 92 0,4 0,2 23,5 0,6 0,2 13 
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Θαιιηεξγεηηθή 

Ρερληθή 

Έδαθνο(ζεξκνθεπίνπ) 

 

δξνπνλία 

 

1)Απνιχκαλζε ηνπ 

ζξεπηηθνχ 

ππνζηξψκαηνο. 

Γίλεηαη ζπλήζσο κε αηκφ, ρεκηθά 

κπθεηνθηφλα. Ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη είλαη αξθεηά κεγάινο, 

ην ιηγφηεξν 2-3 εβδνκάδεο.  

Γίλεηαη κε αηκφ, ρεκηθά 

κπθεηνθηφλα κε νξηζκέλε 

κέζνδνο. Δπίζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απιή ρισξίλε ή 

HCI. Ν ρξφλνο είλαη πνιχ κηθξφο.  

2)Θξέςε θπηψλ Ξαξνπζηάδεη πςειή 

παξαιιαθηηθφηεηα αλάκεζα ζηα 

θπηά. Ξνιιέο θνξέο ηα θπηά δελ 

κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά εμαηηίαο ηεο θησρήο 

εδαθηθήο δνκήο , ηνπ pH ή 

άιισλ ζπλζεθψλ  λα 

πξνβιεθζνχλ. Ζ αλάιπζε ηνπ 

εδάθνπο δχζθνιε θαη 

ρξνλνβφξνο. 

Νινθιεξσηηθά ειεγρφκελε, 

ζηαζεξή, νκνγελήο γηα φια ηα 

θπηά, ζην ζσζηφ ρξφλν 

δηαζέζηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε 

ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο. Θαιφο 

θαη εχθνινο έιεγρνο ηνπ pH.  

3)Απνζηάζεηο 

θχηεπζεο 

Ξεξηνξίδνληαη απφ ηα παξερφκελα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, απφ ην 

έδαθνο θαη ην δηαζέζηκν 

θσηηζκφ.  

 

Ξεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηνλ 

απαξαίηεην θσηηζκφ θαη έηζη 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνλ θπηψλ 

αλά κνλάδα επηθάλεηαο άξα θαη ε 

παξαγσγή.  

4)Έιεγρνο δηδαλίσλ Γίλεηαη κε δηδαληνθηφλα ή 

βνηάληζκα. 

Γελ ππάξρνπλ δηδάληα. 

5)Αζζέλεηεο θαη 

ερζξνί    

πάξρνπλ πάξα πνιιέο αζζέλεηεο 

ζην έδαθνο θαη έληνκα 

(πξνλχκθεο)  

Γελ ππάξρνπλ αζζέλεηεο, 

λεκαηψδεηο θαη έληνκα ζην 

ζξεπηηθφ δηάιπκα. 

6)Λεξφ Πε θησρά εδάθε κε ρακειή 

πδαηνρσξεηηθφηεηα ηα θπηά 

ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε λεξνχ. 

Κεγάιε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ 

ράλεηαη ιφγσ επηθαλεηαθήο 

απνξξνήο , εμάηκηζεο θαη βαζηάο 

δηήζεζεο.       

Ρα θπηά ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε 

λεξνχ. Δπίζεο γίλεηαη 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ επεηδή 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο. 

7)Ξνζφηεηα 

θαξπψλ 

Ππρλά νη θαξπνί είλαη καιαθνί 

ιφγν ηεο ειιηπνχο ιίπαλζεο 

θαιίνπ θαη αζβεζηίνπ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ κηθξή 

κεηαζπιιεθηηθή δσή. 

Νη θαξπνί είλαη ζπλεθηηθνί θαη 

πνην ζξεπηηθνί. 
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8)Ιίπαλζε 

 

 

Γίλεηαη δηαζπνξά κεγάισλ 

πνζνηήησλ ζην έδαθνο θαη ζπρλά 

κε νκνηφκνξθε δηαλνκή. 

Κεγάινο βαζκφο εθπιήζζεηο θαη 

κηθξή αμηνπνίεζε  ηνπ 

ιηπάζκαηνο.  

 

Σξήζε κηθξψλ πνζνηήησλ 

νκνηφκνξθα δηαλεκεκέλσλ ζηα 

θπηά. Κεγάινο βαζκφο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ιηπάζκαηνο. 

 

9)γηεηλή 

θαηάζηαζε  

 

Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ πνπ 

αθήλνπλ νξγαληθψλ 

ππνιεηκκάησλ  πάλσ ζηνλ θαξπφ 

πξνθαινχλ πνιιέο αλζξψπηλεο 

αζζέλεηεο.  

Γελ ππάξρνπλ νξγαληθά 

ππνιείκκαηα πάλσ ζηνλ θαξπφ.  

10)Κεηαθχηεπζε. Σξεηάδεηαη πξνπαξαζθεπή ηνπ 

εδάθνπο . Γχζθνια ξπζκίδεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο θαη νη 

κηθξννξγαληζκνί πνπ ππάξρνπλ 

ζην έδαθνο κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ θπηψλ, αθφκα θαη λα ηα 

ζαλαηψζνπλ. 

Γελ ρξεηάδεηαη ε πξνπαξαζθεπή 

ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ κπνξεί λα 

δηαηεξείηαη ζηελ άξηζηε ηηκή ηεο. 

Δπίζεο δελ ππάξρνπλ αζζέλεηεο.  

11)Υξηκφηεηα 

θπηψλ 

Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηελ επνρή θχηεπζεο, 

ηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, 

ηελ πνηθηιία θαη  ην έδαθνο.  

Νη ζπλζήθεο ζηελ πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα αξηζηνπνηνχληαη κε 

απνηέιεζκα ηα θπηά λα 

σξηκάδνπλ γξεγνξφηεξα απφ φηη 

ζην έδαθνο. 

12)Γηάξθεηα 

ππνζηξψκαηνο 

Ρν έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

πξέπεη λα αιιάδεηαη θάζε ιίγα 

ρξφληα γηαηί ράλεη ηελ γνληκφηεηα 

ηνπ.   

Γελ ρξεηάδεηαη αιιαγή 

ππνζηξψκαηνο, γηαηί ν 

βεξκηθνπιίηεο, ε ηχξθε θαη ν 

δεφιηζνο δηαηεξνχληαη γηα πνιιά 

ρξφληα ρσξίο λα αιιάμεη ε 

ζχζηαζε ηνπο.  

13)Ξαξαγσγή Ζ παξαγσγή ζην ζεξκνθήπην 

είλαη δηπιάζηα ηεο παξαγσγήο 

ζηελ χπαηζξν.  

Δλψ ε παξαγσγή ζηελ πδξνπνλία 

είλαη ηεηξαπιάζηα ηεο ππαίζξνπ.  

 

 

Δδαθηθή έλαληη πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο 

Νη παξαηεξνχκελεο κεγάιεο παξαγσγέο θάησ απφ 

πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα έλαληη ηεο εδαθηθήο, κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Πε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην 

έδαθνο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά θησρφ θαη ζπλεπψο ε 
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πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα είλαη πνιχ επεξγεηηθή. Ζ παξνπζία 

εληφκσλ ή αζζελεηψλ ζηα εδάθε ειαηηψλεη θαηά πνιχ ηελ νιηθή 

παξαγσγή. Πε θαηαθάζεηο ζεξκνθεπίνπ φπνπ νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο είλαη ίδηεο γηα εδαθηθέο θαη πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο κε 

δηάθνξν κφλν ην ππφζηξσκα, παξνπζηάδεηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

ζηελ ηνκάηα, κε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα 20-25%, εθείλεο ηεο 

εδαθηθήο, 

Πε ηέηνηεο ζεξκνθεπηαθέο πξαθηηθέο φπνπ γίλεηαη 

απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ, 

πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε ππαίζξηεο 

θαηαθάζεηο κπνξνχλ λα ππεξπεδεζνχλ. Απηφ πξέπεη λα ππνινγηζηεί 

γηα ηηο κηθξέο απμήζεηο ζηελ παξαγσγή ηεο ρσξίο έδαθνο 

θαιιηέξγεηαο (πδξνπνληθήο) έλαληη ηεο εδαθηθήο ζην ζεξκνθήπην. 

Απελαληίαο παξαηεξείηαη πνιχ αηζζεηή δηαθνξά κε αχμεζε ηνπ χςνπο 

ηεο παξαγσγήο 4-10 θνξέο ηεο παξαγσγήο ηεο πδξνπνληθήο 

θαιιηέξγεηαο ζηελ χπαηζξν έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο εδαθηθήο. 

Ρα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ πδξνπνληθψλ θαιιηεξγεηψλ 

είλαη ην αξρηθφ πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε χπαξμε 

νξηζκέλσλ αζζελεηψλ φπσο Fusarium, Verticillium, νη νπνίεο 

δηαδίδνληαη γξήγνξα κέζν ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο ην νπνίν απαηηεί επηπιένλ γεσηερληθέο γλψζεηο. Ρν 

αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ην πεξηπιεγκέλν ζχζηεκα 

ρεηξηζκνχ κπνξνχλ λα ειαηησζνχλ κε ηε ρξήζε λέσλ 

απινπνηεκέλσλ πδξνπνληθψλ κεζφδσλ φπσο ΛFΡ. Ζ αληηκεηψπηζε 

ησλ παξαπάλσ αζζελεηψλ γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηψλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθφηεηα. 

Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηνλ 

πδξνπνληθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο εδαθηθέο 

θαιιηέξγεηεο είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο ζξέςεο, ε σθειηκφηεηα ζε γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα πνπ δελ 

έρνπλ θαιιηεξγήζηκε γε, απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ 

ιηπαζκάησλ, ε εχθνιε θαη ρακεινχ θφζηνπο απνιχκαλζε ηνλ 
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ππνζηξψκαηνο θαη ε πςειή ππθλφηεηα θχηεπζεο ε νπνία νδεγεί ζε 

απμεκέλεο παξαγσγέο θαηά εθηάξην. 

 

 

Σαξαθηεξηζηηθά θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο 

Θαηά ηελ εθινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο ζα 

πξέπεη ν παξαγσγφο λα έρεη ππφςε ηνπ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ απνηπρηψλ. 

Η. Ξιήξε δπηηθή, αλαηνιηθή, λφηηα έθζεζε ζην ειηαθφ θσο κε 

αλεκνζξαχζηε επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο. 

2. Ζ επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη επίπεδε ή λα κπνξεί εχθνια λα 

ηζνπεδσζεί. 

3. Θαιή εζσηεξηθή απνζηξάγγηζε κε ειάρηζηε θπθινθνξία 2,5 εθ. 

ηελ ψξα. 

4. Λα έρεη ηξηθαζηθφ ξεχκα, ηειέθσλν θαη θαιή πνηφηεηα 

λεξνχ, ηθαλή λα πξνκεζεχεη ην ειάρηζην 2 ιίηξα λεξνχ αλά θπηφ 

ηελ εκέξα. 

5. Θαιφ νδηθφ δίθηπν πξνο αζηηθά θέληξα γηα ηελ ρνλδξηθή θαη 

ιηαληθή αγνξά. 

Ζ εγθαηάζηαζε λα γίλεηαη θνληά ζηελ θαηνηθία ηνπ παξαγσγνχ γηα 

λα κπνξεί λα ηελ ειέγρεη ζε πεξηπηψζεηο άζρεκνπ θαηξνχ. 

7. Ν πξνζαλαηνιηζκφο πξέπεη λα είλαη απφ Βνξξά πξνο Λφην 

θαη ηνλ ίδην 

πξνζαλαηνιηζκφ λα αθνινπζνχλ θαη νη ζεηξέο θχηεπζεο. 

8. Λα δέρεηαη ε πεξηνρή πςειφ πνζνζηφ ειηαθνχ θσηηζκνχ. 

9. Δίλαη αλαγθαία ε απνθπγή πεξηνρψλ κε δπλαηνχο αλέκνπο. 

 

Ππζηήκαηα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο 
1. δξνθαιιηέξγεηα ή θαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα. 

2. Θαιιηέξγεηα ζε άκκν ή ζε θξνθάιεο. 

3. Θαιιηέξγεηα ζε δηνγθσκέλα νξπθηά ή ζπλζεηηθά αδξαλή πιηθά. 

4. Γηάθνξεο άιιεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ην θπζηθά έδαθνο. 
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Ζ ζσζηή ηερληθή θαιιηέξγεηαο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: θιίκα, ηνπνζεζία, 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, θφζηνο πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο, 

εξγαζίαο θ.α. 

Ρα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε: 

- Θιεηζηά   ζπζηήκαηα   (κε   αλαθχθισζε),   φπνπ   

ρξεζηκνπνηνχληαη   σο ππνζηξψκαηα ΛFΡ, πεηξνβάκβαθαο, 

πεξιίηεο, ειαθξφπεηξα, θ.α. 

- Αλνηθηά ζπζηήκαηα (ρσξίο αλαθχθισζε), φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνζηξψκαηα πεηξνβάκβαθαο, πεξιίηεο, 

άξγηινο. πνιπνπξεζάλε, πξηνλίδη, ηχξθε, βεξκηθνπιίηε, δεφιηζν, 

ηπηάκελε ηέθξα, πγξή ηέθξα θ.α. 

 

 

ΘΑΘΔΡΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ 

Κε ην ζχζηεκα απηφ ν αξηζκφο ησλ θπηψλ κπνξεί λα 

απμεζεί θαηά 5-7 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα εδάθνπο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη αλάινγε αχμεζε ηεο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο. 

Ρα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζε ζρέζε κε ην 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο είλαη ηα εμήο: 

1) Γίλεηαη θαηά χςνο εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ, θαη θπηεχνληαη 

25.000 θπηά ην ζηξέκκα. 

2) Δπηηπγράλεηαη θαιχηεξνο εμαεξηζκφο, θσηηζκφο θαη 

νκνηφκνξθε αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Νη επεκβάζεηο 

θπηνπξνζηαζίαο είλαη επθνιφηεξεο, ε ζπγθνκηδή είλαη ηαρχηεξε 

θαη εκθαλίδεηαη κηθξφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. 

3) Δμαζθαιίδεηαη άξηζηε πνηφηεηα θξνχησλ θαη απμεκέλεο 

απνδφζεηο. 
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Ρερληθό ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

α) Πηήιεο : Ππλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ζηειψλ καιαθφ πιαζηηθφ πνιπαηζπιέλην, ιφγσ ηνλ ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο ηνπ. Θαηαζθεπάδνληαη ζσιήλεο δηακέηξνπ απφ 12-25 εθ., 

ελψ κε ηελ πνιπζηεξίλε θαηαζθεπάδνληαη γιάζηξεο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηεο κηαο πάλσ ζηελ 

άιιε θαη λα γίλεη έηζη ε ζηήιε. Ρν πάρνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ είλαη 

ζπλήζσο 200 κηθξά θαη ην ρξψκα ζην εζσηεξηθφ καχξν, γηα 

λα απνθεπρζνχλ δπζκελείο επηδξάζεηο ηνπ θσηφο ζην ξηδηθφ 

ζχζηεκα ηνπ θπηνχ. Ρν χςνο ησλ ζηειψλ είλαη ζπλήζσο 2 κέηξα. 

β) Αλάξηεζε_ - Πηήξημε : Νη ζσιήλεο απφ πιαζηηθφ 

πνιπαηζπιέλην θξέκνληαη απφ πξφζζεηε μχιηλε ή κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηνπο ζηχινπο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

γ) Ξπθλφηεηα _ζηειψλ : Νη ζηήιεο ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεηξά 

ψζηε λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφ 1,10-1,40 κέηξα, ελψ νη 

απνζηάζεηο πάλσ ζηε γξακκή είλαη απφ 0,80-1,00 κέηξα. Έηζη ν 

αξηζκφο ησλ ζηειψλ θπκαίλεηαη απφ 800-1.000 ην ζηξέκκα. 

δ) Άξδεπζε : Ζ άξδεπζε γίλεηαη κε έλα θνηλφ ζχζηεκα 

άξδεπζεο κε ζσιήλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην χςνο ησλ ζηειψλ. Ζ 

ηειηθή δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηηο ζηήιεο γίλεηαη κε καθαξφλη ζπλήζσο 

ηνπ 1 ρηιηνζηνί! Ρα ζεκεία άξδεπζεο ησλ ζηειψλ είλαη ε θνξπθή 

θαη ε κέζε ή αθφκα ε θνξπθή θαη δπν ζεκεία ηεο ζηήιεο πνπ ηελ 

ρσξίδνπλ ζε 3 ίζα ηκήκαηα. 

Ρερληθά ζηνηρεία θαιιηέξγεηαο. 

α) πνζηξψκαηα. 

β) Γέκηζκα ζσιήλσλ. 

γ) Δγθαηάζηαζε θπηψλ. Ξξηλ ηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα 

γίλνπλ 4-5 αξδεχζεηο γηα ην θαηαθάζηζκα ηνπ κείγκαηνο ζηνπο 

ζσιήλεο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ γίλεηαη ζε ηέζζεξηο 

αληηδηακεηξηθέο ζεηξέο θαηά ην ξνκβηθφ ζχζηεκα. Ζ θχηεπζε γίλεηαη 

ζε απνζηάζεηο 25 εθ. κεηαμχ φισλ ησλ θπηψλ ζε νθηψ ζεηξέο. Δάλ 
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ε πξψηε ζεηξά αξρίδεη ζην χςνο ησλ 50 εθ. από ην έδαθνο, ηφηε ζε 

θάζε ζσιήλα (ζηήιε) θπηεχνληαη 24 θπηά. Ζ απφζηαζε ησλ 

θπηψλ πάλσ ζηε ζεηξά είλαη 28 ή 24 θπηά. Γηα ηε θχηεπζε γίλεηαη 

κηα ηνκή ζαλ αλάπνδν Ρ ζην πιαζηηθφ, φπνπ ηνπνζεηείηαη κε 

θπηεπηήξη ην θπηφ απφ ην νπνίν έρεη αθαηξεζεί ην 1/3 πεξίπνπ 

ηεο ξίδαο ηνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ςπγείνπ γίλεηαη ζηα 

κέζα Απγνχζηνπ θαη ησλ λσπψλ θπηψλ κέζα ζην Πεπηέκβξε. 

Σξεζηκνπνηνχληαη πάληα θπηά πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί απφ ην 

θζηλφπσξν κέρξη ην επφκελν θαινθαίξη ζε ςπγείν 

ζεξκνθξαζίαο -1°C έσο -2°C. Πην δηάζηεκα απηφ ηα θπηά 

πεξλνχλ θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο, δηαθφπηεηαη π ιήζαξγνο θαη 

παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ νθζαικψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άιια θπηά. Έηζη κε ηα θπηά ςπγείνπ 

εμαζθαιίδνληαη πςειφηεξεο απνδφζεηο. Ρα θπηά ςπγείνπ πξέπεη 

λα έρνπλ πξνέιζεη απφ κεξηζησκαηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ γηα 

απνθπγή αζζελεηψλ. Ξξηλ ηε θχηεπζε ηα θπηά θαηαβξέρνληαη γηα 

λα μεπαγψζνπλ θαη ςεθάδνληαη κε δηάιπκα Benlate ζπγθέληξσζεο 20 

g./100l  λεξφ γηα ιίγα ιεπηά ηεο ψξεο. 

Ζ θαιιηέξγεηα κε λσπά θπηά, κε εγθαηάζηαζε ζηα ηέιε 

Νθησβξίνπ δίλεη πξστκφηεξε παξαγσγή αιιά κηθξφηεξε απφδνζε. 

Ζ παξαγσγή αλά θπηφ κε ην θάζεην ζχζηεκα πνηθίιιεη απφ 

150-450  γξ. 

δ) Ιίπαλζε, Νη αλαινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία, αλάινγα κε ην βιαζηηθφ ζηάδην ησλ θπηψλ ηεο 

θξάνπιαο είλαη: 

- Ξεξίνδνο εγθαηάζηαζεο θπηψλ, Λ - 0.6 , Ο -1.0 , Θ - 0.8 . 

- Ξεξίνδνο αλάπηπμεο θπηψλ, Λ - 1.0 , Ο -1.5 , Θ - 1.7 . 

- Ξεξίνδνο θαξπνθνξίαο θπηψλ, Λ -1.0 , Ο - 2.0 , Θ - 3.0 . 

Ζ ιίπαλζε γίλεηαη κε άξδεπζε ζε ζπγθεληξψζεηο 

εθπεθξαζκέλεο ζε ppm, πνπ βξίζθνληαη αλ πνιιαπιαζηάζνπλ νη 

πην πάλσ αξηζκνί επί 100. Ρα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 
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: ΘΛΝ3 ή ΛΖ4ΛΝ3 θαη ΛΖ4Ζ2ΟO4, αθφκε 50 ξξm ΚgSΝ4 - 7Ζ2Ν θαη 

50-100 ξξm Ca(ΛΝ3)2. 4Ζ2Ν. 

ε) Δρζξνί - Αζζέλεηεο. Κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

βνηξχηε θαη ηνπ ηεηξάλπρνπ. 

 

Α.3.2. Σαξαθηεξηζηηθά πνηθηιίαο (Ρemptation)  

 

Κεγάιν κέγεζνο θαξπνχ, πξψηκε θαη ζθξηγειή. Έληνλν 

πξάζηλν ρξψκα θχιισλ, δπλαηά  θαη πγηή  θπηά. Ππκπαγή θπηά 

ζρεδφλ ρσξίο παξαθπάδεο. Έληνλν θαη δηαπγέο θφθθηλν ρξψκα 

θαξπψλ κε πξψηκε παξαγσγή λσξίο ην θαινθαίξη. Ππλερνχο 

θαξπνθνξίαο. Γελ είλαη επαίζζεηε ζηε δηάξθεηα ηνπ θσηφο εκέξαο 

(θσηνπεξίνδνο εκέξαο). Ύςνο θπηψλ 23-31 cm. Κέγεζνο θαξπνχ 5 

cm.. Αξηζκφο ζπφξσλ 1900/g. Δπνρή ζπνξάο: Φζηλφπσξν έσο αξγά 

ηνλ ρεηκψλα ζηνπο 20 oC γηα θαξπνθνξία ην θαινθαίξη.  Βέιηηζηε 

ζεξκνθξαζία 15 oC. 

 

Πείπαμα θεπμοκηπίος: καλλιέπγεια θπάοςλαρ

Greenhouse experiment: strawberry cultivation  

Δηθόλα 7. Θαιιηέξγεηα θξάνπιαο ζε Θεξκνθήπην 
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Έξεπλα ζε αγξνύο. 

Α.4. Γεληθά πεξί θαιιηέξγεηαο Θαιακπνθηνύ 

Γιπθό θαιακπόθη 

Ρν γιπθφ θαιακπφθη (sweet corn) ζεσξείηαη ιαραλνθνκηθφ 

είδνο ζε αληίζεζε κε ην θνηλφ θαιακπφθη. Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα 

ησλ αγξσζησδψλ (Graminae)   θαη αληηπξνζσπεχεη έλα δαραξψδε 

ηχπν θαιακπνθηνχ    ππνείδνο- subspecies saccharata). Θεσξείηαη 

φηη είλαη κηα θπζηθή κεηάιιαμε ηνπ θαιακπνθηνχ  (αξαβφζηηνπ) φπνπ 

έλα γνλίδην πνπ θαζνξίδεη ηελ κεηαηξνπή ησλ ζαθράξσλ ζε άκπιν, 

θαζπζηεξεί ή εκπνδίδεη απηή ηελ κεηαηξνπή θαη έηζη ην απνηέιεζκα 

είλαη έλαο γιπθφο ζπφξνο θαιακπνθηνχ (Swader et al., 1992). 

Ρν γιπθφ θαιακπφθη είλαη ηζηνξηθά κεηαγελέζηεξν είδνο. Ρα 

πιένλ πξφζθαηα αξραηνινγηθά επξήκαηα αλαθέξνπλ ηελ χπαξμή ηνπ 

γχξσ ζηνλ 8ν Κ.Σ. αηψλα ζε θαιιηέξγεηα απφ ηνπο Ηλδηάλνπο 

θαηνίθνπο  ηεο Γπηηθήο Γνπαηεκάιαο (Ghorpade et al. 1998). 

Ζ θαιιηέξγεηά ηνπ είλαη παξφκνηα κε ηνπ θνηλνχ αξαβφζηηνπ  

κε ηε δηαθνξά φηη ην γιπθφ είλαη κηθξφηεξνπ βηνινγηθνχ θχθινπ (90-

130 εκεξψλ) απφ ην θαλνληθφ γηα δσνηξνθή ή αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε. 

Πηελ Διιάδα δελ θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο αλ θαη 

ηειεπηαία έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα εμάπισζή ηνπ. Απνηξεπηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηα θαιιηέξγεηάο ηνπ είλαη ην θφζηνο ρεηξνζπιινγήο 

ηνπ θαη ε επαηζζεζία ηνπ ζηελ απνζήθεπζε, πνπ απαηηεί 

ζπγρξνληζκφ ζπγθνκηδήο θαη απνζήθεπζεο. Γπζηπρψο επίζεο γηα ηελ 

θνλζεξβνπνίεζή ηνπ (σο είδνο ζπκπιεξψκαηνο ζαιάηαο) εηζάγεηαη 

θπξίσο απφ Βνπιγαξία , Νπγγαξία, Ονπκαλία θ.α. ρψξεο κε θζελφ 

εξγαηηθφ θφζηνο. Κειέηεο έρνπλ δείμεη φκσο φηη είλαη αληαγσληζηηθφ 

πξντφλ αλ ππάξμνπλ θαιιηέξγεηεο κε ζπκβνιαηαθή κνξθή γηα ηελ 

άκεζε απνξξφθεζή ηνπ. 

Ρν γιπθφ θαιακπφθη απνηειεί ηξνθή πινχζηα ζε 

πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο θαη ακηλνμέα (παξφκνηα ζχζηαζε κε ην 

θνηλφ θαιακπφθη) θαη επηπιένλ έρεη ην πιενλέθηεκα λα 

θαηαλαιψλεηαη  ζρεδφλ σκφ, ιφγσ ηεο γιπθηάο γεχζεο ηνπ.  
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Κε ηελ έκθαζε ηειεπηαία ζε ελεξγεηαθά θπηά, πηζαλφλ λα 

αλαζεσξεζεί ε ρξήζε ηνπ θαη γηα κε δηαηξνθηθνχο ζθνπνχο, φπσο 

γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. 
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Β.  ΓΟΝΞΝΛΗΘΔΠ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΓΔΛΗΘΑ 
 

δξνπνλία ή αλέδαθνο θαιιηέξγεηα είλαη ε κέζνδνο 

θαιιηέξγεηαο θπηψλ ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 

αδξαλνχο ππνζηξψκαηνο. Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη κέζνδνη 

πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο «θαιιηέξγεηεο 

εθηφο εδάθνπο» (soil less culture), «πδξνπνλία» (hydroponics), 

«πδξνθαιιηέξγεηα» (water culture, hydroculture). Πηελ ειιεληθή 

φκσο γιψζζα φινη νη παξαπάλσ φξνη είλαη ηαπηφζεκνη. 

Νη πξψηεο γξαπηέο αλαθνξέο ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα, 

αθνξνχλ ζηνπο θξεκαζηνχο θήπνπο ηεο Βαβπιψλαο νη νπνίνη 

ρηίζηεθαλ πεξίπνπ ην 910 π.Σ. απφ ηνλ Λαβνπρνδνλφζσξ ηνλ B΄. 

Υζηφζν ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο πδξνπνλίαο, σο εξγαιείν γηα 

αθαδεκατθή έξεπλα μεθίλεζε κεηά ηνλ 18ν αηψλα. Πε πξαθηηθή 

θιίκαθα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ, γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε ιαραληθά ησλ πιεξσκάησλ 

πνιεκηθψλ πινίσλ ησλ ΖΞΑ. Πε εκπνξηθή θιίκαθα θαζηεξψζεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘70 ζηελ Κ. Βξεηαλία απφ ηνλ A. Cooper κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερληθήο ηνπ «κεκβξάλε ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο» 

(Nutrient Film Technique, NFT) πνπ πήξε γξήγνξα ζεκαληηθή 

εμάπισζε. Ρν 1976, Κ. Βξεηαλία θαη Γαλία ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

ππφζηξσκα θαιιηέξγεηαο ηνλ πεηξνβάκβαθα, έλα αδξαλέο πιηθφ, ην 

νπνίν απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ηελ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε 

εκπνξηθή κέζνδν ζηελ Β. Δπξψπε. Πηελ Διιάδα, ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ) άξρηζε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 

1986, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη 

πιηθψλ πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ειιεληθήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο.  

ΓΔΛΗΘΑ 

Πήκεξα ε ηερληθή απηή, απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο 

θαιιηεξγεηέο ζεξκνθεπίσλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη κηα δηαξθψο 

επεθηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα.  

πάξρνπλ δπν κνξθέο πδξνπνληθψλ ζπζηεκάησλ : 
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α) Τγξά ζπζηήκαηα (water culture) ζηα νπνία δελ γίλεηαη 

ρξήζε ππνζηξψκαηνο θαη νη ξίδεο ησλ θπηψλ αλαπηχζζνληαη κέζα 

ζε ζηάζηκν ή ξένλ ζξεπηηθφ δηάιπκα.  

β) πζηήκαηα κε αδξαλέο ππόζηξωκα  (inert substrate 

culture) ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε θάπνηνπ αδξαλνχο πιηθνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θπηψλ. 

Κηα άιιε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο, είλαη απηή κεηαμχ αλνηρηώλ θαη θιεηζηώλ 

πδξνπνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

α) Αλνηρηά είλαη ηα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ην 

πιενλάδνλ κέξνο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ 

ρψξν ησλ ξηδψλ, δελ επαλαρξεζηκνπνηείηαη αιιά αθήλεηαη ζαλ ραζεί 

ζην πεξηβάιινλ (είηε απνξξνθάηαη απφ ην έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

είηε ζπιιέγεηαη θαη νδεγείηαη έμσ απφ απηφ. 

β) Κιεηζηά  είλαη ηα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ην 

πιενλάδνλ ζξεπηηθφ δηάιπκα ζπγθεληξψλεηαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη κεηά απφ ηελ απαξαίηεηε αλαλέσζε θαη 

ζπκπιήξσζε. Πηα θιεηζηά ζπζηήκαηνο έρνπκε κηα ζπλερή θπθιηθή 

ξνή ηνπ δηαιχκαηνο (αλαθχθισζε). 

 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΟΝΞΝΛΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 
 

Κηα εγθαηάζηαζε, απφ άπνςε εμνπιηζκνχ απαξηίδεηαη απφ: 

 Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ κηα παξνρή λεξνχ, θίιηξα, 2-4 δεμακελέο ησλ 

1000lit, έλα ζχζηεκα αξαίσζεο ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ κε ην 

λεξφ θαη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ pH θαη ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο  

 Έλα ζχζηεκα άξδεπζεο θαη παξνρήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

 πνδνρείο ππνζηξσκάησλ 

 πνζηξψκαηα(πγξή θαη ηπηάκελε ηέθξα, βεξκηθνπιίηεο, 

πεξιίηεο, άκκνο, πεηξνβάκβαθαο, δεφιηζνο, ειαθξφπεηξα, θ.ά.) 

 Ξαξνρή ξεχκαηνο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ απηνκαηηζκψλ 
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ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΗ ΓΟΝΞΝΛΗΘΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ 

Ξαξά πνιιά ζπζηήκαηα πδξνπνληθψλ θαιιηεξγεηψλ  

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα ζε φιν ηνλ θφζκν. Ρα 

ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 5 θχξηεο θαηεγνξίεο: 

1. Θαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα (NFT, ρσξίο αδξαλέο 

ππφζηξσκα) 

2. Θαιιηέξγεηαο ζε άκκν (Ηζξαήι), θξνθάιεο ή άιια θπζηθά 

αδξαλή πιηθά 

3. Θαιιηέξγεηεο ζε δηνγθσκέλα νξπθηά(π.ρ. πεξιίηεο, 

πεηξνβάκβαθαο) 

4. Θαιιηέξγεηα ζε δηνγθσκέλα ζπλζεηηθά νξγαληθά πιηθά (π.ρ. 

πνιπζηεξίλε, νπξηνθνξκαιδεχδε) 

5. Γηάθνξεο άιιεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, φπσο ςεθαζκφο 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζηε ξίδα, πνπ νλνκάδεηαη θαη 

αεξνπνλία. 

Ρν βέιηηζην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο γηα ηελ θάζε πεξηνρή 

εμαξηάηαη απφ ην θιίκα, ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο, ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ην επίπεδν γλψζεο ηνπ 

θαιιηεξγεηή.  

 

ΑΟΓΔΠΖ 

Γεληθά έλα απνδεθηφ γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα λεξφ, ζα έρεη 
ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

EC <0.5 Ms/cm (25o) 

pH 5.5-6.5 

Na+ <1.5mmol/l 

Cl- <1.5mmol/l 

HCO3- <4.0 meq/l 

Fe++ <1.0 mg/l 

Mn++ <0.5 mg/l 

Bo <0.3 mg/l 

Zn++ 0.5 mg/l 
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ΙΗΞΑΛΠΖ 

Ρα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαιπηά, έηζη ψζηε, αθελφο 

λα κελ αθήλνπλ ηδήκαηα πνπ αιιάδνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο θαη αθεηέξνπ, λα κελ θξάδνπλ ηνπο ζηαιάθηεο. Ν 

πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζχλζεζε  ησλ ζξεπηηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 

δεμακελέο πδξνιίπαλζεο. 

Ιίπαζκα Σεκηθή ζχλζεζε % ζξεπηηθφ ζηνηρείν 

Ληηξηθφ νμχ 100% ΖΛΝ3 22N 

Ληηξηθφ νμχ 37% ΖΛΝ3 8N 

Φσζθνξηθφ νμχ 100% Ζ3PO4 32P 

Φσζθνξηθφ νμχ 37% H3PO4 12P 

Ληηξηθφ αζβέζηην Ca(NO3)2 15,5N  19Ca 

Ληηξηθφ θάιη KNO3 13N  38K 

Ληηξηθή ακκσλία NH4NO3 35N 

Ληηξηθφ καγλήζην Mg(NO3)2.6H2O 11N  9N 

Κνλνθσζθνξηθφ θάιην KH2PO4 23P  28K 

Κνλνθσζθνξηθφ 

ακκψλην 

NH4H2PO4 27P  12N 

Θεηηθφ θάιη K2SO4 45K  18S 

Καγλεζία MgSO4.7H2O 10Mg  13S 

Θεηηθφ καγγάλην MnSO4. H2O 32Mn 

Θεηηθφο ςεπδάξγπξνο ZnSO4.7 H2O 23Zn 

Βφξαθαο Na2B4O7.10 H2O 11B 

Θεηηθφο ραιθφο CuSO4.5H2O 22 Cu 

Δπηακνιπβδεληνχρν 

ακκψλην 

(NH4)6Mo7O24 58 Mo 

Κνιπβδεληθφ λάηξην Na2MoO4.2 H2O 40 Mo 

Σειηθφο ζίδεξνο Fe-Lo Fe-DTPA 13 Fe 

Σειηθφο ζίδεξνο330 Fe Fe-DTPA 9 Fe 

Σειηθφο ζίδεξνο Fe-DTPA 7 Fe 
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ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ-ΚΔΗΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΓΟΝΞΝΛΗΑΠ 

Ξαξφιν πνπ ην αξρηθφ θίλεηξν ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πδξνπνλίαο ήηαλ ε παξάθακςε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ εδάθνπο, ζήκεξα ε κέζνδνο απηή απνηειεί επηινγή γηα φινπο 

ηνπο θαιιηεξγεηέο ζεξκνθεπίσλ, κηα πνπ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

αθνξνχλ θη άιινπο ηνκείο εθηφο ηνπ εδάθνπο. Ζ θαιιηεξγεηηθή απηή 

ηερληθή, παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο. Ρα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

έδαθνο(θνπδάξην, βεξηηηζίιην, πχζην, ππξελνραίηε, ηνί θ.ά.) 

2. Απνθπγή εθαξκνγήο ρεκηθψλ απνιπκαληηθψλ εδάθνπο πςειήο 

ηνμηθφηεηαο 

3. Αληηκεηψπηζε ηεο ρακειήο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ, είηε ιφγσ 

ππεξεληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο, είηε ιφγσ θπζηθψλ ηδηνηήησλ. 

4. Αθξηβέζηεξνο έιεγρνο παξνρήο λεξνχ, pH, ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαηξνθήο ηνπ θπηνχ, κε απνηέιεζκα 

ηελ εμνηθνλφκεζε ζηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ησλ ιηπαζκάησλ. 

5. Άξηζηεο ζπλζήθεο επηθέξνπλ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο. 

6. Κείσζε θφζηνπο ζέξκαλζεο ιφγσ κείσζεο απσιεηψλ. 

7. ςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε ξίδα επηθέξνπλ πξστκηζε ηεο 

παξαγσγήο. 

8. Κείσζε θφζηνπο εξγαζίαο ιφγσ κε θαηεξγαζίαο εδάθνπο. 

9. Γπλαηφηεηα άκεζεο θχηεπζεο λέαο θαιιηέξγεηαο κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο πξνεγνχκελεο, επνκέλσο πεξηζζφηεξεο 

θαιιηέξγεηεο αλά έηνο. 

10. Αχμεζε απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ιφγσ άξηζησλ ζπλζεθψλ. 

11. Γπλαηφηεηα εθκεράληζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

12. Δπράξηζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πγηεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηαπηφρξνλα πξνζηαζία πεξηβάιινληνο φηαλ 

γίλεηαη ζε θιεηζηφ πδξνπνληθφ ζχζηεκα 

Ρα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. ςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 
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2. Απαξαίηεηε χπαξμε ηερλνγλσζίαο. 

3. Άκεζνο θίλδπλνο ζηα θπηά απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ζηνπο 

απηνκαηηζκνχο ειέγρνπ θαη ζξέςεο. 

4. Θίλδπλνο εμάπισζε κνιχλζεσλ κέζσ αλαθπθινχκελνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο (θιεηζηφ ζχζηεκα). 

Πηνλ Ξίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά δηάθνξα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ θπξηφηεξσλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εκπνξηθά ή κε ππνζηξψκαηα ζε πδξνπνληθά 

θαιιηεξγεηηθά ζπζηήκαηα ζε ζεξκνθήπηα 
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Ξίλαθαο 1. Ξιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα νξηζκέλσλ 

πιηθψλ σο πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα 

ΙΗΘΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Άκκνο (sand) 1 3 3 1 3 2 3 2 

Ξεξιίηεο (perlite) 3 1 2 1 1 1 2 1 

Διαθξόπεηξα 

(pumice) 

3 2 2 1 1 1 2 1 

Ξεηξνβάκβαθαο 

(rockwool) 

3 1 1 1 1 1 1 1 

Ίλεο από 

ηλδνθάξπδν (coco-

soil) 

3 2 1 2 1 2 2 2 

Θνπξηά (manure) 3 1 1 3 1 2 3 2 

Ρύξθε (peat) 3 1 1 3 1 1 1 2 

Εεόιηζνο (zeolite) 2 3 3 3 3 2 2 2 

Βεξκηθνπιίηεο 

(vermiculite) 

3 3 2 3 1 1 2 2 

Ηπηάκελε ηέθξα 

(fly ash) 

2 2 2 3 1 1 3 2 

γξή ηέθξα 

(bottom ash) 

2 2 2 3 2 1 3 2 

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα ρξεζηκνπνηoύληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
1. Ππγθξάηεζε πγξαζίαο –πνξψδεο (1=κηθξή, 2=κέηξηα 3=κεγάιε 

2. Αεξηζκφο   (1=αλεπαξθήο, 2=κέηξηνο, 3=άξηζηνο) 

3. Πηξάγγηζε   (1=αλεπαξθήο, 2=κέηξηα 3=άξηζηε) 

4. Ππγθξάηεζε ζξεπηηθψλ (Δλαιιαθηηθή Ηθαλφηεηα Θαηηφλησλ- C.E.C)  

(1=ζρεδφλ κεδεληθή, 2=ρακειή, 3=πςειή)  

5. Βάξνο πιηθνχ  (1=κηθξφ, 2=κέηξην, 3=κεγάιν) 

6. Θαζαξφηεηα απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο  

 (1=απνζηεηξσκέλν 2=θπζηθφ πιηθφ)  

7. Θφζηνο  (1=ςειφ, 2=Κέηξην 3=Σακειφ)  

8.  Γηάξθεηα ρξήζεο  ( 1=1 -2 έηε, 2=πνιπεηήο)  
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Γ.  Ξεξηγξαθή ησλ 4 πιηθώλ ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ  

 

1. ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ (Vermiculite)  

Δίλαη ην γεσινγηθφ φλνκα κηαο νκάδαο έλπδξσλ θνιηδσηψλ 

νξπθηψλ απνηεινχκελεο απφ ππξηηηθά νμείδηα, αινπκηλίνπ -

ζηδήξνπ-καγλεζίνπ. Ξνιχ ιεπηά ζηξψκαηα λεξνχ εγθισβηζκέλα 

κέζα ζε δχν ζηξψζεηο απφ νξπθηφ φηαλ ζεξκαλζνχλ ζηνπο 400-

7000 C εμαηκίδνληαη, δηνγθψλνληαο θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν ην πιηθφ 

απφ 18-26 θνξέο ην αξρηθφ ηνπ πάρνο. Δάλ ην πιηθφ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν επάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε 

θσηηά (π.ρ ράιπβαο) ηφηε ην εμαηκηδφκελν λεξφ απνξξνθά 

ζεξκφηεηα θαη δελ επηηξέπεη ζηνλ ράιπβα λα αλεβάζεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζε θξίζηκα ζεκεία > 400 0 C. Πηε δηνγθσκέλε 

ιακηλνεηδή κνξθή ηνπ ν Βεξκηθνπιίηεο έρεη ηηο παξαθάησ 

ηδηφηεηεο: 

 Σακειή ππθλφηεηα (0,2-0,8 g/cm3) 

 Κηθξή ζεξκναγσγηκφηεηα  

 ςειή ζεξκηθή αληίζηαζε  
 ςειή δηαπλνή ( αλαπλέεη)  

 Δίλαη αλφξγαλν ( Γελ επεξεάδεηαη απφ θσο θαη βξνρή)  
 Γελ πεξηέρεη ακίαλην  

 Γελ είλαη ηνμηθφ  

Νη ηδηφηεηεο ηνπ απηέο ηνλ θάλνπλ ηδαληθφ, ζαλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ 
ζηα παξαθάησ: 

 Ξπξάληνρα πξντφληα παληφο ηχπνπ  
 Θνληνδέκαηα ρακεινχ βάξνπο  

 Δπέλδπζε θνχξλσλ  
 Θεξκφ-ερνκφλσζε  

 Απνξξφθεζε πγξψλ θαη αεξίσλ  
 Φνξείο θαηαιπηψλ θαη ρεκηθψλ ελ γέλεη  

 Γεσπνλία  
 Βηνκεραλία ρξσκάησλ θαη πιαζηηθψλ (γεκηζηηθφ filler)  

 Ξξντφληα ζπζθεπαζίαο  
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2. ΕΔΝΙΗΘΝΠ (zeolite)    

Δίλαη θξπζηαιιηθά ελπδαησκέλα αξγηινππξηηηθά αιθάιηα. Έρεη πνιχ 

πςειή CEC (220-460 cmolc/kg) θαη θαηλνκεληθή ππθλφηεηα, ΦΞ, 

1,9-2,3 g/cm3. Αλ ζξπκκαηηζζεί ε ΦΞ ησλ δηαθφξσλ θιαζκάησλ ηνπ 

είλαη 0,7-1,2 g/cm3. Γηαηεξνχλ ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη κεηά 

ηνλ ζξπκκαηηζκφ ηνπο. Σξεζηκνπνηνχληαη γηα απνξξχπαλζε εδαθψλ 

απφ βαξέα κέηαιια (Stamatakis et al. 2001, Savvas and Passam, 

2002). 

 

 

Αδιόγκφηος και διογκφμένος βερμικοσλίηης

 

Δηθόλα 7. Ρα 4 πιηθά Βεξκηθνπιίηεο, Εεόιηζνο, 

γξή θαη Ηπηάκελε Ρέθξα 
 Δηθόλα 8. Βεξκηθνπιίηεο δηνγθσκέλνο θαη 

αδηόγθσηνο 

 

3. ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ (Bottom Ash)  

πνπξντφλ  ηεο θαχζεο ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο. Ππιιέγεηαη ζηα θίιηξα ησλ θακηλάδσλ ησλ εξγνζηαζίσλ 

ζηελ Ξηνιεκαΐδα θαη Κεγαιφπνιε. 

4. ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ  (Fly Ash)  

πνπξντφλ  ηεο θαχζεο ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο. Ππιιέγεηαη ζηε βάζε  ησλ θακηλάδσλ ησλ εξγνζηαζίσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Ξηνιεκαΐδα θαη Κεγαιφπνιε. 

Σξεζηκνπνηείηαη σο ππνπξντφλ ζε νηθνδνκηθέο ρξήζεηο, σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ ηζηκέληνπ.  
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Νη ρξήζεηο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ηπηάκελεο θαη 

πγξήο ηέθξαο, ζηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ζε πδξνπνληθά 

ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο θπηψλ, δελ έρνπλ επαξθψο αμηνινγεζεί 

ζηελ Διιάδα θαη αιινχ, κε βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο Διιεληθήο θαη 

Γηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο (Γθέξηζεο, 2004).  

Δπίζεο έλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε καδί κε ηελ άκκν σο 

βάζε γηα ην κείγκα ζηα 9 ππνζηξψκαηα ηνπ έξγνπ, γηα λα πξνζηεζεί 

πνζφηεηα νξγαληθήο νπζίαο πνπ απαηηείηαη  ζε θάζε βαζηθφ 

ππφζηξσκα, είλαη ε Μαλζηά ηύξθε.  Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

μαλζηάο ηύξθεο είλαη:  έρεη ηλψδε πθή θαη ζεσξείηαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο απφ ηελ καχξε γηαηί ε δνκή ηεο είλαη αξθεηά ζηαζεξή, κε 

ζπλέπεηα ε απνζχλζεζή ηεο λα ιακβάλεη ρψξα κε αξγνχο ξπζκνχο. 

Ξξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Οσζία, ηηο βαιηηθέο ρψξεο αιιά θαη απφ 

αξθεηέο άιιεο βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο. Έρεη εθηεηακέλν πνξψδεο 

(90-95 % ηνπ φγθνπ ηεο) κε θαιή αλαινγία κεηαμχ κηθξψλ θαη 

κεγάισλ πφξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δηαθξίλεηαη απφ κεγάιε ηθαλφηεηα 

ζπγθξάηεζεο λεξνχ αιιά θαη επαξθή αεξνπεξαηφηεηα. Έρεη 

ηθαλνπνηεηηθή ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ, φκσο ζηελ θπζηθή 

ηεο θαηάζηαζε ηα αξλεηηθά θνξηία ησλ θνιινεηδψλ είλαη θνξεζκέλα 

θπξίσο κε ηφληα πδξνγφλνπ, κε ζπλέπεηα λα είλαη θησρή ζε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία θαη λα έρεη ρακειφ pH (3,5 - 4). Γη' απηφ, ζηα ζπλζεηηθά 

κείγκαηα, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη μαλζηά ηχξθε ζε ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζηίζεληαη αλζξαθηθφ 

αζβέζηην (CaCO3) γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ pH θαη ιηπάζκαηα γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπο κε ζξεπηηθά ζηνηρεία.  
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Γ. Αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

Ρα εηδηθόηεξα αληηθείκελα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη 

λα κειεηήζεη θαη λα  αμηνινγήζεη: 

 Α.1. ηελ επίδξαζε ησλ ελλέα πδξνπνληθώλ ππνζηξσκάησλ, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηέζζεξα (4) γεσινγηθά πιηθά, ζηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο  ησλ ππνζηξσκάησλ ζε θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο κεηγκάησλ ηνπο κε άκκν θαη ηχξθε, γηα ρξήζε σο 

πδξνπνληθψλ ππνζηξσκάησλ (κέζα αλάπηπμεο) ζην Θεξκνθήπην  

 Α.2. λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή επίδξαζε ησλ ηεζζάξσλ 

εδαθνβειηησηηθψλ πιηθψλ (δεφιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη 

ηπηάκελεο ηέθξαο) ζηε ζπλνιηθή απόδνζε θαη αξηζκό ζπαδίθσλ 

ηνπ γιπθνχ θαιακπνθηνχ (sweet corn, πνηθηιία Express F1) ζε  

πείξακα αγξνχ ζηε πεξηνρή Γξνζεξνχ Γηαλληηζψλ, ζε έθηαζε 0,4 ha  

θαη φμηλεο αληίδξαζεο έδαθνο (pH<5,5) θαη 

 Β.1 ηελ επίδξαζε δπν εκεξνκεληώλ θύηεπζεο, ζε 

αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δχν  πνηθηιηψλ πηπεξηάο (Capsicum 

annuum var. Arlequin  θαη var. Odiseo – ίδηα κε ηελ Ο113 ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο) ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην  

θαη ζε θαιιηέξγεηα ζεξκνθεπίνπ. 

Β.2 ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ ππνζηξσκάησλ ζε αγξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (απφδνζε) πνηθηιίαο καξνπιηνχ ζε πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην. 

Β.3. ηελ επίδξαζε ησλ ηεζζάξσλ πιηθψλ ζε θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο κεηγκάησλ ηνπο κε άκκν θαη ηχξθε, γηα ρξήζε σο 

πδξνπνληθψλ ππνζηξσκάησλ (κέζα αλάπηπμεο) ζε θαιιηέξγεηα 

θξάνπιαο (Fragaria anannassas var. Temptation) ζε ζεξκνθήπην. 
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Δ. ΙΗΘΑ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΗ 

Έξεπλα ζην Θεξκνθήπην. 

1. Ξηπεξηά 

Γηα απηφ ην πεηξακαηηθφ ηκήκα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ 

(πεηξάκαηα ζε ζεξκνθήπην) , εγθαηαζηάζεθε ζην πάιηλν ζεξκνθήπην 

ηνπ ΑΡΔΗ-Θ, ηνπ Ρκήκαηνο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2006 πεηξακαηηθφ κε δνρεία (γιάζηξεο) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηεζζάξσλ πιηθψλ. Ρα πεηξακαηηθά δνρεία απνηεινχλ νη 720 

πιαζηηθέο γιάζηξεο ρσξεηηθφηεηαο 15 liters (Δηθφλα 1) δηαζηάζεσλ 

28 cm (δηάκεηξνο) Σ 28 cm (χςνο) θαη ρξψκαηνο καχξνπ. 

Πηε βάζε θάζε γιάζηξαο ηνπνζεηήζεθε έλα ζηξψκα ραιίθη 

(απφ θνζθίληζκα ρνλδξήο άκκνπ) δηακέηξνπ 0,5-2 cm, γηα λα 

επηηεπρζεί βέιηηζηε ζηξάγγηζε. Θαηφπηλ ηνπνζεηήζεθε ζε θάζε 

γιάζηξα ην ππφζηξσκα ησλ ελλέα πεηξακαηηθψλ κεηαρεηξίζεσλ 

(Ξίλαθαο 1), ην νπνίν αλακίρζεθε κε εηδηθφ βελδηλνθίλεην αλακείθηε 

ηελ πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο (2004)  γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ 

πιηθψλ αλάκημεο. 

 

Ξίλαθαο 1. Ρα ππνζηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζην 

πεηξακαηηθφ έξγν. 

1. Κ=Κάξηπξαο (κείγκα άκκνπ+μαλζηάο ηχξθεο 4:1 ν/ν) 

2. Ε 10:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 10:1 ν/ν) 

3. Ε 5:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 5:1 ν/ν) 

4. Β 10:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  10:1 ν/ν) 

5. Β 5:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  5:1 ν/ν 

6. ΗΡ 10:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

7. ΗΡ 5:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

8. Ρ 10:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

9. Ρ 5:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

 

Δπνκέλσο   κέζα ζε θάζε επαλάιεςε ππάξρνπλ 90 (ελελήληα) 

γιάζηξεο θαη απφ ηηο δπν πνηθηιίεο ή 45 γιάζηξεο απφ θάζε πνηθηιία. 
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Γηα ηηο ηέζζεξηο επαλαιήςεηο ηνπ πεηξάκαηνο, ζε θάζε πιεπξά ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ θπηεχηεθαλ 360 γιάζηξεο θαη ζπλνιηθά 720 γιάζηξεο 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ήηαλ ν 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο δεφιηζνο. Ξαξφια απηά, απφ 

πξνθαηαξθηηθέο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ (Γθέξηζεο, 2004), 

δηαπηζηψζεθε φηη νη δχν ηχπνη δεφιηζνπ δελ δηαθέξνπλ ζε βαζηθά 

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη έηζη, γηα ηηο πεηξακαηηθέο 

αλάγθεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζηαηηζηηθά «ηζφηηκεο» νη δχν 

πιεπξέο, θαη λα γίλνπλ αλαιχζεηο ζην πείξακα ζηε κία ή ζηελ άιιε 

κφλν πιεπξά ή λα ζεσξεζεί φηη ππάξρνπλ δχν αλεμάξηεηα 

πεηξάκαηα. Πηελ πιεπξά Α θπηεχηεθαλ ζπνξφθπηα (10 Καξηίνπ 

2006) πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ εηαηξεία θαη ζηελ πιεπξά Β 

θπηεχηεθαλ (3 Απξηιίνπ 2006) ζπνξφθπηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε 

jiffy pots (δηνγθσκέλε ηχξθε). Φσηνγξαθίεο πεξηιακβάλνληαη ζην 

Ξαξάξηεκα 1. 

Νη γιάζηξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζεηξέο φπσο θαίλεηαη ζην 

Ξεηξακαηηθφ ζρέδην (Ξαξάξηεκα 2).   Ρα θπηάξηα πηπεξηάο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην θέληξν θάζε γιάζηξαο θαη θαηφπηλ 

εγθαηαζηάζεθε ην ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο-ιίπαλζεο. Νη 

ζηαιάθηεο παξέρνπλ πνζφηεηα λεξνχ 2 l/hr. Ρν ζχζηεκα 

πδξνιίπαλζεο ζπλδέζεθε κε πξνγξακκαηηζηή, πνπ ξπζκίδεηαη 

αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ηηο πδαηηθέο 

αλάγθεο θάζε πεξηφδνπ. Νη πδαηηθέο αλάγθεο εθηηκψληαη απφ 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ εηδηθνχο θαηαγξαθείο 

(HOBO-Ξαξάξηεκα 3) πξνγξακκαηηζκέλνπο λα κεηξνχλ θάζε 1 ψξα. 

Ρα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζε Ζ/ αλά εβδνκάδα θαη επεμεξγάδνληαη γηα 

λα εθηηκεζεί ε εμαηκηζνδηαπλνή (ΔΡ) ησλ θπηψλ. 

Νη γιάζηξεο πνηίζζεθαλ κεραληθά ζηελ αξρή (αξρηθή άξδεπζε 

ηζνξξνπίαο-νκνηνκνξθίαο) θαη εθαξκφζζεθε ζπζηεκαηηθφ 

κπθεηνθηφλν (Previcur) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνιίπαλζεο γηα 

πξνιεπηηθή θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ  

 

Πηα ππνζηξψκαηα κεηξήζεθαλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
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1. γξαζία , θαη΄ φγθν (ζv   - m
3/m3) 

2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα -Electrical Conductivity-EC (dS/m) 

3. Θεξκνθξαζία (νC) ζε βάζνο 5-10 cm  

Πηα αλεπηπγκέλα θπηά κεηξήζεθαλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθφ: 

1. Ξνζνζηφ ρισξνθχιιεο ησλ θχιισλ (κε ην ρισξνθπιιφκεηξν 

SPAD 502 ηεο MINOLTA) 

2. Απφδνζε (ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηξήζεθε ην 

ζπλνιηθφ  βάξνο θαξπψλ/ 5 γιάζηξεο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

θαξπψλ/5 γιάζηξεο/επαλάιεςε) 

 

Πε θαζεκεξηλή βάζε έγηλαλ παξαηεξήζεηο γηα πξνζβνιέο απφ 

θπηηθνχο ερζξνχο  θαη αζζέλεηεο θαη εθαξκνδφηαλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο ζε πεξίπησζε ηζρπξήο πξνζβνιήο κφλν 

(ζχζηεκα κεησκέλσλ εηζξνψλ).  

Ζ ιίπαλζε ησλ θπηψλ εθαξκνδφηαλ θάζε εβδνκάδα  κε εηδηθά 

πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα (ζε πγξή θαη ζηεξεή κνξθή). 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ JMP-IN 

version 5.1 (A BUSINESS UNIT OF SAS Copyright © 1989 - 2003 

SAS Institute Inc.) θαη ηα πιήξε απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ ζε επφκελν θεθάιαην. 
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2. Καξνύιη  

Γηα απηφ ην πεηξακαηηθφ ηκήκα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ, 

εγθαηαζηάζεθε ζην πάιηλν ζεξκνθήπην ηνπ ΑΡΔΗ-Θ, ηνπ Ρκήκαηνο 

Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνλ Κάξηην ηνπ 2004 θαη 2005 πεηξακαηηθφ κε 

δνρεία (γιάζηξεο) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ πιηθψλ. Ρα 

πεηξακαηηθά δνρεία απνηεινχλ νη πιαζηηθέο γιάζηξεο ρσξεηηθφηεηαο 

15 liters δηαζηάζεσλ 28 cm (δηάκεηξνο) Σ 28 cm (χςνο) θαη 

ρξψκαηνο καχξνπ. 

Πηε βάζε θάζε γιάζηξαο ηνπνζεηήζεθε έλα ζηξψκα ραιίθη 

(απφ θνζθίληζκα ρνλδξήο άκκνπ) δηακέηξνπ 0,5-2 cm, γηα λα 

επηηεπρζεί βέιηηζηε ζηξάγγηζε. Θαηφπηλ ηνπνζεηήζεθε ζε θάζε 

γιάζηξα ην ππφζηξσκα ησλ ελλέα πεηξακαηηθψλ κεηαρεηξίζεσλ ην 

νπνίν αλακίρζεθε κε εηδηθφ βελδηλνθίλεην αλακείθηε ρσξεηηθφηεηαο 

100 ιίηξσλ γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ πιηθψλ αλάκημεο. 

Ρα ελλέα (9) ππνζηξψκαηα/κεηαρεηξίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ : 

1. Κ=Κάξηπξαο (κείγκα άκκνπ+μαλζηάο ηχξθεο 4:1 ν/ν) 

2.  Ε 10:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 10:1 ν/ν) 

3. Ε 5:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 5:1 ν/ν) 

4. Β 5:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  5:1 ν/ν) 

5. Β 10:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  10:1 ν/ν 

6. ΗΡ 10:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

7. ΗΡ 20:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  20:1 ν/ν) 

8. Ρ 20:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  20:1 ν/ν) 

9. Ρ 10:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

 

Κέζα ζε θάζε επαλάιεςε ππάξρνπλ 90 (ελελήληα) γιάζηξεο 

πνπ απνηεινχλ ηηο 9 κεηαρεηξίζεηο θαη 10 ππφ-δείγκαηα θάζε 

κεηαρείξηζεο. Ππλνιηθά, θαη γηα ηηο 4 (ηέζζεξηο) επαλαιήςεηο ηνπ 

πεηξάκαηνο, θπηεχηεθαλ 360 γιάζηξεο.  

Ρα ραξαθηεξηζηηθά πνηθηιίαο καξνπιηνχ  (Lactuca sativa),  απφ 

ηελ αλαγξαθή ζην θάθειν ζπφξνπ πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη 

(Ξαξάξηεκα 1-θσηνγξαθίεο): 
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Ξνηθηιία Verde Degli Ortolani.  Ρχπνπ ξσκάλα (Longifolia), 

φξζηα, θιεηζηή, νγθψδεο θαη ζπκπαγήο, ζθνπξνπξάζηλνπ ρξψκαηνο, 

ζπφξνο άζπξνο, θαιή αληνρή ζην μεβιάζησκα, ζπνξά άλνημε έσο 

θζηλφπσξν, ζπγθνκηδή ζε 90 εκέξεο , ζε απνζηάζεηο 25 Σ 20 cm. 

Ζ ζπνξά έγηλε ηνλ Πεπηέκβξην 2004, ηα λεαξά ζπνξφθπηα 

καξνπιηνχ κεηαθπηεχζεθαλ ζηηο 2-11-2004,  κε χςνο θπηψλ 

πεξίπνπ 12-17 cm  θαη ε ηειηθή ζπγθνκηδή (απφ ηηο ζεηξέο  Λν. 1- 

Λν.6) έγηλε ζηηο 2-2-2005. Ζ πξνεγνχκελε ζπγθνκηδή ησλ 4 ζεηξψλ 

(Λν. 7- Λν.10) πνπ εθαξκφζζεθαλ επηπιένλ δχν δηαθνξεηηθά 

ιηπάζκαηα έγηλε ζηηο 14-1-2005, ιφγσ ηεο εληνλφηεξεο αλάπηπμεο 

ηνπο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ επηπιένλ ιίπαλζε. 

Ζ πξνεγνχκελε  θαιιηέξγεηα ζηηο γιάζηξεο ήηαλ δχν πβξίδηα 

πηπεξηάο, «Arlequin» θαη «Ο – 113». Ζ θαιιηέξγεηα απηή 

ηεξκαηίζηεθε (κεηξήζεθε ε ηειεπηαία δφζε απφδνζεο θαη 

μεξηδψζεθε) ζηηο 2 Λνεκβξίνπ 2004, ελψ ηελ ίδηα εκεξνκελία 

εγθαηαζηάζεθε ε θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ, πνηθηιίαο «Verde degli 

ortolani». H ζπνξά είρε γίλεη ζε πνιιαπιαζηαζηηθνχο δίζθνπο ηνλ  

Πεπηεκβξίνπ 2004, ελψ ε κεηαθχηεπζε ζε πιαζηηθά θππειάθηα έγηλε 

ζηηο 14 Νθησβξίνπ 2004 θαη ε ηειηθή κεηαθχηεπζή ηνπο ζηηο 

γιάζηξεο ζηηο 2 Λνεκβξίνπ 2005. Ρν ππφζηξσκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ηφζν ζηνπο πνιιαπιαζηαζηηθνχο δίζθνπο φζν θαη 

ζηα θππειάθηα θαηά ηε κεηαθχηεπζε, ήηαλ κείγκα άκκνπ, ηχξθεο 

θαη βεξκηθνπιίηε (ζε δηνγθσκέλε κνξθή) θαη ζε αλαινγία 1:1:1 ν/ν.  

Ρα θπηά θπηεχηεθαλ κε κηθξή κπάια ππνζηξψκαηνο θαη έγηλε 

ακέζσο άξδεπζε γηα πεξηνξηζκφ ηεο κεηαθπηεπηηθήο θαηαπφλεζεο 

(ζνθ κεηαθχηεπζεο). 

Πηηο 29 Λνεκβξίνπ 2004 θαη ελψ ηα θπηά είραλ πεξίπνπ 

νκνηφκνξθε αλάπηπμε, εθαξκφζηεθε επηθαλεηαθή ιίπαλζε κόλν 

ζηα 4 ηειεπηαία ππφ-δείγκαηα (ζεηξέο) θάζε κεηαρείξηζεο. Γηα ηελ 

έβδνκε θαη φγδνε ζεηξά ρξεζηκνπνηήζεθε ην ιίπαζκα 28-14-0, ηεο 

ΒΦΙ (Βηνκεραλίαο Φσζθνξηθψλ Ιηπαζκάησλ) ελψ γηα ηελ έλαηε θαη 

δέθαηε ζεηξά ρξεζηκνπνηήζεθε  ην ιίπαζκα 14-7-14-(14S)+5 

MgO+Ηρλνζηνηρεία (Καγλεθέξη), ζε πνζφηεηεο πεξίπνπ 10 cm3 
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(πεξίπνπ κηα θνπηαιηά ζνχπαο) αλά γιάζηξα. Νη ηέζζεξεηο απηέο 

ζεηξέο παξνπζίαζαλ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ζεηξέο θαη πνιχ θαιή νκνηνκνξθία. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζπγθνκίζζεθαλ 2 πεξίπνπ εβδνκάδεο λσξίηεξα,  δειαδή ζηηο 14 

Ηαλνπαξίνπ 2005. Ρελ ίδηα εκεξνκελία εθαξκφζηεθε επηθαλεηαθή 

ιίπαλζε (ζηε κηζή πνζφηεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο) κε ην ιίπαζκα 

28-14-0 ζηα ππφινηπα 6 δείγκαηα γηα ελίζρπζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, 

ηα νπνία ζπγθνκίζζεθαλ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2005.  

Νη γιάζηξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζεηξέο φπσο θαίλεηαη ζην 

Ξεηξακαηηθφ ζρέδην (Ξαξάξηεκα 2).   Ρα θπηάξηα καξνπιηνχ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην θέληξν θάζε γιάζηξαο ζην εγθαηαζηεκέλν 

ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο-ιίπαλζεο. Νη ζηαιάθηεο παξέρνπλ 

πνζφηεηα λεξνχ 2 l/hr. Ρν ζχζηεκα πδξνιίπαλζεο ζπλδέζεθε κε 

πξνγξακκαηηζηή, πνπ ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ θαη ηηο πδαηηθέο αλάγθεο θάζε πεξηφδνπ. Ζ πδξνιίπαλζε 

γηλφηαλ θάζε 6-7 εκέξεο. Νη πδαηηθέο αλάγθεο εθηηκψληαη απφ 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ εηδηθνχο θαηαγξαθείο 

(HOBO-Ξαξάξηεκα 3) πξνγξακκαηηζκέλνπο λα κεηξνχλ ηηο ζπλζήθεο 

θάζε 1 ψξα.  

Νη γιάζηξεο πνηίζζεθαλ κεραληθά ζηελ αξρή (αξρηθή άξδεπζε 

ηζνξξνπίαο-νκνηνκνξθίαο) θαη εθαξκφζζεθε ζπζηεκαηηθφ 

κπθεηνθηφλν (Previcur) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνιίπαλζεο γηα 

πξνιεπηηθή θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ. 

Πηα ππνζηξψκαηα θαη ζε βάζνο 5-10 cm, κεηξήζεθαλ κε ην 

φξγαλν W.E.T. ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, ζε δχν ρξνληθέο 

πεξηφδνπο γηα δηεξεχλεζε ηεο ηάζεο κεηαβνιήο ησλ ηδηνηήησλ θαη 

φρη ηεο έληαζεο κεηαβνιήο ηνπο. 

1. γξαζία , θαη΄ φγθν (ζv   - m
3/m3) 

2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα -Electrical Conductivity-EC (dS/m) 

3. Θεξκνθξαζία (νC)  

Πηα αλεπηπγκέλα θπηά κεηξήζεθε ην παξαθάησ αγξνλνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ: 

4. Απφδνζε (θξέζθν βάξνο θχιισλ) 
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Πε θαζεκεξηλή βάζε έγηλαλ παξαηεξήζεηο γηα πξνζβνιέο απφ 

θπηηθνχο ερζξνχο  θαη αζζέλεηεο. Γελ εθαξκόζζεθε  θακκία 

θπηνπξνζηαηεπηηθή νπζία, δηόηη δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθό 

πξόβιεκα.  Ζ πδξνιίπαλζε ησλ θπηψλ εθαξκνδφηαλ θάζε 

εβδνκάδα  κε εηδηθά πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα (ζε πγξή θαη ζηεξεή 

κνξθή). 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ JMP-

IN version 5.1 (A BUSINESS UNIT OF SAS Copyright © 1989 - 2003 

SAS Institute Inc.)  κε βάζε ην πεηξακαηηθφ ζρέδην πνπ 

εθαξκφζζεθε θαη ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ππνζηξσκάησλ 

έγηλε κε ην θξηηήξην student‘s –t. 
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3. Φξάνπια 

Γηα απηφ ην πεηξακαηηθφ ηκήκα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ, 

εγθαηαζηάζεθε ζην πάιηλν ζεξκνθήπην ηνπ ΑΡΔΗ-Θ, Ρκήκα Φπηηθήο 

Ξαξαγσγήο ηνλ Κάξηην ηνπ 2004 πεηξακαηηθφ κε δνρεία (γιάζηξεο) 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ πιηθψλ. Ρα πεηξακαηηθά δνρεία 

απνηεινχλ νη πιαζηηθέο γιάζηξεο ρσξεηηθφηεηαο 15 liters (Δηθφλα 1) 

δηαζηάζεσλ 28 cm (δηάκεηξνο) Σ 28 cm (χςνο) θαη ρξψκαηνο 

καχξνπ. 

Πηε βάζε θάζε γιάζηξαο ηνπνζεηήζεθε έλα ζηξψκα ραιίθη 

(απφ θνζθίληζκα ρνλδξήο άκκνπ) δηακέηξνπ 0,5-2 cm, γηα λα 

επηηεπρζεί βέιηηζηε ζηξάγγηζε. Θαηφπηλ ηνπνζεηήζεθε ζε θάζε 

γιάζηξα ην ππφζηξσκα ησλ ελλέα πεηξακαηηθψλ κεηαρεηξίζεσλ 

(Ξίλαθαο 1), ην νπνίν αλακίρζεθε κε εηδηθφ βελδηλνθίλεην αλακείθηε 

(κπεηνληέξα) γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ πιηθψλ αλάκημεο. 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1.Νη κεηαρεηξίζεηο ήηαλ νη εμήο: 

1. Κ=Κάξηπξαο (κείγκα άκκνπ+μαλζηάο ηχξθεο 4:1 ν/ν) 

2. Ε 10:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 10:1 ν/ν) 

3. Ε 5:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 5:1 ν/ν) 

4. Β 10:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  10:1 ν/ν) 

5. Β 5:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  5:1 ν/ν 

6. ΗΡ 10:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

7. ΗΡ 5:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

8. Ρ 10:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

9. Ρ 5:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

 

Νη γιάζηξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζεηξέο φπσο θαίλεηαη ζην 

Ξεηξακαηηθφ ζρέδην (Δηθφλα 2).   Ρα θπηάξηα θξάνπιαο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην θέληξν θάζε γιάζηξαο θαη θαηφπηλ 

εγθαηαζηάζεθε ην ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο-ιίπαλζεο. Νη 

ζηαιάθηεο παξέρνπλ πνζφηεηα λεξνχ 2 l/hr. Ρν ζχζηεκα 

πδξνιίπαλζεο ζπλδέζεθε κε πξνγξακκαηηζηή, πνπ ξπζκίδεηαη 

αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ηηο πδαηηθέο 

αλάγθεο θάζε πεξηφδνπ. Νη πδαηηθέο αλάγθεο εθηηκψληαη απφ 
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κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ εηδηθνχο θαηαγξαθείο 

(HOBO-Δηθφλα 3) πξνγξακκαηηζκέλνπο λα κεηξνχλ θάζε 1 ψξα. Ρα 

δεδνκέλα εηζάγνληαη ζε Ζ/ αλά εβδνκάδα θαη επεμεξγάδνληαη γηα λα 

εθηηκεζεί ε εμαηκηζνδηαπλνή (ΔΡ) ησλ θπηψλ. 

Νη γιάζηξεο πνηίζζεθαλ κεραληθά ζηελ αξρή (αξρηθή άξδεπζε 

ηζνξξνπίαο-νκνηνκνξθίαο) θαη εθαξκφζζεθε ζπζηεκαηηθφ 

κπθεηνθηφλν (Previcur) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνιίπαλζεο γηα 

πξνιεπηηθή θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ  

Πηα ππνζηξψκαηα κεηξήζεθαλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. γξαζία , θαη΄ φγθν (ζv   - m
3/m3) 

2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα -Electrical Conductivity-EC (dS/m) 

3. Θεξκνθξαζία (νC) ζε βάζνο 5-10 cm  

4. Ζ θαηλνκεληθή ππθλφηεηά ηνπο (Db - Mg/m3) 

5. H ρεκηθή αληίδξαζε (pH  - moles H+/l) 

Πηα αλεπηπγκέλα θπηά κεηξήζεθαλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ξνζνζηφ ρισξνθχιιεο ησλ θχιισλ (κε ην ρισξνθπιιφκεηξν 

SPAD 502 ηεο MINOLTA) 

Γελ κεηξήζεθε  Απφδνζε θαξπψλ ιφγσ πξνβιήκαηνο κε ηηο 

Θεξκνθξαζίεο.   

Πε θαζεκεξηλή βάζε έγηλαλ παξαηεξήζεηο γηα πξνζβνιέο απφ 

θπηηθνχο ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θαη εθαξκνδφηαλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο ζε πεξίπησζε ηζρπξήο πξνζβνιήο κφλν 

(ζχζηεκα κεησκέλσλ εηζξνψλ).  

Ζ ιίπαλζε ησλ θπηψλ εθαξκνδφηαλ θάζε εβδνκάδα κε εηδηθά 

πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα (ζε πγξή θαη ζηεξεή κνξθή). 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ JMP-IN 

version 5.1 (A BUSINESS UNIT OF SAS Copyright © 1989 - 2003 

SAS Institute Inc.). 
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Εικόνα 2. Πειραματικό σχέδιο θερμοκηπίου 

 

 

 

1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 5:1 

1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 5:1 

1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 5:1 

Σμημα Α’ 
1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 5:1 

ΔΠ
ΑΝ
ΑΛ
ΖΦ
Ζ 2 

ΔΠ
ΑΝ
ΑΛ
ΖΦ
Ζ 4 

ΔΠ
ΑΝ
ΑΛ
ΖΦ
Ζ 3 

ΔΠ
ΑΝ
ΑΛ
ΖΦ
Ζ 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Κωδικοί:  
 
Α = Αμμορ+Σύπθη (4:1 ο/ο) 
Ε = Εεόλιθορ 
Β = Βεπμικοςλίηηρ 
ΤΣ = Τγπή Σέθπα  
ΗΣ = Ηπηάμενη Σέθπα 
 
Σημείωζη:  
 
10:1 ή  5:1 ζημαίνει μείγμαηα 
(ςποζηπώμαηα) από 10 ή 5 
μέπη (όγκοι) ηος Α και 1 
μέπορ (όγκορ) ηων ςλικών Ζ, 
Β, ΙΤ και ΥΤ. 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ  Δ ΓΛΑΣΡΔ 2004 
Φπάοςλερ (ποικιλία Temptation) 

Κάθε κύκλος αντιστοιτεί σε  μια γλάστρα 15 λίτρων 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

104 

 

Μέπορ ηος επιζηημονικού εξοπλιζμού μεηπήζεων- Par t of scientific equipment used.Μέπορ ηος επιζηημονικού εξοπλιζμού μεηπήζεων- Par t of scientific equipment used.

Καηαγπαθείρ (HOBO®) 

θεπμοκπαζίαρ σώπος, 

ςποζηπωμάηων και ζσεηικήρ

ςγπαζίαρ σώπος (RH%)

Καηαγπαθείρ (HOBO®) 

θεπμοκπαζίαρ σώπος, 

ςποζηπωμάηων και ζσεηικήρ

ςγπαζίαρ σώπος (RH%)

Καηαγπαθέαρ και

αιζθηηήπαρ WET 

(ςγπαζίαρ , ηλεκηπικήρ

αγωγιμόηηηαρ και

θεπμοκπαζίαρ

ςποζηπωμάηων με

ηαςηόσπονη μέηπηζη)

Καηαγπαθέαρ και

αιζθηηήπαρ WET 

(ςγπαζίαρ , ηλεκηπικήρ

αγωγιμόηηηαρ και

θεπμοκπαζίαρ

ςποζηπωμάηων με

ηαςηόσπονη μέηπηζη)

Μεηπηηήρ σλωποθύλληρ

θύλλων

(MINOLTA SPAD 502)

Μεηπηηήρ σλωποθύλληρ

θύλλων

(MINOLTA SPAD 502)

Datalogger and WET sensor

Leaf Chlorophyll meter

(MINOLTA SPAD 502)

HOBO dataloggers (air and substrate temperature and

relative humidity =RH%

 

Δηθόλα 3. όξγαλα κέηξεζεο HOBO 

 

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

105 

Έξεπλα ζε αγξνύο.  

4. Γιπθό θαιακπόθη 

Σξεζηκνπνηήζεθε ε πνηθηιία (πβξίδην ) Express F1 (ακεξηθαληθήο 

πξνέιεπζεο), ζε έθηαζε 4 ζηξεκκάησλ (0,4 ha) θαη φμηλεο 

αληίδξαζεο (pH<5,5).  

H ζπνξά έγηλε ζηηο 17 Απξηιίνπ 2005 θαη νη δχν ζπγθνκηδέο κε ην 

ρέξη ζηηο 17 θαη 20 Ηνπιίνπ 2005. Φσηνγξαθίεο απφ ηελ ζπνξά, ηελ 

άξδεπζε θαη άιια ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο παξνπζηάδνληαη ζην 

Ξαξάξηεκα. 

Ππγθνκίζζεθαλ κε ην ρέξη νη ζπάδηθεο ησλ δχν κεζαίσλ (απφ ηηο 4 

ζπλνιηθά γξακκέο ζπνξάο θάζε ηεκαρίνπ) θαη δπγίζζεθαλ ακέζσο κε 

δπγαξηά αγξνχ (δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο 5 g). 

Ρν πεηξακαηηθφ ζρέδην ήηαλ ηπραηνπνηεκέλα ππφ-ηεκάρηα. Θχξηα 

ηπραηνπνηεκέλα ηεκάρηα ήηαλ ηα 4 πιηθά θαη ππφ-ηεκάρηα ζε θάζε 

πιηθφ νη 3 δφζεηο (0=Κάξηπξαο, 45 θαη 90 ιίηξα πιηθνχ/ηεκάρην), Ρν 

πιηθφ δηακνηξάζηεθε  κε ην ρέξη ζε θάζε ηεκάρην θαη κεηά 

ελζσκαηψζεθε κε ειαθξχ ζθάιηζκα. Θάζε ηεκάρην είρε δηαζηάζεηο 

20 m κήθνο θαη 3,2 m πιάηνο θαη ππήξραλ πεξηζψξηα (δηάδξνκνη)  

πιάηνπο 2 m κεηαμχ ησλ  4 επαλαιήςεσλ θαη ησλ θπξίσλ ηεκαρίσλ 

ζε θάζε επαλάιεςε. Πχλνιν πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ =48 (4 πιηθά Σ 

3 δφζεηο Σ 4 επαλαιήςεηο). 

Πηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο  δελ εθαξκφζζεθαλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο (εληνκνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα), 

εθαξκφζζεθε εθιεθηηθφ δηδαληνθηφλν (ζηάδην 4-6 θχιισλ) θαη 

ιίπαλζε κεησκέλσλ εηζξνψλ (16 κνλάδεο Λ) ζαλ βαζηθή (πξηλ ηε 

ζπνξά) θαη επηθαλεηαθή (ληηξηθή ακκσλία) ζηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

ησλ 8-10 θχιισλ.. 
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ΠΡ. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΕΖΡΖΠΖ 

 

Α. Απνηειέζκαηα θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνζηξσκάησλ 

 

1. Ξηπεξηάο 
Απνηειέζκαηα  απφ κεηξήζεηο ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ 

(πγξαζία, Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα-EC, θαη ζεξκνθξαζία) 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο  Ξίλαθεο 2-7  σο  ν κέζνο φξνο (5 

ππνδείγκαηα Σ 4 επαλαιήςεηο=20 κεηξήζεηο/ππφζηξσκα) θαη γηα ηηο 

δχν πνηθηιίεο πηπεξηάο. 

Ρα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Ξίλαθεο 2-7 

αθνινπζνχλ ηελ εμήο δηάηαμε: 

Οη κεηαρεηξίζεηο πνπ αθνινπζνύληαη από δηαθνξεηηθό γξάκκα ζηνπο 

παξαθάηω Πίλαθεο, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο ζε επίπεδν 

a=0,05. 

Oη θωδηθνί ζε όινπο ηνπο Πίλαθεο πξνέξρνληαη από ηα αξρηθά θάζε 

πιηθνύ θαη ηελ αλαινγία ηνπ κε ηνλ κάξηπξα (Control), π.ρ. ΤΣ 10-1 

ζεκαίλεη: Μάξηπξαο θαη  Τγξή Σέθξα,  ζε αλαινγία όγθωλ 10:1. 

Οη παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ έγηλε κε αύμνπζα θαη ζεκαληηθή 

ζεηξά. 

Κωδικοί ηων μεηαχειρίζεων 

1. Κ=Κάξηπξαο (κείγκα άκκνπ+μαλζηάο ηχξθεο 4:1 ν/ν) 

2. Ε 10:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 10:1 ν/ν) 

3. Ε 5:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 5:1 ν/ν) 

4. Β 10:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  10:1 ν/ν) 

5. Β 5:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  5:1 ν/ν 

6. ΗΡ 10:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

7. ΗΡ 5:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

8. Ρ 10:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

9. Ρ 5:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

 

Ρα απνηειέζκαηα ζπλνπηηθά έδεημαλ φηη: 

Α. ε πγξαζία ησλ ππνζηξσκάησλ επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα 

πιηθά θαη ζηηο δπν πνηθηιίεο 
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Β. Ζ Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα ησλ ππνζηξσκάησλ επεξεάζζεθε 

ζεκαληηθά απφ ηα πιηθά ζηελ πνηθηιία Άξιεθηλ αιιά φρη ζηελ Νδηζέν 

Γ. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ππνζηξσκάησλ επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ 

ηα πιηθά θαη ζηηο δπν πνηθηιίεο 
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Ξίλαθαο 2. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ πγξαζίαο ππνζηξσκάησλ (ν/ν). 

Ξνηθηιία ΑΟΙΔΘΗΛ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

    

4 A     30.23 

6 A     30.12 

8 A     29.685 

7 A     29.545 

3 A B   28.975 

9 A B C 27.2 

2   B C 25.52 

5     C 25.315 

1     C 24.145 
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Ξίλαθαο 3. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ Ζιεθηξηθήο Αγσγηκφηεηαο 

(mS/cm) ππνζηξσκάησλ. Ξνηθηιία ΑΟΙΔΘΗΛ 

1 A B       3.607 

2 A         3.591 

3 A B C     3.239 

9 A B C D   3.089 

5 A B C D E 2.892 

8   B C D E 2.692 

4     C D E 2.428 

7       D E 2.286 

6         E 2.107 
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Ξίλαθαο 4. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ Θεξκνθξαζίαο (C) 

ππνζηξσκάησλ. Ξνηθηιία ΑΟΙΔΘΗΛ 

 

9 A   27.24 

1 A B 26.99 

5 A B 26.96 

4   B 26.92 

8   B 26.88 

7   B 26.87 

6   B 26.85 

2   B 26.77 

3   B 26.71 

 

 

 

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

111 

 

Ξίλαθαο 5. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ πγξαζίαο ππνζηξσκάησλ (ν/ν). 

Ξνηθηιία ΝΓΗΠΔΝ  

8 A       37.6 

7 A       37.2 

6 A       36.93 

5 A B     35.86 

4 A B C   34.69 

9 A B C   34.49 

2   B C   32.27 

3     C D 30.81 

1       D 28.21 

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ: ΟΓΙΔΟ
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Ξίλαθαο 6. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ Ζιεθηξηθήο Αγσγηκφηεηαο 

(mS/cm) ππνζηξσκάησλ. Ξνηθηιία ΝΓΗΠΔΝ 

 

3 A 5.577 

5 A 5.429 

1 A 5.072 

7 A 4.949 

8 A 4.68 

2 A 4.632 

6 A 4.411 

9 A 4.183 

4 A 3.901 
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Ξίλαθαο 7. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ Θεξκνθξαζίαο (C) 

ππνζηξσκάησλ. Ξνηθηιία ΝΓΗΠΔΝ 

9 A       27.03 

4   B     26.41 

1   B C   26.38 

5   B C   26.38 

2   B C D 26.09 

3     C D 26.05 

8       D 26.02 

6       D 25.98 

7       D 25.95 
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Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ην έηνο 

2004, γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο (Αβξακίδνπ θαη Γνχιηαξε, 2004). 
Θαηά ην έηνο 2004 έγηλε ε πξψηε αμηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη 

αλακελφηαλ  λα δηαθνξνπνηεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηελ δηάξθεηα ησλ 
επφκελσλ εηψλ, φπσο θαη θαηαγξάθεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζεο δηαηξηβήο. 
 

Ξίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα απφ ηελ κέηξεζε πγξαζίαο ππνζηξσκάησλ 

(cm3/cm3) ζηηο 26-5-2004 θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσλ φξσλ (θξηηήξην t 

, a=0,05). 

IT 5-1 A         0,265 

IT 10-1   B       0,243 

YT-5-1     C     0,206 

YT 10-1     C     0,206 

Z 5-1       D   0,186 

B 10-1       D   0,186 

Z 10-1       D   0,179 

B 5-1       D   0,171 

CONTROL         E 0,144 
Πεκείσζε: Κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

Ξίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα απφ ηελ κέηξεζε ηεο Ζιεθηξηθήο 

Αγσγηκφηεηαο ππνζηξσκάησλ (mS/cm) ζηηο 26-5-2004 θαη ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε κέζσλ φξσλ (θξηηήξην t , a=0,05). 

IT 10-1 A       1,654 

IT 5-1   B     1,452 

YT 10-1     C   1,180 

YT-5-1     C   1,158 

CONTROL     C D 1,024 

Z 5-1       D 0,961 

Z 10-1       D 0,948 

B 5-1       D 0,946 

B 10-1       D 0,895 
Πεκείσζε: Κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

Ξίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα απφ ηελ κέηξεζε ηεο Θεξκνθξαζίαο ησλ 

ππνζηξσκάησλ (oC) ζηηο 26-5-2004 θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσλ φξσλ 

(θξηηήξην t , a=0,05). 

CONTROL A       27,28 

B 5-1 A       26,92 

Z 10-1   B     25,43 

B 10-1   B     25,37 

YT-5-1   B C   25,09 

IT 10-1   B C D 24,91 

Z 5-1   B C D 24,77 

IT 5-1     C D 24,28 

YT 10-1       D 24,07 
Πεκείσζε: Κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 
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Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπγθξάηεζε πγξαζίαο (θπζηθή 

ηδηφηεηα ησλ ππνζηξσκάησλ) επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ην πιηθά. 

Όια  ηα πιηθά είραλ ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνλ κάξηπξα. Ηδηαίηεξα 

ηα δχν είδε ηέθξαο έδσζαλ ηε κεγαιχηεξε πδαηντθαλφηεηα ζηα 

ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 1), φπσο επίζεο θαη ηελ κεγαιχηεξε 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα (EC-Ξίλαθαο 2), ρσξίο φκσο  λα μεπεξλνχλ 

ηα θξίζηκα φξηα (2 -4 mS/cm)  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

θπηψλ. 

 Ρα απνηειέζκαηα ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ππνζηξσκάησλ 

(Ξίλαθαο 3) ζπλάδνπλ κε ην πεξηερφκελν ηεο πγξαζίαο ηνπο. Έηζη, ν 

κάξηπξαο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (πςειφηεξε 

ζεξκνθξαζία) θαζφηη είρε ηελ ζηαηηζηηθά κηθξφηεξε πνζφηεηα 

πγξαζίαο, πνπ επεξεάδεη ηελ ζεξκναγσγηκφηεηα ηνπ 

κείγκαηνο/πιηθνχ. 

 Ρα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, ζα ζπλεμεηαζζνχλ ζε επφκελε εξγαζία κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο εληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Ξαξάξηεκα 3), 

γηα λα θαηαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο παξακέηξνπ 

(ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππνζηξψκαηνο) ζηε ζπλνιηθφηεξε αλάπηπμε θαη 

απφδνζε ησλ θπηψλ, θαη ηδηαίηεξα ζε ιηγφηεξν ζεξκφθηια θπηηθά 

είδε πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πεηξακαηηθνχ έξγνπ. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο επεξεάδεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ κέζνπ 

αλάπηπμεο, γηα απηφ θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε θαηαγξαθή ηεο.  
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2. Καξνύιη 

Ρα απνηειέζκαηα  κεηξήζεσλ ζε θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ππνζηξσκάησλ (πγξαζία, Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα-EC, θαη 

ζεξκνθξαζία) ζε δύν ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο  Ξίλαθεο 4 -6 θαη ζηα Πρήκαηα 4-6 γηα ηηο 

κεηξήζεηο ζηηο  31-1-2005 (ζηάδην ζπγθνκηδήο)  θαη ζηνπο  Ξίλαθεο 

7-9 θαη ζηα Πρήκαηα 7-9  γηα ηηο κεηξήζεηο ζηηο   26-11-2005 ( 3 

εβδνκάδεο κεηά ηε ηειηθή κεηαθχηεπζε ζηηο γιάζηξεο). 

 

2.1. Κεηξήζεηο  31 Ηαλνπαξίνπ 2005 
 

2.1.1. γξαζία. 
Ζ πγξαζία επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 4 

θαη Πρήκα 4). Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην ππφζηξσκα ηνπ 

Κάξηπξα είρε ηε κηθξφηεξε νγθνκεηξηθή πγξαζία απφ φια ηα 

ππφινηπα ππνζηξψκαηα θαη ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππήξμε θαη κεηαμχ ησλ 

ππνινίπσλ ππνζηξσκάησλ. Ρα ππνζηξψκαηα ηεο Ηπηάκελεο θαη 

γξήο Ρέθξαο ζπγθξάηεζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ πγξαζίαο 

(ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απφ ηα ππφινηπα ππνζηξψκαηα). Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ (κέγηζηε-ειάρηζηε) ήηαλ 8,4%. 

 

2.1.2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα (EC) 
Ζ EC  επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 5 θαη 

Πρήκα 5). Ρα ππνζηξψκαηα ηνπ Βεξκηθνπιίηε 10:1 θαη ηνπ Κάξηπξα 

είραλ ηηο πςειφηεξε ηηκέο ΔC θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε 

δηαθνξά ηνπο απφ ηα ππφινηπα ππνζηξψκαηα. Νη ηηκέο EC πνπ 

κεηξήζεθαλ ζην ζηάδην απηφ ζεσξνχληαη αξθεηά πςειέο (αιαηνχρν 

ραξαθηεξίδεηαη έδαθνο κε ΔC >4 dS/m) θαη πηζαλψο λα πξνήιζαλ 

απφ δηαιπηνπνίεζε ιηπαζκάησλ ιφγσ ηεο εθαξκνζζείζαο  άξδεπζεο 

κε θαηαηνληζκφ, ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο σο ζπκπιεξσκαηηθή 

άξδεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο. 
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2.1.3. Θεξκνθξαζία. 

Ρν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ κεηξήζεθε, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπο ζην κέζν βάζνο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

καξνπιηνχ, επεξεάζζεθε θαη απηφ απφ ηα πιηθά ησλ ππνζηξσκάησλ 

(Ξίλαθαο 6 θαη Πρήκα 6). Ζ δηαθνξά ζηελ κέγηζηε θαη ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία ησλ ππνζηξσκάησλ ήηαλ πεξίπνπ 0,73  oC.  Ρν 

ππφζηξσκα ηνπ Εεφιηζνπ 5:1 είρε ηε κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία θαη 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά απφ ηα ππνζηξψκαηα ηεο 

γξήο Ρέθξαο 10:1 θαη ηνπ Βεξκηθνπιίηε 10:1, αιιά φρη απφ ηα 

ππφινηπα ππνζηξψκαηα. 
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Ξίλαθαο 4. Ξνζνζηφ πγξαζίαο ππνζηξσκάησλ θαη  ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

(δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ      
ΓΟΑΠΗΑ  
% ν/ν 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 
10-1 A         29,65 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 
20-1 A B       28,33 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 20-1   B C     26,81 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10-1   B C     26,76 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 

5-1     C D   25,49 
ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 

10-1       D   24,54 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1       D   24,51 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1       D   24,02 
ΚΑΟΡΟΑΠ         E 21,26 

 

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 

 

ΥΖΜΑ 4.  ΤΓΡΑΗΑ  ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΩΝ % ο/ο ζηιρ 31-1-2005
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Ξίλαθαο 5. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα ππνζηξσκάησλ θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ    
EC 
(dS/m) 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
10-1 A     4,18 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B   3,73 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10-1   B C 3,22 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
5-1   B C 3,16 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1   B C 3,15 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 
20-1   B C 2,96 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1     C 2,77 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 

10-1     C 2,74 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 20-1     C 2,71 

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 

 

 

ΥΖΜΑ 5. EC (dS/m) ζηιρ 31-1-2005
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Ξίλαθαο 6. Θεξκνθξαζία ππνζηξσκάησλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

(δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ    

ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ 

( νC) 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10-1 A     5,82 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 

10-1 A B   5,63 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 20-1 A B C 5,48 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
5-1 A B C 5,45 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B C 5,43 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 

20-1 A B C 5,38 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 

10-1 A B C 5,37 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1   B C 5,19 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1     C 5,09 
Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 

 

 

ΥΖΜΑ 6. ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΤΠΟΡΩΜΑΣΩΝ
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2.2. Κεηξήζεηο 26 Λνεκβξίνπ 2004 
 

2.2.1. γξαζία. 

Ζ πγξαζία  ζε απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, επεξεάζζεθε 

ζεκαληηθά απφ ηα ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 7 θαη Πρήκα 7). Ρα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην ππφζηξσκα ηνπ Κάξηπξα είρε ηε 

κηθξφηεξε νγθνκεηξηθή πγξαζία  (19,09% ν/ν) απφ φια ηα ππφινηπα 

ππνζηξψκαηα θαη ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππήξμε θαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 

ππνζηξσκάησλ. Ρα ππνζηξψκαηα ηεο Ηπηάκελεο Ρέθξαο (10:1 θαη 

20:1) ζπγθξάηεζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ πγξαζίαο (ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ απφ ηα ππφινηπα ππνζηξψκαηα). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ππνζηξσκάησλ (κέγηζηε-ειάρηζηε) ήηαλ 8,1%, παξφκνηα κε ηε 

δηαθνξά πγξαζίαο πνπ παξαηεξήζεθε ζην ζηάδην ζπγθνκηδήο 

(8,4%). Ζ ηάζε ζηα ππνζηξψκαηα πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ επίζεο 

παξφκνηα κε ηελ κέηξεζε ζην ζηάδην ζπγθνκηδήο. Ζ δηαθχκαλζε ηεο 

πγξαζίαο ήηαλ 19-27% θαη ήηαλ επίζεο παξφκνηα κε ηελ δηαθχκαλζε 

ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο (21%-29%). 

 

2.2.2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα (EC) 

Ζ EC  επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 8 θαη 

Πρήκα 8). Ρα ππνζηξψκαηα ηνπ Βεξκηθνπιίηε 10:1 θαη ηνπ Κάξηπξα 

είραλ ηηο πςειφηεξε ηηκέο ΔC θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε 

δηαθνξά ηνπο απφ ηα ππφινηπα ππνζηξψκαηα. Ρα ππνζηξψκαηα ηεο 

γξήο Ρέθξαο 20:1 θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο 10:1 είραλ ηε ρακειφηεξε 

αγσγηκφηεηα, παξφκνηα ηάζε κε απηή πνπ παξαηεξήζεθε ζην ζηάδην 

ζπγθνκηδήο. Ζ δηαθχκαλζε ηεο EC ήηαλ 0,9-1,15 dS/m, αξθεηά 

ρακειφηεξε απφ ηελ δηαθχκαλζε ζην ζηάδην ζπγθνκηδήο (2,7-4,2 

dSm) 
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2.2.3. Θεξκνθξαζία. 

Ρν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ κεηξήζεθε, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπο ζην κέζν βάζνο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

καξνπιηνχ, επεξεάζζεθε θαη απηφ απφ ηα πιηθά ησλ ππνζηξσκάησλ 

(Ξίλαθαο 9 θαη Πρήκα 9). Ζ δηαθνξά ζηελ κέγηζηε θαη ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία ησλ ππνζηξσκάησλ ήηαλ πεξίπνπ 1,8  oC.  Ρα 

ππνζηξψκαηα ηνπ Εεφιηζνπ 5:1 θαη 10:1 είραλ ηε κηθξφηεξε 

ζεξκνθξαζία θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά απφ ηα 

ππνζηξψκαηα ηεο γξήο Ρέθξαο 10:1 θαη 20:1, αιιά φρη απφ ηα 

ππφινηπα ππνζηξψκαηα. Ξαξαηεξήζεθε θαη γηα απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ παξφκνηα ηάζε κε απηή ζην ζηάδην ζπγθνκηδήο. 

 

Γεληθφηεξα, γηα ηα ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνζηξσκάησλ πνπ κεηξήζεθαλ ζηα δχν ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ,  παξαηεξήζεθε ε ίδηα ηάζε, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

ζηαζεξφηεηα ησλ επηδξάζεσλ ησλ πιηθψλ ζηα ππνζηξψκαηα. Ζ ηάζε 

πνπ παξαηεξήζεθε έδεημε φηη, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

ππνζηξψκαηα:   

a. ν Κάξηπξαο ζπγθξαηεί ην κηθξόηεξν πνζνζηό 

πγξαζίαο,  

b. ν Κάξηπξαο έρεη ηελ πςειόηεξε ζρεηηθά 

αγσγηκόηεηα θαη  

c. ν Κάξηπξαο έρεη κηα κέζε ζεξκνθξαζία ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ππνζηξψκαηα, κε ηελ δηαθνξά λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πγξαζία θαη ζηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα.  

Νη ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ κεηξήζεθαλ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα θαιιηέξγεηεο ζε πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα 

θαη επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο έδεημαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο. 
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Ξίλαθαο 7. Ξνζνζηφ πγξαζίαο ππνζηξσκάησλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

(δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ             

ΓΟΑΠΗΑ 

% o/o 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  

10-1 A           27,20 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  
20-1 A           26,25 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1   B         24,36 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  20-1   B         24,30 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  10-1   B C       24,16 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1     C D     22,75 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5-
1       D E   21,58 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
10-1         E   21,07 

ΚΑΟΡΟΑΠ           F 19,09 
Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 
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Ξίλαθαο 8. Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα ππνζηξσκάησλ θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ     
EC 
(dS/m) 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
10-1 A       1,15 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B     1,12 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1 A B     1,09 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1 A B     1,06 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  10-1   B C   1,04 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5-

1   B C   1,04 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  

20-1     C D 0,96 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  20-1       D 0,93 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  
10-1       D 0,92 

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 
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Ξίλαθαο 9. Θεξκνθξαζία ππνζηξσκάησλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

(δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ         ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  10-1 A       9,28 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  20-1 A B     8,53 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5-1   B C   8,33 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  20-1   B C D 8,24 
ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10-1   B C D 7,96 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  10-1   B C D 7,91 
ΚΑΟΡΟΑΠ   B C D 7,82 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1     C D 7,66 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1       D 7,47 

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 
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3.  Φξάνπια 
Ρα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα απφ δχν κεηξήζεηο αξρηθή θαη 

ελδηάκεζε) θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε t-

test, a=0,05) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1. 

Ξίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα κεηξήζεωλ κε ην όξγαλν WET ζε δύν 

εκεξνκελίεο (13 Απξηιίνπ θαη 28 επηεκβξίνπ, 2004) θαη ζηαηηζηηθέο 
δηαθνξέο κεηαρεηξίζεωλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ( t-test, a=0,05) 

Υαπακηηπιζηικά 
ΤΓΡΑΗΑ 
(m

3
/m

3
) 

ΤΓΡΑΗΑ 
(m

3/
m3) 

EC 
(mS/cm) 

EC 
(mS/cm) T (

ο
C) T (

ο
C) 

Ζμεπομηνίερ 13/4/2004 28/9/2004 13/4/2004 28/9/2004 13/4/2004 28/9/2004 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΔΗ 
Τγπαζια  
13-4-04 

Τγπαζία 
28-9-04 ΔC 13-4-04 ΔC 28-9-04 Σ 13-4-04 T 28-9-04 

Μάπηςπαρ 0,299 Γ 0,200 ΒΓ 2,079 Γ 2,186 ΑΒΓ 25,900 ΒΓ 23,390 Β 

Εεόλιθορ 10:1 0,306 Γ 0,211 ΒΓ 2,022 Γ 2,005 ΒΓΓ 25,097 Γ 22,920 Β 

Εεόλιθορ 5:1 0,296 Γ 0,202 ΒΓ 2,036 Γ 1,940 ΓΓ 25,567 ΓΓ 22,920 Β 

Βεπμικοςλίηηρ 10:1 0,344 Β 0,206 ΒΓ 2,375 Γ 2,409 ΒΓΓ 26,125 Β 23,750 ΑΒ 

Βεπμικοςλίηηρ 5:1 0,336 Β 0,221 ΒΓ 2,196 Γ 1,901 Γ 26,087 Β 23,710 ΑΒ 

Ηπηάμενη Σέθπα 
10:1 0,342 Β 0,214 ΒΓ 2,669 Β 2,267 ΑΒ 26,215 Β 23,169 Β 

Ηπηάμενη Σέθπα 5:1 0,385 Α 0,278 Α  3,105 Α 2,350 Α 26,722 Α 23,225 Β 

Τγπή Σέθπα 10:1 
Γεν 
μετρήθηκε 0,197 ΒΓ 

Γεν 
μετρήθηκε 2,399 Α 

Γεν 
μετρήθηκε 23,735 ΑΒ 

Τγπή Σέθπα 5:1 Γεν 
μετρήθηκε 0,182 Γ 

Γεν 
μετρήθηκε 2,118 ΑΒΓ 

Γεν 
μετρήθηκε 24,520 Α 

Σημείωζη: Μεηατειρίζεις ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο γράμμα δεν έτοσν ζηαηιζηικά ζημανηική διαθορά ζε επίπεδο Ρ=0,05 

  Ρα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο κέηξεζεο (13-4-2004) 

παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ Ξίλαθα 1. Ξξέπεη λα ηνληζζεί φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηά απνηεινχλ κηα βάζε αλαθνξάο γηα ηηο επφκελεο 

κεηξήζεηο. Απφ ηνλ Ξίλαθα 1 θαίλεηαη φηη ηα 4 πιηθά θαη νη αλαινγίεο 

ηνπο  πξνθάιεζαλ δηαθνξεηηθή ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα (EC) ζηα 

ππνζηξψκαηα. Ρν κείγκα κε ηελ κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά EC ήηαλ 

ζηελ πξψηε κέηξεζε (14 Απξηιίνπ 2004) ε IT 5:1 θαη ηελ κηθξφηεξε 

EC είρε ην κείγκα Ε  10:1. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη 

δηαθνξέο ζηελ EC κεηαμχ ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  θαη νη δηαθνξέο ηνπο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ  Ξίλαθα 1. 

Απφ ηνλ Ξίλαθα 1 θαίλεηαη φηη ηα ππνζηξψκαηα είραλ επίζεο 

δηαθνξεηηθή ζπγθξάηεζε πγξαζίαο. Ρν κείγκα κε ηελ κεγαιχηεξε 

αξηζκεηηθά πγξαζία ήηαλ ζηελ πξψηε κέηξεζε (14 Απξηιίνπ 2004) ε 

Ρ 5:1 θαη ηελ κηθξφηεξε πγξαζία είρε ην κείγκα Ε  5:1. Ζ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη δηαθνξέο ζηελ πγξαζία κεηαμχ ησλ 
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9 κεηαρεηξίζεσλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  

θαη νη δηαθνξέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην Ξίλαθα 1. 

Νη ζεξκνθξαζίεο ησλ ππνζηξσκάησλ ήηαλ επίζεο  

δηαθνξεηηθέο. Ρν κείγκα κε ηελ κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά ζεξκνθξαζία 

ήηαλ ζηελ πξψηε κέηξεζε (14 Απξηιίνπ 2004) ε ΗΡ 5:1 θαη ηελ 

κηθξφηεξε πγξαζία είρε ην κείγκα Ε  5:1. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

έδεημε φηη νη δηαθνξέο  κεηαμχ ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ ζηελ πξψηε 

κέηξεζε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  θαη νη δηαθνξέο ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζην Ξίλαθα 1. 

Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ επόκελε κέηξεζε (28 

Πεπηεκβξίνπ 2004), δειαδή ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 6 κελψλ, φπνπ  

ηα θπηά είραλ εηζέιζεη ζε παξαγσγηθφ ζηάδην αλάπηπμεο, 

αθνινπζήζεθε  θαλνληθφ πξφγξακκα πδξνιίπαλζεο θαη επίζεο 

πξνζηέζεθαλ ηα δχν ππνζηξψκαηα ηεο πγξήο ηέθξαο (Ρ),   έδεημαλ 

φηη: 

Α. γξαζία ππνζηξσκάησλ. Ρν κείγκα κε ηελ κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά 

πγξαζία ήηαλ ε ΗΡ 5:1 θαη ηελ κηθξφηεξε πγξαζία είρε ην κείγκα Ρ  

5:1. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη δηαθνξέο ζηελ πγξαζία 

κεηαμχ ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Β. Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα (EC): Ρν κείγκα κε ηελ κεγαιχηεξε 

αξηζκεηηθά EC ήηαλ ν Ε 5:1 θαη ηελ κηθξφηεξε EC είρε ην κείγκα Β  

5:1. Νη δηαθνξέο ζηελ πγξαζία κεηαμχ ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

Γ. Θεξκνθξαζία (Ρ): Ρν κείγκα κε ηελ κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά 

ζεξκνθξαζία ήηαλ ν Ρ 5:1 θαη ηελ κηθξφηεξε Ρ είραλ ηα κείγκαηα Ε 

5:1 θαη Ε 10:1.  Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη δηαθνξέο ζηελ 

πγξαζία κεηαμχ ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  

θαη νη δηαθνξέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην Ξίλαθα 1. 
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Β. Απνηειέζκαηα ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ρισξνθύιιεο 
(ζε κνλάδεο ηνπ ρισξνθπιιόκεηξνπ SPAD)   

 

1. Ξηπεξηά 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θπηνχ, (πνζνζηφ ρισξνθχιιεο  ζε κνλάδεο ηνπ ρισξνθπιιφκεηξνπ 

SPAD) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3  θαη γηα ηηο δχν πνηθηιίεο 

θαζψο θαη ζηα Πρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη  γηα ηελ πνηθηιία Arlequin ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ (ην 

ππφζηξσκα Β 5 έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα Ρ 10 

θαη ΗΡ5, θαη ην ππφζηξσκα Ε5 απφ ην ΗΡ5). Γηα ηελ  πνηθηιία Odiseo 

ππήξμαλ επίζεο  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ππνζηξσκάησλ (ηα ππνζηξψκαηα Β 5 θαη Ε5 έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα Ρ 10 θαη ΗΡ5). Ππλνπηηθά, ηα 

ππνζηξψκαηα ΗΡ 5 θαη Ρ10 είραλ ηελ κηθξφηεξε (ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά) ηηκή «ρισξνθχιιεο» θαη ζηηο δχν πνηθηιίεο, ελψ 

ηα ππνζηξψκαηα Β5 θαη Ε5 είραλ ηε κεγαιχηεξε  ηηκή 

«ρισξνθχιιεο» θαη ζηηο δχν πνηθηιίεο.  

 

 

Ξίλαθαο 3. Κέζνο φξνο ρισξνθχιιεο θχιισλ ησλ δχν πνηθηιηψλ. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσλ φξσλ  έγηλε κε ην(θξηηήξην t , a=0,05. Κέζνη 

φξνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

MEΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ* MEΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ Ξνηθηιία: Arlequin B 

Κνλάδεο 

SPAD 

VERM 5  B 5 A     36.05 

ZEO 5 Z 5 A B   35.43 

ZEO 10 Z 10 A B C 34.58 

FLY 10 IT 10 A B C 33.40 

BOTTOM 5 YT 5 A B C 33.10 

VERM 10 B 10 A B C 32.48 

CONTROL ΚΑΟΡΟΑΠ A B C 32.30 

BOTTOM 10 Ρ 10   B C 31.68 

FLY 5 ΗΡ 5     C 30.70 
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ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ  Ξνηθηιία: 

Odiseo 

B 

Κνλάδεο 

SPAD   

ZEO 5 Ε 5 A   44.90  

VERM 5  Β 5 A   44.63  

FLY 10 ΗΡ 10 A B 43.88  

VERM 10 Β 10 A B 43.65  

BOTTOM 5 Ρ 5 A B 43.45  

ZEO 10 Ε 10 A B 43.03  

CONTROL ΚΑΟΡΟΑΠ A B 42.83  

FLY 5 ΗΡ 5   B 42.15  

BOTTOM 10 Ρ 10   B 41.83  

 

Ξίλαθαο 4. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ δπν πνηθηιηψλ. 

Ξνηθηιία  Κνλάδεο 

SPAD 

Νδηζέν Α 43.37 

Αξιεθηλ Β 32,65 

 

* Νη κεηαρεηξίζεηο αλαθέξνληαη ζε ζπληνκνγξαθίεο ζηελ Αγγιηθή 
θαη Διιεληθή γιψζζα (κε ηα αξρηθά θάζε πιηθνχ θαη ηελ αλαινγία 

φγθνπ κε ηνλ Κάξηπξα,  
π.ρ. Ε 5 = Εεφιηζνο 1: 5 ν/ν κε Κάξηπξα. 
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σήμα                 . Μονάδερ SPAD (σλωποθύλλη θύλλων)      Ποικιλία: Απλεκιν 
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σήμα                . Μονάδερ SPAD (σλωποθύλλη θύλλων)   Ποικιλία: Οδιζέο
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Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ην έηνο 

2004, γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο (Αβξακίδνπ θαη Γνχιηαξε, 2004). 

Θαηά ην έηνο 2004 έγηλε ε πξψηε αμηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη 

αλακελφηαλ  λα δηαθνξνπνηεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηελ δηάξθεηα ησλ 

επφκελσλ εηψλ, φπσο θαη θαηαγξάθεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζεο δηαηξηβήο. 
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Ξίλαθαο 4. Κέζνο φξνο ρισξνθχιιεο θχιισλ πνηθηιίαο Arlequin. 

Απνηειέζκαηα απφ ηελ κέηξεζε ζηηο 26-5-2004 θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
κέζσλ φξσλ (θξηηήξην t , a=0,05). 

 

YT 5-1 A 44,53 

ΚΑΟΡΟΑΠ A 42,93 

IT 10-1 A 41,81 

YT 10-1 A 41,79 

z 5-1 A 41,78 

Z 10-1 A 41,17 

B 10-1 A 41,11 

B 5-1 A 41,1 

IT 5-1 A 40,11 

 

 

 

 

Ξίλαθαο 5. Κέζνο φξνο ρισξνθχιιεο θχιισλ Ξνηθηιίαο Ο-311 

(Νδηζέν). Απνηειέζκαηα απφ ηελ κέηξεζε ζηηο 26-5-2004 θαη ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε κέζσλ φξσλ (θξηηήξην t , a=0,05). 
 

z 5-1 A   43,14 

B 5-1 A   42,98 

Z 10-1 A B 42,1 

YT 5-1 A B 42,02 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B 41,93 

B 10-1 A B 41,88 

YT 10-1 A B 41,58 

IT 10-1 A B 40,59 

IT 5-1   B 38,46 

 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ρξνληάο (2004) εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ 

δηέθεξαλ αξηζκεηηθά, σο αλακέλεηαη, θπξίσο γηα ηελ πνηθηιία 

Αξιεθηλ, ελψ ε πνηθηιία Odiseo έδεημε παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππνζηξσκάησλ κε απηή ηνπ έηνπο 2006. 

Δπίζεο, ην 2004 δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

αληίζεζε κε ην 2006. Δηθάδεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππνζηξσκάησλ δηαθνξνπνηήζεθε ιφγσ ηεο επίδξαζεο  ηνπ ρξφλνπ 

ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ζηελ απμεκέλε 
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γνληκφηεηα ησλ πιηθψλ κε κεγάιε CEC (Cation Exchange Capacity- 

Δλαιιαθηηθή Ηθαλφηεηα Θαηηφλησλ). 
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2. Φξάνπια 
Ρα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ 

ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ (πνζνζηό ρισξνθύιιεο) γηα ην 

2004 παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2 γηα δχν ζηάδηα αλάπηπμεο 

θπηψλ (ηηο δχν εκεξνκελίεο κεηξήζεσλ). Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο   δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. Κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ, ην κεγαιχηεξν αξηζκεηηθά 

πνζνζηφ ρισξνθχιιεο έδεημαλ νη κεηαρεηξίζεηο/ππνζηξψκαηα Ρ 

10:1 θαη Β 10:1 θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ρισξνθχιιεο νη 

κεηαρεηξίζεηο/ππνζηξψκαηα ΗΡ 5:1 θαη Ε 10:1 γηα ηελ πξψηε θαη 

δεχηεξε κέηξεζε, αληίζηνηρα.  

Νη κεηξήζεηο ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε άιιεο 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ θαη αγξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ ζπλερίδνληαη  θαη ην έξγν ζα πεξαησζεί 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007. Ππλεπψο, ε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη 

πξνθαηαξθηηθά κφλν απνηειέζκαηα ηεο θάζεο απηήο.  

Ξίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ην 

πνζνζηφ ρισξνθχιιεο ησλ θχιισλ θξάνπιαο  ζε δχν ζηάδηα αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ. 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ Σισξνθύιιε 

27-5-2004 

Σισξνθύιιε 

28-9-2004 

Κάξηπξαο 
45,1 ΑΒ 48,7 Α 

Εεόιηζνο 10:1 
46,2 ΑΒ 42,4 Α 

Εεόιηζνο 5:1 
47,3 ΑΒ 47,9 Α 

Βεξκηθνπιίηεο 

10:1 

45,6 ΑΒ 48,9 Α 

Βεξκηθνπιίηεο 

5:1 

45,1 ΑΒ 48,0 Α 

Ηπηάκελε Ρέθξα 

10:1 

44,1 Β 46,6 Α 

Ηπηάκελε Ρέθξα 

5:1 

43,8 Β 44,9 Α 

γξή Ρέθξα 

10:1 

46,9 ΑΒ 45,5 Α 

γξή Ρέθξα 5:1 48,9 Α 45,1 Α 

Σημείωζη: Μεηατειρίζεις ποσ ζημειώνονηαι με ηο ίδιο γράμμα δεν έτοσν ζηαηιζηικά ζημανηική διαθορά ζε επίπεδο Ρ=0,05 
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 Γ. Απνηειέζκαηα Απόδνζεο Φπηώλ 
 

1. Ξηπεξηά. 
Ρα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο απφδνζεο 

ζε θαξπφ (κέζν βάξνο 5 γιαζηξψλ/επαλάιεςε) γηα θάζε πνηθηιία θαη 
πιεπξά (εκεξνκελία θχηεπζεο) παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Ξίλαθα 6. 

Νη κεηξήζεηο γηα ην 2006 ηεξκαηίζζεθαλ ζηηο 25 Απγνχζηνπ ιφγσ 

έληνλεο πξνζβνιήο απφ αιεπξψδε. Έγηλαλ δπν ζεη κεηξήζεσλ αλά 
πνηθηιία θαη εκεξνκελία θχηεπζεο. Ζ πνηθηιία Αξιεθηλ 

δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηελ πνηθηιία Νδηζέν σο πξνο ηελ ζπλνιηθή 
απφδνζε θαη ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Ρα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλά πνηθηιία θαη εκεξνκελία θχηεπζεο. 

Αξιεθηλ Α (Ζκεξνκελία θχηεπζεο 10 Καξηίνπ): Ρα 
ππνζηξψκαηα Β 10 θαη Ε10 είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(απμεκέλε) απφ ηα ΗΡ 5 θαη Ρ10. 

Αξιεθηλ Β (Ζκεξνκελία θχηεπζεο 4 Απξηιίνπ): Γελ ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θαλέλα απφ ηα ππνζηξψκαηα. Ρα 
ππνζηξψκαηα ησλ δπν ηεθξψλ είραλ αξηζκεηηθά ηηο κηθξφηεξεο 

απνδφζεηο. 

Νδηζέν Α (Ζκεξνκελία θχηεπζεο 10 Καξηίνπ): Ν Κάξηπξαο 

είρε κεγαιχηεξε απφδνζε (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά) απφ ηα 
ππνζηξψκαηα ηνπ Β10 θαη ησλ 4 ηεθξψλ. Ν Β 5 θαη Ε10  επίζεο 

είραλ ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφδνζε απν ηα ΗΡ5 θαη Ρ10. 

Νδηζέν Β (Ζκεξνκελία θχηεπζεο 4 Απξηιίνπ): Ν Κάξηπξαο είρε 

ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε απφδνζε  απφ ηηο 4 ηέθξεο θαη ηα 
ππνζηξψκαηα Ε5 θαη Β10. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ δπν πνηθηιηψλ θαη εκεξνκεληψλ θχηεπζεο 

έδεημε φηη ζπλνιηθά ε πνηθηιία Αξιεθηλ είρε κεγαιχηεξε (ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή) απφδνζε απφ ηελ Νδηζέν απηή ηε ρξνληά. Λα ιεθζεί 

φκσο ζνβαξά ππφςε ην γεγνλφο ηνπ ηεξκαηηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ 
ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ιφγσ ηεο πξνζβνιήο απφ έληνκα (αιεπξψδεο)  

ARLEQUIN A   1795 

ODISEO   B 1500 
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ΞΗΛΑΘΑΠ   6 ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ ΚΑΡΠΩΝ (g/5 γιάζηξεο) 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ ODISEO A   ΠΛΝΙΝ/5 ΓΙΑΠΡΟΔΠ 

ΚΑΟΡΟΑΠ A     2246 

Ε 10 A B   2023 

Β 5 A B   1828 

Ε 5 A B C 1697 

Β 10   B C 1416 

 Ρ 5   B C 1415 

ΗΡ 10   B C 1320 

ΗΡ 5     C 1023 

Ρ 10     C 1003 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ ODISEO B   ΠΛΝΙΝ/5 ΓΙΑΠΡΟΔΠ 

ΚΑΟΡΟΑΠ A     2397 

Β 5 A B   1797 

Ε 10 A B   1774 

Ε 5   B C 1467 

Β 10   B C 1374 

ΗΡ 10   B C 1254 

 Ρ 5   B C 1142 

ΗΡ 5     C 978,7 

Ρ 10     C 853,5 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ ARLEQUIN A   ΠΛΝΙΝ/5 ΓΙΑΠΡΟΔΠ 

Β 10 A     2636 

Ε 10 A     2560 

Β 5 A B   2404 

 Ρ 5 A B   2328 

Ε 5 A B C 2162 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B C 1939 

ΗΡ 10 A B C 1869 

ΗΡ 5   B C 1561 

Ρ 10     C 1344 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ ARLQUIN B ΠΛΝΙΝ/5 ΓΙΑΠΡΟΔΠ 

Β 5 A 1777   

Ε 10 A 1684   

ΚΑΟΡΟΑΠ A 1660   

Β 10 A 1592   

Ε 5 A 1467   

 Ρ 5 A 1393   

ΗΡ 10 A 1391   

Ρ 10 A 1308   

ΗΡ 5 A 1241   
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Ρα ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ απφδνζε ησλ δχν πβξηδίσλ 

πηπεξηάο (ζπλνιηθή απφδνζε 4 κεηξήζεσλ), πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζηνλ Ξίλαθα 3.1.1 έδεημαλ φηη ε απφδνζε 

επεξεάζζεθε απφ ηα ππνζηξψκαηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  

Ρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη γηα ηηο δχν πιεπξέο μερσξηζηά,  

γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο κφλν αιιά θαη γηα λα θαηαδεηρζνχλ πηζαλέο 

επηδξάζεηο ιίπαλζεο-άξδεπζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ (ειηνθάλεηαο). 

Γεληθά γηα ηηο δχν πνηθηιίεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηα ππνζηξψκαηα 

ηεο Ηπηάκελεο θαη γξήο Ρέθξαο είραλ ηελ κηθξφηεξε απφδνζε αλά 

γιάζηξα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα, (ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο).   

Ρν πβξίδην Νδηζέν (ίδην κε ην  Ο113 θαηά ην 2004)  απέδσζε 

πςειφηεξα απφ ην Άξιεθηλ (αληίζεηε ηάζε απφ ην 2004). 

Ρηο πςειφηεξεο απνδφζεηο είραλ ηα ππνζηξψκαηα ηνπ Εεφιηζνπ 

θαη ηνπ Βεξκηθνπιίηε, ρσξίο φκσο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε 

δηαθνξά απφ ηνλ Κάξηπξα. 

 

 

Ξίλαθαο 3.1.1. Απφδνζε (g/θπηφ- γιάζηξα)  ησλ δπν πβξηδίσλ  (Άξιεθηλ 
θαη Νδηζέν)  γηα ην έηνο 2005, γηα θάζε πιεπξά (Α ή Β) ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δπν πιεπξψλ θαη ην ζχλνιν 
ησλ δπν πνηθηιηψλ  

Σημείωζη: ηα ππνζηξώκαηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (θξηηήξην Student’s t , a=0,05) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ-
ΒΟΗΓΗΝ-ΞΙΔΟΑ     

ΚΔΠΔΠ ΡΗΚΔΠ ΑΞΝ 10 
ΓΙΑΠΡΟΔΠ 

(ΑΟΙΔΘΗΛ –Α)         
ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ 
ΘΑΟΞΥΛ/ΦΡΝ 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A       1147 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1 A B     1111 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A B C   817 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B C   792 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1   B C   686 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1     C   603 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1     C   513 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1     C   469 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1     C   434 
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ΝΓΗΠΔΝ Α         

ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ 

ΘΑΟΞΥΛ/ΦΡΝ 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A       2211 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A B     1879 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1 A B     1856 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A B     1852 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1 A B     1803 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B     1715 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1 A B     1683 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   B C   1431 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1     C   1045 

            

            

ΑΟΙΔΘΗΛ Β         

ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ 

ΘΑΟΞΥΛ/ΦΡΝ 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1 A       1724 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A B     1388 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A B C   1180 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A B C   1061 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1   B C   1027 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   B C   960 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B C   863 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1   B C   850 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1     C   695 

  
           

ΝΓΗΠΔΝ Β         
ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ 
ΘΑΟΞΥΛ/ΦΡΝ 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1 A       857 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A       815 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A       800 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1 A       717 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A       691 

ΚΑΟΡΟΑΠ A       649 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A       542 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1 A       470 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1 A       377 

            

            

ΑΟΙΔΘΗΛ Α+Β         
ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ ΘΑΟΞΥΛ/ 
2 ΦΡΑ 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1 A       2327 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A       2327 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A B     2205 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1 A B C   1961 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B C   1655 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1 A B C   1540 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   B C   1495 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   B C   1429 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1     C   1380 

            



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

138 

ΝΓΗΠΔΝ Α+Β         

ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ ΘΑΟΞΥΛ/ 

2 ΦΡΑ 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A       3026 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A B     2680 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1 A B     2574 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A B C   2543 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1 A B C   2540 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B C   2364 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1   B C   2180 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1     C D 1973 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1       D 1515 

            

ΌΙΑ ΡΑ ΠΔΡ (4 ΠΔΡ)         
ΚΔΠΝ ΒΑΟΝΠ ΘΑΟΞΥΛ/ 
4 ΦΡΑ 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A       5353 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1 A B     4901 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1 A B     4884 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1 A B C   4500 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B C D 4019 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   B C D 3972 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1     C D 3720 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10:1     C D 3468 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 5:1       D 2895 
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2. Καξνύιη 

 

Απνηειέζκαηα απφ ηελ απφδνζε θξέζθνπ βάξνπο θχιισλ 

παξνπζηάδνληαη κε αχμνπζα ζεηξά απφδνζεο  ζηνπο Ξίλαθεο 1-3 θαη 

ζηα Πρήκαηα 1-3 γηα επθνιφηεξε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο ηάζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κειεηήζεθαλ, γηα ηα ηξία επίπεδα ιίπαλζεο. Πηνπο Ξίλαθεο 1-3 

επίζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ηειεπηαία ζηήιε, νη εθαηνζηηαίεο (%) 

δηαθνξέο ησλ ππνινίπσλ ππνζηξσκάησλ απφ ην ππφζηξσκα κε ηελ 

πςειφηεξε απφδνζε. Ν Ξίλαθαο 10 θαη ην Πρήκα 10, παξνπζηάδνπλ 

γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ φισλ ησλ ππνζηξσκάησλ γηα 

θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο ιηπάλζεηο πνπ εθαξκφζζεθαλ. 

Ζ απφδνζε ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ έιαβαλ κφλν ηελ 

εβδνκαδηαία πδξνιίπαλζε (Ξίλαθαο 1 θαη Πρήκα 1), έδεημε φηη φια ηα 

ππνζηξψκαηα εθηφο ηεο Ηπηάκελεο Ρέθξαο (ΗΡ-10:1 ν/ν) είραλ 

πςειφηεξε απφδνζε απφ ηνλ Κάξηπξα απφ 12 % έσο 40%, αιιά νη 

δηαθνξέο ηνπο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ιφγσ ηεο 

παξαιιαθηηθφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ επαλαιήςεσλ.  

Ρελ πςειφηεξε απφδνζε είρε ην ππφζηξσκα ηνπ Εεφιηζνπ 5:1 ν/ν 

κε δηαθνξά 11% απφ ην ακέζσο επφκελν. Ρελ ρακειφηεξε απφδνζε 

είρε ην ππφζηξσκα ηεο Ηπηάκελεο Ρέθξαο 10:1 ν/ν κε δηαθνξά 2 % 

απφ ηνλ κάξηπξα. Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ 

θπκάλζεθαλ απφ 11-42 % πεξίπνπ. 
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Ξίλαθαο 1. Απφδνζε (kg/θπηφ-γιάζηξα) ησλ 6 ζεηξψλ ρσξίο επηπιένλ 

ιίπαλζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-
student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ κε 
δξνιίπαλζε κόλν  

ΑΞΝΓΝΠΖ 

(kg/θπηφ-
γιάζηξα) 

% Γηαθνξά από 

πςειόηεξε 
απόδνζε 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1 A 0,105 0,00 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10-1 A 0,094 11,70 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1 A 0,092 14,13 
ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5-1 A 0,091 15,38 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 20-
1 A 0,09 16,67 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10-1 A 0,077 36,36 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 20-1 A 0,077 36,36 
ΚΑΟΡΟΑΠ A 0,075 40,00 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10-
1 A 0,074 41,89 

  

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 
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Ζ απφδνζε ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ιίπαζκα ηχπνπ 28-14-0 ηεο ΒΦΙ, (Ξίλαθαο 2 θαη Πρήκα 2) έδεημε φηη 

ν Κάξηπξαο είρε  κηθξφηεξε απφδνζε απφ ηα πεξηζζφηεξα 

ππνζηξψκαηα (εθηφο ησλ δχν ππνζηξσκάησλ ηεο γξήο Ρέθξαο), αλ 

θαη νη δηαθνξέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ απμεκέλε Λ 

(αδσηνχρνο) θαη Ο (θσζθνξηθή) ιίπαλζε πνπ δφζεθε απφ ην ιίπαζκα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ, έδεημε φηη πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηα ππνζηξψκαηα ηνπ Βεξκηθνπιίηε θαη 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηα ππφινηπα. Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ππνζηξσκάησλ θπκάλζεθαλ, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ιίπαλζε,  

απφ 2-45 % πεξίπνπ.  
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Ξίλαθαο 2. Απφδνζε ησλ 2 ζεηξψλ  κε ιίπαλζε ΒΦΙ θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ  

κε Ιίπαλζε ΒΦΙ  

ΑΞΝΓΝΠΖ 

(kg/θπηφ -γιάζηξα) 

% Γηαθνξά 

από 
πςειόηεξε 

απόδνζε 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
5-1 A 0,224 0,00 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 
10-1 A 0,220 1,82 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 
20-1 A 0,195 14,87 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1 A 0,179 25,14 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1 A 0,179 25,14 

ΚΑΟΡΟΑΠ Α 0,171 30,99 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10-1 A 0,159 40,88 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 20-1 A 0,158 41,77 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 

10-1 Α 0,154 45,45 
  

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 
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Ζ απφδνζε ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ έιαβαλ ην ιίπαζκα 14-7-

14-(14S)+5 MgO+Ηρλνζηνηρεία (Καγλεθέξη), (Ξίλαθαο 3 θαη Πρήκα 

3), έδεημε φηη φια ηα ππνζηξψκαηα είραλ πςειφηεξε απφδνζε απφ 

ηνλ κάξηπξα. Ν ηχπνο απηφο ιηπάζκαηνο πεξηείρε ηηο κηζέο πνζφηεηεο 

Λ θαη Ο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηεο ΒΦΙ, θαη είρε επηπιένλ Θ ζε ίζε 

πνζφηεηα κε ην Λ θαη S, Mg θαη ηρλνζηνηρεία, ήηαλ δειαδή 

πιεξέζηεξν απφ ην πξνεγνχκελν ιίπαζκα. Νη δηαθνξέο ηνπ 

Βεξκηθνπιίηε 10:1 ήηαλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο απφ ηελ Ηπηάκελε 

Ρέθξα 10:1 θαη ηνπ Κάξηπξα, ελψ ηα άιια ππνζηξψκαηα δελ 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Ρελ πςειφηεξε απφδνζε είρε ην 

ππφζηξσκα ηνπ Βεξκηθνπιίηε 10:1 ν/ν κε δηαθνξά 5% απφ ην 

ακέζσο επφκελν θαη 35% απφ ηνλ Κάξηπξα. Ρελ ρακειφηεξε 

απφδνζε είρε ην ππφζηξσκα  ηνπ Κάξηπξα κε δηαθνξά 1 % απφ ην 

ακέζσο κηθξφηεξν. Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ 

θπκάλζεθαλ απφ 5-35% πεξίπνπ. 

Ρα απνηειέζκαηα έδεημαλ απηήο ηεο ιίπαλζεο έδεημαλ φηη φπσο 

θαη ζηε πξνεγνχκελε ιίπαλζε, ηα ππνζηξψκαηα ηνπ Βεξκηθνπιίηε 

αμηνπνίεζαλ ηελ Λ θαη Ο ιίπαλζε απνηειεζκαηηθφηεξα απφ φηη ηα 

ππφινηπα ππνζηξψκαηα. Δπηπιένλ  ε πξνζζήθε Θ θαζψο θαη  S, Mg 

επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο. 
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Ξίλαθαο 3. Απφδνζε ησλ 2 ζεηξψλ  κε ιίπαλζε MΑΓΛΖΦΔΟΡ θαη 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ 

κε Ιίπαλζε 
ΚΑΓΛΖΦΔΟΡ   

ΑΞΝΓΝΠΖ 
(kg/θπηφγιάζηξα) 

% Γηαθνξά 
από 

πςειόηεξε 
απόδνζε 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10-1 A   0,275 0,00 
ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10-1 A B 0,261 5,36 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5-1 A B 0,249 10,44 
ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 20-1 A B 0,249 10,44 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ 10-1 A B 0,229 20,09 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 20-
1 A B 0,225 22,22 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5-1 A B 0,22 25,00 
ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10-

1   B 0,205 34,15 
ΚΑΟΡΟΑΠ   B 0,203 35,47 

 

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 

 

 

ΥΖΜΑ 3. ΑΠΟΓΟΖ ΜΑΡΟΤΛΗΟΤ (g/θςηό γλάζηπα)  ΛΗΠΑΜΑ ΜΑΓΝΗΦΔΡΣ: 14-7-17-(14 S)+5 MgO
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Πηνλ Ξίλαθα 10 θαη  ζην Πρήκα 10, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

νη κέζνη φξνη απφδνζεο ησλ ηξηψλ ιηπάλζεσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ. Νη 

κέζεο ηηκέο ησλ ηξηώλ ιηπάλζεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ιηπάζκαηα είραλ επίδξαζε ζηελ απφδνζε θαη νη 

δηαθνξέο αλακέλεηαη λα επαλαιεθζνχλ κε πηζαλφηεηα 95% ζηελ 

επφκελε παξαγσγή ε πεηξακαηηζκφ.  Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο Θ 

ιίπαλζεο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηα παξφληα επξήκαηα. 

 

Ξίλαθαο 10.  Κέζε απφδνζε  ησλ ηξηψλ ιηπάλζεσλ πνπ εθαξκφζζεθαλ 

θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε (δηαθνξέο κέζσλ φξσλ κε ηo θξηηήξην t-student) 

 

ΙΗΞΑΛΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖ 

(kg/θπηό-
γιάζηξα) 

% Γηαθνξά 

από πςειόηεξε 
απόδνζε 

 

ΚΔΗΥΚΔΛΖ 0,086 173,2 C 

ΒΦΙ (28-14-0) 0,182 29,1 B 

ΚΑΓΛΖΦΔΟΡ {14-7-14-(14S)+5 

MgO+Ηρλνζηνηρεία} 
0,235 0,0 A 

Σημείωζη: κέζνη όξνη πνπ ζεκεηώλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,95). 

 

 

ΥΖΜΑ 10.  ΜΔΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΠΟ ΣΗ 3 ΛΗΠΑΝΔΗ ΠΟΤ ΔΓΑΡΜΟΘΖΚΑΝ
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Ζ απφδνζε ζηα ππνζηξψκαηα ηεο κεησκέλεο ιίπαλζεο ήηαλ 

173% κηθξφηεξε απφ ην ιίπαζκα Καγλεθέξη. Ρα ππνζηξψκαηα πνπ 

ιηπάλζεθαλ κε ην ιίπαζκα ηεο ΒΦΙ απέδσζαλ 29% ιηγφηεξν απφ ην 

ιίπαζκα Καγλεθέξη. Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ εληζρπηηθή 

δξάζε ησλ επηπιένλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (Θ, S, Mg) πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζε ζηεξεή κνξθή θαη απνδφζεθαλ βαζκηαία απφ ην 

ιίπαζκα Καγλεθέξη. Νη πνζφηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο γιάζηξεο 

ήηαλ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ιηπάλζεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ. Ρα απνηειέζκαηα 

θαηαδεηθλχνπλ ην πςειφ δπλακηθφ ησλ ππφ αμηνιφγεζε 

ππνζηξσκάησλ, γηα πδξνπνληθέο κνξθέο θαιιηέξγεηαο.  

Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα θαη απφ ηα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θαιηνχρνπ ιίπαλζεο ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ 

καξνπιηνχ.  ΑΛ θαη δφζεθαλ κηθξέο πνζφηεηεο πδαηνδηαιπηνχ θαιίνπ 

κέζσ ηεο εβδνκαδηαίαο πδξνιίπαλζεο, πξνθαλψο δελ επαξθνχζαλ 

γηα ηελ αχμεζε ηνπ θπηνχ. Ζ επηπιένλ Θ ιίπαλζε ηνπ ιηπάζκαηνο 

Καγλεθέξη εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ απμεκέλε απφδνζεο ε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δπν ιηπάλζεηο. 

Πεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ 

ππνζηξσκάησλ, σο πξνο άιια επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

ππνζηξψκαηα (πεξιίηε, ειαθξφπεηξαο, πεηξνβάκβαθα,  θαη κείγκαηα 

απηψλ κε ηχξθε), είλαη φηη:  

α. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλερή θαιιηεξγεηηθά 

ζπζηήκαηα (καθξνβηφηεξα) θαη  

β. κέξνο ησλ ζξεπηηθψλ πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ ηα πιηθά 

(ιφγσ ηεο πςειήο C.E.C. ηνπο –Cation Exchange Capacity - 

Ηθαλφηεηαο Αληαιιαγήο Θαηηφλησλ) κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκα ζηηο 

επφκελεο θαιιηέξγεηεο ή θαη λα απμεζεί ε Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Σξήζεο Ιίπαλζεο (FUE- Fertilizer Use Efficiency) ζηελ ίδηα 

θαιιηέξγεηα, έλαο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο 

θαιιηεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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Απνηειέζκαηα απόδνζεο ζηνλ αγξό 
 

3. Γιπθό θαιακπόθη (απόδνζε) 
 

 

Δηθόλα 10. Ππάδηθεο Γιπθνύ θαιακπνθηνύ. 

Ρα απνηειέζκαηα απφδνζεο θαη αξηζκνχ ζπαδίθσλ απφ ηηο δχν 

ζπγθνκηδέο πνπ έγηλαλ ζε δηάζηεκα 3 εκεξψλ (γηα λα ππάξμεη 

νκνηνκνξθία ζηελ σξίκαλζε ησλ ζπαδίθσλ, παξνπζηάδνληαη ζηηο 

εηθφλεο 1 έσο 4. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ κέηξεζε (ρεηξνζπιινγή ζπαδίθσλ ) ζηηο 17 Ηνπιίνπ 2005 θαη 

ζηελ Δηθφλα 2, απφ ηελ ρεηξνζπιινγή ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2005. Ζ 

Δηθφλα 3 παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ δχν απνδφζεσλ. 

Πηε 1ε ρεηξνζπιινγή, ε Ηπηάκελε Ρέθξα (ΗΡ) ζηηο δχν δφζεηο ηεο (1 

θαη 2) έδσζε ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο απφ ηα ππφινηπα 3 πιηθά θαη 

δφζεηο ηνπο. Ζ ίδηα ηάζε ζηελ απφδνζε παξνπζηάζζεθε θαη ζηε 2ε 

ρεηξνζπιινγή, φζνλ αθνξά ηελ ΗΡ1 θαη ΗΡ2.   Ζ κεηαρείξηζε 

«Κάξηπξαο» (κεδεληθή εηζξνή πιηθνχ) παξνπζίαζε κείσζε ζηε 

δεχηεξε ρεηξνζπιινγή (νη πεξηζζφηεξνη ζπάδηθεο είραλ σξηκάζεη 

ζηελ 1ε ρεηξνζπιινγή). Πην ζχλνιν ηεο απφδνζεο , νη κεηαρεηξίζεηο 

ηεο ΗΡ είραλ ηελ πςειφηεξε απφδνζε, κε ηνλ Εεφιηζν (Ε1θαη Ε2) θαη 

ηελ γξή Ρέθξα )Ρ1 θαη Ρ2) λα θαηαιακβάλνπλ ηηο επφκελεο 

ζέζεηο θαη ηέινο νη δχν δφζεηο ηνπ Βεξκηθνπιίηε (Β1 θαη Β2) λα 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε απφδνζε απφ ηνλ Κάξηπξα (Κ). 
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Ρα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηεο απφδνζεο 

θάζε ρεηξνζπιινγήο θαη ηνπ αξηζκνχ ζπαδίθσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Ξίλαθα 1. Πηε ζπλνιηθή απφδνζε ε κεηαρείξηζε ΗΡ1 είρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειφηεξε απφδνζε απφ ηηο Ε1, Κ, Β1 θαη Β2. Ζ ίδηα 

ηάζε θάλεθε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπαδίθσλ.  



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

149 

 

Δηθόλα 1. Απφδνζε (g) ζηε πξψηε ζπγθνκηδή απφ ηηο δπν κεζαίεο ζεηξέο 

ζπνξάο αλά πεηξακαηηθφ ηεκάρην 

Αποδοζη 1 (g/ηεμάτιο - 2 ζειρές)
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Δηθόλα 2. Απφδνζε (g) ζηε δεχηεξε ζπγθνκηδή απφ ηηο δπν κεζαίεο 

ζεηξέο ζπνξάο αλά πεηξακαηηθφ ηεκάρην 

Απόδοζη 2 (g/ηεματιο-2 ζειρές)
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Δηθόλα 3.  Ππλνιηθή απφδνζε (g) απφ πξψηε θαη δεχηεξε ζπγθνκηδή απφ 

ηηο δπν κεζαίεο ζεηξέο ζπνξάο αλά πεηξακαηηθφ ηεκάρην 

 Σσνολική Απόδοζη  2005 (g/ηεμάτιο-2 ζειρές)
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Δηθόλα 4.  Ππλνιηθφο αξηζκφο ζπαδίθσλ απφ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

ζπγθνκηδή απφ ηηο δπν κεζαίεο ζεηξέο ζπνξάο αλά πεηξακαηηθφ ηεκάρην 
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Ξίλαθαο 1. Αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ απφδνζε θαη ηνλ 

αξηζκφ ζπαδίθσλ ζε θάζε ζπγθνκηδή θαη ζην ηειηθφ άζξνηζκα ησλ δπν 
ζπγθνκηδψλ 
Πεκείσζε:Νη κεηαρεηξίζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο κε βάζε ην θξηηήξην t-student‘s, α=0,05 

 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ  Απόδνζε 1  

ΗΡ 1 A 6.260   

ΗΡ 2 A 5.735   

Ρ 2 A 4.768   

Κάξηπξαο A 4.663   

Β 1 A 4.305   

Ρ 1 A 4.295   

Ε 2 A 3.965   

Ε 1 A 3.895   

Β 2 A 3.805   

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ    Απόδνζε 2 

ΗΡ 1 A     5.923 

ΗΡ 2 A     4.988 

Ε 2 A B   4.430 

Ρ 1 A B C 4.050 

Ε 1 A B C 3.845 

Ρ 2 A B C 3.820 

Κάξηπξαο   B C 3.003 

Β 1   B C 2.700 

Β 2     C 2.028 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ    

 Ππλνιηθή 

Απόδνζε 

ΗΡ 1 A     12.183 

ΗΡ 2 A B   10.723 

Ρ 2 A B C 8.588 

Ε 2 A B C 8.395 

Ρ 1 A B C 8.345 

Ε 1   B C 7.740 

Κάξηπξαο   B C 7.666 

Β 1   B C 7.005 

Β 2     C 5.833 
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ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ  Ππάδηθεο 1  

ΗΡ 1 A 22,5   

ΗΡ 2 A 20,3   

Ρ 2 A 17,8   

Κάξηπξαο A 17,3   

Ρ 1 A 17,3   

Β 1 A 17,0   

Ε 2 A 15,5   

Ε 1 A 14,8   

Β 2 A 14,5   

     

     

 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ    Ππάδηθεο 2 

ΗΡ 1 A     25,8 

ΗΡ 2 A B   22,0 

Ε 2 A B C 19,0 

Ρ 1 A B C 18,0 

Ε 1 A B C 17,3 

Ρ 2   B C 15,0 

Κάξηπξαο   Β C 12,4 

Β 1   B C 12,3 

Β 2     C 9,3 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ    

Πύλνιν 

Ππαδίθσλ 

ΗΡ 1 A     48,3 

ΗΡ 2 A B   42,3 

Ρ 1 A B C 35,3 

Ε 2 A B C 34,5 

Ρ 2   B C 32,8 

Ε 1   B C 32,0 

Κάξηπξαο     C 29,8 

Β 1   B C 29,3 

Β 2     C 23,8 
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Ε. ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

Α. Έξεπλα ζην Θεξκνθήπην 
Α.1. Ξηπεξηά 

Ππλνπηηθά  νη παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο γηα ην 2006 έδεημαλ 

φηη ηα 4 πιηθά θαη νη αλαινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  επέδξαζαλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη  ηα ππνζηξψκαηα επέδξαζαλ 

ζε αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ.  

Ρα ππνζηξψκαηα επεξεάζζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηα 

πιηθά θαη ζηηο ηξεηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ. Ρν 

πνζνζηφ ρισξνθχιιεο ησλ θχιισλ επεξεάζζεθε απφ ηα πιηθά  θαη 

ζηηο δπν πνηθηιίεο πηπεξηάο. Ζ απφδνζε επεξεάζζεθε θαη απηή 

ζεκαληηθά κε εμαίξεζε ηελ πνηθηιία Άξιεθηλ ζηελ Β εκεξνκελία 

θχηεπζεο. 

Ξεξαηηέξσ πεηξακαηηζκφο ζηα επφκελα 3 έηε ζα θαηαδείμεη αλ 

ε επίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2004 είλαη ζπλερήο 

ή κε θαζψο  επίζεο θαη ηε πηζαλή αζξνηζηηθή επίδξαζε ησλ πιηθψλ 

θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ θπηψλ πνπ 

ζα κεηξεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. 

Ζ ρξήζε ζπλεπψο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ κπνξεί 

πξνθαηαξθηηθά λα ζπζηαζεί γηα πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα κε 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο παξαγσγνχο, φπσο ηελ αύμεζε 

ηεο πδαηντθαλόηεηαο θαη ηε κεησκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, πνπ είλαη ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο γηα ζεξκνθεπηαθέο 

θαιιηέξγεηεο. Ρα απνηειέζκαηα θαη απηήο ηεο ρξνληάο  επηβεβαίσζαλ 

ηηο ηάζεηο πνπ θαηαδείρζεθαλ ην 2004 θαη 2005. 

Ζ απφδνζε ησλ πηπεξηψλ επεξεάζζεθε απφ ηα ππνζηξψκαηα  

ζε φια ηα έηε κεηξήζεσλ, Πηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα φισλ 

ησλ πνηθηιηψλ θαη δχν πιεπξψλ, νη δχν ηχπνη θαη δφζεηο ηέθξαο 

είραλ ηελ κηθξφηεξε απφδνζε απφ ηνλ Κάξηπξα  (φρη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) θαη νη δχν δφζεηο 

ηνπ Εεφιηζνπ θαη Βεξκηθνπιίηε  είραλ κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηνλ 

Κάξηπξα (φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε εμαίξεζε ηνλ 

Βεξκηθνπιίηε 10:1). 
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Δηθάδεηαη φηη ε παξαηεξεζείζα ηάζε αχμεζεο ηεο δηαθνξάο 

ζηελ απφδνζε απφ ηνλ Κάξηπξα νθείιεηαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ θαη ζηε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ πδξνιίπαλζε. Λα 

ζεκεησζεί φκσο φηη ζηα ππνζηξψκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε κεησκέλε 

ιίπαλζε ζηε δηάξθεηα ηνπ φινπ έξγνπ. 

 

Α.2. Καξνύιη. 

Ππλνπηηθά  νη παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

καξνπιηνχ (πνπ αθνινχζεζε ζηα ίδηα ππνζηξψκαηα ηελ θαιιηέξγεηα 

πηπεξηάο)  έδεημαλ φηη : 

Α. ηα πιηθά θαη νη αλαινγίεο ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

δεκηνπξγία δηαθφξσλ ππνζηξσκάησλ,  επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ είλαη θξίζηκα/ζεκαληηθά γηα 

πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο. 

Β. ηα ππνζηξψκαηα επέδξαζαλ ζε αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θπηνχ (απφδνζε). 

Γ.  νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ιηπάλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επέδξαζαλ ζηελ απφδνζε θαη είραλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ελψ νη αξηζκεηηθέο δηαθνξέο ηνπο 

ήηαλ πεξίπνπ 2-45% 

Γ. Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ, ήηαλ 

παξφκνηα κε απηά ηεο θαιιηέξγεηαο πηπεξηάο  πνπ πξνεγήζεθε ζηα 

ίδηα ππνζηξψκαηα θαη ηξηαληαθπιιηάο ζε παξφκνηα ππνζηξψκαηα 

ζηνλ ίδην ρψξν (Αβξακίδνπ θαη Γνπιηαξε, 2004,  Γθέξηζεο, 2004 θαη 

Ξινχκε, 2004).  

 

Ξεξαηηέξσ πεηξακαηηζκφο ζε επφκελα  έηε ζα θαηαδείμεη αλ ε 

επίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2004 είλαη ζπλερήο ή 

κε θαζψο  επίζεο θαη ηελ πηζαλή αζξνηζηηθή επίδξαζε ησλ πιηθψλ 

θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ 

θπηώλ πνπ ζα κεηξεζνύλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. 
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Ζ ρξήζε ζπλεπψο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ κπνξεί 

πξνθαηαξθηηθά λα ζπζηαζεί γηα πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα κε 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο παξαγσγνχο, φπσο ηελ αύμεζε 

ηεο πδαηντθαλόηεηαο, ηελ κείσζε ηεο ειεθηξηθήο 

αγσγηκόηεηαο ιόγσ ιηπαζκάησλ θαη πδξνιίπαλζεο θαη ηε 

απμεκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο (γηα  ρεηκεξηλέο 

θαιιηέξγεηεο), πνπ είλαη ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο γηα ζεξκνθεπηαθέο θαη 

πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο.  
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Α.3. Φξάνπια  
. 

Ππλνπηηθά  νη παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο γηα ην 2004 έδεημαλ φηη ηα 

4 πιηθά θαη νη αλαινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηε δεκηνπξγία 

ππνζηξσκάησλ κε βάζε ηελ άκκν θαη ηχξθε, επέδξαζαλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηνπ θπηνχ.  

Πεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ (πγξαζία, 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη ζεξκνθξαζία) πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη απφδνζε ησλ θπηψλ, επεξεάζζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηα πιηθά. Ρν πνζνζηφ ρισξνθχιιεο (έκκεζνο δείθηεο 

ηεο θαλνληθήο αλάπηπμεο θαη ζξέςεο ησλ θπηψλ θαη ηεο ηειηθήο 

απφδνζήο ηνπο) δελ επεξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα πιηθά ζε έλα 

ζηάδην αλάπηπμεο (ψξηκα θπηά) ελψ επεξεάζζεθε ζην πξψηκν 

ζηάδην. Ζ θχηεπζε ησλ θπηαξίσλ θξάνπιαο έγηλα πνιχ φςηκα ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο παξαιαβήο φισλ ησλ πιηθψλ. Ξαξφια απηά, ηα θπηά 

ζπλήιζαλ απφ ην αξρηθή θαηαπφλεζε θαη ζπλέρηζαλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο ζε θαλνληθνχο ξπζκνχο κεηά ηελ έλαξμε ησλ θαλνληθψλ 

θχθισλ άξδεπζεο θαη ιίπαλζεο. Ζ θαξπνθνξία θαη θαξπφδεζή ηνπο  

φκσο επεξεάζζεθε απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ηελ πεξίνδν Ηνχλην-Αχγνπζην (Ξαξάξηεκα 2), γηα 

απηφ ην ιφγν δελ έγηλαλ κεηξήζεηο απφδνζεο. 

Ξεξαηηέξσ πεηξακαηηζκφο ζε επφκελα  έηε ζα θαηαδείμεη αλ ε 

επίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2004 είλαη ζπλερήο ή 

κε θαζψο  επίζεο θαη ηελ πηζαλή αζξνηζηηθή επίδξαζε ησλ πιηθψλ 

θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ θπηψλ πνπ 

ζα κεηξεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο. 

Ζ ρξήζε ζπλεπψο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ κπνξεί πξνθαηαξθηηθά λα 

ζπζηαζεί γηα πδξνπνληθά ππνζηξψκαηα κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηνπο παξαγσγνχο, φζνλ αθνξά ηελ ζπγθξάηεζε πγξαζίαο θαη 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ.  
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Β. Έξεπλα ζε αγξνύο. 
Β.1.Γιπθό Θαιακπόθη. 
 

Ρα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζπλνιηθή απφδνζε θαη ηνλ αξηζκφ 

ζπαδίθσλ αλά ηεκάρην έδεημαλ φηη νξηζκέλα πιηθά επέδξαζαλ ζεηηθά 

ζηελ απφδνζε θαη ππήξμε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (κεηαμχ 

ηπηάκελεο ηέθξαο θαη βεξκηθνπιίηε). Πε επφκελν θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα 3  έηε ηεο έξεπλαο. 
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Ζ. ΠΓΘΟΗΠΖ «ΛΔΥΛ» ΘΑΗ «ΞΑΙΑΗΥΛ» ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ  
 

Α.1. Απνηειέζκαηα από εξγαζηεξηαθέο  αλαιύζεηο pH  (1:1) 
θαη Ζιεθηξηθήο Αγσγηκόηεηαο (EC)   ζηα πδξνπνληθά 

ππνζηξώκαηα (παιαηά θαη λέα) 
 

Νη παξαθάησ Ξίλαθεο 1.θαη 2 αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα 

εξγαζηεξηαθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζε δχν ζεκαληηθέο ρεκηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 3 

πξψησλ εηψλ ηνπ έξγνπ (2004, 2005, 2006 θαη 2007- ζηα 9 

«ΞΑΙΑΗΑ» ππνζηξψκαηα θαη ζηα 9 «ΛΔΑ» πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ κφλν ζην ηειεπηαίν έηνο ηνπ έξγνπ, 2007.  Πηνλ 

Ξίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη  απνηειέζκαηα απφ ηελ «νκαδνπνηεκέλε» 

ζχγθξηζε φισλ ησλ 18 ππνζηξσκάησλ. Νη αλαιχζεηο έγηλαλ ζε 

δείγκαηα εδάθνπο θαη απνζηαγκέλνπ λεξνχ ζε ζρέζε 1:1 θαη ζε 3 

επαλαιήςεηο θάζε δείγκαηνο.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κέζσλ ηηκψλ  έγηλε κε ην ινγηζκηθφ 

JMP 7.0  θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην student‘s t-test ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Τπνζηξώκαηα πνπ αθνινπζνύληαη 

από ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Νη 

Ξίλαθεο αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε αχμνπζα αξηζκεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθή ζεηξά. 

Ρα 9 «ΛΔΑ»  ππνζηξώκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ κφλν ην 2007, είλαη ηα παξαθάησ (κείγκαηα ζε 

αλαινγίεο φγθσλ): 

1. Άκκνο+μαλζηά ηχξθε  6:1 ν/ν (λένο ΚΑΟΡΟΑΠ) 

2. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Εεφιηζνο 10:1:1 

3. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:2:1 

4. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:1:1 

5. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε Ρέθξα 10:1:1:1 

6. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+γξή ηέθξα 10:2:1 

7. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+γξή Ρέθξα 10:1:1 

8. Ακκνο+Ρχξθε+Ξεξιίηεο 4:1:1 

9. Έδαθνο (ηιπνπειψδεο) + θνπξηά (αγειάδαο) 1:1 
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Ρα 9 «ΞΑΙΑΗΑ» ππνζηξψκαηα πνπ αμηνινγήζεθαλ ην 2004 έσο θαη 

ην 2007  ήηαλ ηα εμήο (νη αλαινγίεο αλάκεημεο ησλ πιηθψλ είλαη ζε 

φγθνπο, ν/ν) 

10. Κ=Κάξηπξαο (κείγκα άκκνπ+μαλζηάο ηχξθεο 4:1 ν/ν) 

11. Ε 10:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 10:1 ν/ν) 

12. Ε 5:1 (κείγκα Κ θαη Εεφιηζνπ 5:1 ν/ν) 

13. Β 10:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  10:1 ν/ν) 

14. Β 5:1 (κείγκα Κ θαη Βεξκηθνπιίηε  5:1 ν/ν 

15. ΗΡ 10:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

16. ΗΡ 5:1 (κείγκα Κ θαη Ηπηάκελεο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

17. Ρ 10:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  10:1 ν/ν) 

18. Ρ 5:1 (κείγκα Κ θαη γξήο Ρέθξαο  5:1 ν/ν) 

 

Α. Απνηειέζκαηα ρεκηθήο αληίδξαζεο (pH) 
 

Ρν pH  ησλ ΛΔΥΛ ππνζηξσκάησλ θπκάλζεθε απφ 6,8 έσο 7,8 

πνπ ζεσξείηε ειαθξψο (7,1-7,5) έσο κέζν (7,6-8,2) αιθαιηθφ θαη 

γεληθά δελ ζεσξείηε σο πξνβιεκαηηθφ γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηηθψλ εηδψλ. 

Ξαξάιιεια φκσο δελ αληηπξνζσπεχεη θαη έλα ―βέιηηζην εχξνο pH‖ 

γηα ηα πεξηζζφηεξα ιαραλνθνκηθά είδε (6,5-7,5). Νξηζκέλα 

ππνζηξψκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην pH ηνπο, 

ελψ ν ΚΑΟΡΟΑΠ είρε ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν κε ην ππφζηξσκα 

Λν. 2 (ΚΑΟΡΟΑΠ +Βεξκηθνπιίηεο +Εεφιηζνο 10:1:1). 

Ρν pH  ησλ ΞΑΙΑΗΥΛ ππνζηξσκάησλ θπκάλζεθε απφ 6,5 έσο 

7,8 πνπ ζεσξείηε ειαθξψο φμηλν (6,5-6,9) γηα ηα πεξηζζφηεξα 

ππνζηξψκαηα ( 5 ζηα 9), ειαθξψο αιθαιηθφ (7,1-7,5) έσο κέζν 

(7,6-8,2) αιθαιηθφ θαη γεληθά δελ ζεσξείηε σο πξνβιεκαηηθφ γηα ηελ 

θαλνληθή αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηηθψλ εηδψλ. Νη ζηαηηζηηθέο 

δηαθνξέο ήηαλ ζε πεξηζζφηεξα  απφ ηα ΛΔΑ ππνζηξψκαηα. Ν 

ΚΑΟΡΟΑΠ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφο απφ ηα πεξηζζφηεξα 

ππνζηξψκαηα.  ΡΑ ππνζηξψκαηα πνπ πεξηείραλ ηέθξεο (πγξή –

ηπηάκελε) είραλ αξηζκεηηθά πςειφηεξεο ηηκέο  pH  απφ ηα 
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ππνζηξψκαηα κε δεφιηζν θαη βεξκηθνπιίηε, κε ζεκαληηθή εμαίξεζε ην 

κείγκα Κάξηπξα+Εεφιηζνπ 5:1 πνπ έδεημε ζρεηηθά πςειφ (7,2) pH. 

Ππκπεξαζκαηηθά,  ηα ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα είραλ ειαθξψο 

ρακειφηεξν pH απφ ηα ΛΔΑ, γεγνλφο πνπ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ 

4εηή ρξήζε πδξνιίπαλζεο πνπ νμηλνπνίεζε πεξηζζφηεξν απηά ηα 

ππνζηξψκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ΛΔΑ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

πδξνιίπαλζε κφλν ζε 1 έηνο. Νη ηηκέο ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο πνπ 

κεηξήζεθαλ δελ ζεσξνχληαη απνηξεπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

απφδνζε θπηψλ, ρσξίο φκσο λα βξίζθνληαη ζην επηζπκεηφ ή 

βέιηηζην εχξνο γηα ηα πεξηζζφηεξα πδξνπνληθά παξαγφκελα θπηηθά 

είδε. Ππληζηάηαη ή ρξήζε ειαθξψο νμηλνπνηεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη 

πδξνιίπαλζεο, γηα ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ pH θαηά πεξίπνπ 0,5. Πηα 

ππνζηξψκαηα απηά  βξίζθεηαη ζε εμέιημε (2008-2009) έξεπλα κε λέν 

αληηθείκελν ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ pH κε εθαξκνγή δηαθφξσλ 

ιηπαζκάησλ θαη πδξνιίπαλζεο. 

 

Β. Απνηειέζκαηα Ζιεθηξηθήο Αγσγηκόηεηαο (EC-mS/cm). 

Ρα ΛΔΑ ππνζηξψκαηα έδεημαλ ρακειφηεξε EC (εχξνο ηηκψλ 

0,29-1,05 θαλνληθή) απφ ηα ΞΑΙΑΗΑ (εχξνο ηηκψλ 0,73-3,09 κέζε 

έσο πςειή) κε ηνλ Κάξηπξα λα είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφο 

(ρακειφηεξε ηηκή) απφ ηα πεξηζζφηεξα ΛΔΑ ππνζηξψκαηα. Πηα 

ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα, ν Κάξηπξαο ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφο 

απφ 2 κφλν ππνζηξψκαηα. Πηελ νκαδνπνηεκέλε ζχγθξηζε ησλ 

κέζσλ φξσλ (Ξίλαθαο 3) 

 

Γ. Νκαδνπνηεκέλε ζύγθξηζε κέζσλ όξσλ  
 

Πηε ζηαηηζηηθή  αλάιπζε πνπ έγηλε κε νκαδνπνίεζε ησλ  18 

ππνζηξσκάησλ, παξαηεξήζεθαλ (Ξίλαθαο 1.3) ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ΛΔΥΛ θαη ΞΑΙΑΗΥΛ ζε αξθεηά ππνζηξψκαηα. Ν Ξίλαθαο 

απηφο απνηειεί ηε βάζε ηνπ λένπ  εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε. Ρα ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα θαίλεηαη λα έρνπλ ζπγθξηηηθά 

κηθξφηεξεο ηηκέο pH αιιά πςειφηεξεο ηηκέο EC απφ ηα ΛΔΑ 

ππνζηξψκαηα.  
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Ρα ππνζηξψκαηα ησλ ΚΑΟΡΟΥΛ είραλ επίζεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζηηο δχν ηδηφηεηεο.  Λα ζεκεησζεί φηη ν 

Κάξηπξαο ζηα πξψηα 4 έηε (ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα) ήηαλ κείγκα 

Άκκνπ+Ρχξθεο 4:1 ν/ν ελψ ζην ηειεπηαίν έηνο ν Κάξηπξαο (ζηα 

ΛΔΑ ππνζηξψκαηα) πεξηείρε πεξηζζφηεξν πνζνζηφ άκκνπ θαη 

ιηγφηεξν ηχξθεο απφ ηνλ πξνεγνχκελν κάξηπξα (κείγκα 

Άκκνπ+Ρχξθεο 6:1 ν/ν. Ν ζθνπφο αιιαγήο ηνπ Κάξηπξα ζην 

ηειεπηαίν έηνο πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε επηπιένλ αμηνιφγεζε ελφο 

κείγκαηνο κε κεησκέλε πνζφηεηαο ηχξθεο θαη‘ φγθν (δειαδή 

πεξηζζφηεξν φγθν άκκνπ-αμηνιφγεζε ελφο «νηθνλνκηθφηεξνπ» 

κείγκαηνο) γηα λα αμηνινγεζεί επίζεο θαη ε κεηαβνιή ησλ δπν 

ζεκαληηθψλ ηδηνηήησλ πνπ κεηξήζεθαλ. Δπηπιένλ ν λένο Κάξηπξαο 

ζηε δηάξθεηα ησλ πεξίπνπ 12 κελψλ πνπ αμηνινγήζεθε, ζεσξείηαη φηη 

δελ έρεη ζηαζεξνπνηήζεη ηηο θπζηθνρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηνλ παιαηφ Κάξηπξα, πνπ αμηνινγήζεθε γηα 4 έηε.  
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Ξίλαθαο  1  Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ pH θαη  Ζιεθηξηθήο Αγσγηκφηεηαο (EC) 

ΛΔΥΛ  ππνζηξσκάησλ. 
 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ-ΞΝΠΡΟΥΚΑ-ΛΔΝ    pH 

3. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:2:1 A   7,77 

4. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:1:1 A B  7,63 

5. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε 
Ρέθξα 10:1:1:1 

A B  7,63 

9. Έδαθνο (ηιπνπειψδεο)+θνπξηα A B  7,60 

6. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+γξή ηέθξα 10:2:1 A B  7,57 

ΚΑΟΡΟΑΠ 6:1 A B  7,57 

8. Ακκνο+Ρχξθε+Ξεξιίηεο 4:1:1 A B  7,47 

7. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+γξή Ρέθξα 10:1:1  B  7,33 

2. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Εεφιηζνο 10:1:1   C 6,80 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ-ΞΝΠΡΟΥΚΑ-ΛΔΝ    EC 

(mS/cm) 

5. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε 
Ρέθξα 10:1:1:1 

A   1,05 

9. Έδαθνο (ηιπνπειψδεο)+θνπξηα A   0,92 

3. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:2:1  B  0,70 

4. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:1:1  B  0,70 

2. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Εεφιηζνο 10:1:1  B  0,64 

ΚΑΟΡΟΑΠ 6:1   C 0,45 

8. Ακκνο+Ρχξθε+Ξεξιίηεο 4:1:1   C 0,35 

7. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+γξή Ρέθξα 10:1:1   C 0,31 

6. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+γξή ηέθξα 10:2:1   C 0,29 

 
Πεκείσζε: Νη Κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Ξίλαθαο   2. Πχγθξηζε κέζσλ φξσλ pH θαη  Ζιεθηξηθήο Αγσγηκφηεηαο (EC) 

ΞΑΙΑΗΥΛ ππνζηξσκάησλ. πνζηξψκαηα πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην γξάκκα 

δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ-ΞΝΠΡΟΥΚΑ-ΞΑΙΑΗΝ      pH 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A     7,83 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1  B    7,40 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1  B C   7,20 

ΚΑΟΡΟΑΠ 4:1   C   7,10 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 5:1    D  6,83 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 10:1    D  6,80 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1    D  6,77 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1    D  6,77 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1     E 6,47 

       

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ-ΞΝΠΡΟΥΚΑ-ΞΑΙΑΗΝ      EC 

(mS/cm) 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A     3,09 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 10:1 A B    2,28 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1  B    2,27 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1  B    2,16 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 5:1  B C   1,97 

ΚΑΟΡΟΑΠ 4:1  B C D  1,73 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   C D E 1,16 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1    D E 1,02 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1     E 0,73 

 
Πεκείσζε: Νη ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Ξίλαθαο  3. Πηαηηζηηθή αλάιπζε ζηα νκαδνπνηεκέλα ππνζηξψκαηα.  
 

 

Πεκείσζε: Νη ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
 

 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ-ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΑ (ΠΛΝΙΗΘΑ)         pH 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1 A        7,83 

3. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε ηέθξα 
10:2:1 

A        7,77 

4. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:1:1 A B       7,63 

5. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε 
Ρέθξα 10:1:1:1 

A B       7,63 

9. Έδαθνο (ηιπνπειψδεο)+θνπξηα A B C      7,60 

ΚΑΟΡΟΑΠ 6:1 A B C      7,57 

6. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+γξή ηέθξα 10:2:1 A B C      7,57 

8. Ακκνο+Ρχξθε+Ξεξιίηεο 4:1:1  B C D     7,47 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1  B C D     7,40 

7. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+γξή Ρέθξα 10:1:1   C D E    7,33 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1    D E    7,20 

ΚΑΟΡΟΑΠ 4:1     E F   7,10 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 5:1      F G  6,83 

2. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Εεφιηζνο 10:1:1       G  6,80 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 10:1       G  6,80 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1       G  6,77 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1       G  6,77 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1        H 6,47 

       

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ-ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΑ (ΠΛΝΙΗΘΑ)      EC 
(mS/cm) 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10:1 A     3,09 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 10:1  B    2,28 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 10:1  B    2,27 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 5:1  B    2,16 

ΓΟΖ  ΡΔΦΟΑ 5:1  B    1,97 

ΚΑΟΡΟΑΠ 4:1  B    1,73 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 10:1   C   1,16 

5. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε 
Ρέθξα 10:1:1:1 

  C   1,05 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 5:1   C   1,02 

9. Έδαθνο (ηιπνπειψδεο)+θνπξηα   C D  0,92 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 5:1   C D E 0,73 

3. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Ηπηάκελε ηέθξα 
10:2:1 

  C D E 0,70 

4. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+Ηπηάκελε ηέθξα 10:1:1   C D E 0,70 

2. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+Εεφιηζνο 10:1:1   C D E 0,64 

ΚΑΟΡΟΑΠ 6:1    D E 0,45 

8. Ακκνο+Ρχξθε+Ξεξιίηεο 4:1:1    D E 0,35 

7. ΚΑΟΡΟΑΠ+Εεφιηζνο+γξή Ρέθξα 10:1:1     E 0,31 

6. ΚΑΟΡΟΑΠ+Βεξκηθνπιίηεο+γξή ηέθξα 10:2:1     E 0,29 
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Β. Απνηειέζκαηα από κεηξήζεηο  W.E.T. (πγξαζία-ειεθηξηθή 

αγσγηκόηεηα-ζεξκνθξαζία) ζηα πδξνπνληθά ππνζηξώκαηα 
(παιαηά θαη λέα) 
 

1. γξαζία ππνζηξσκάησλ (ν/ν %) 
 

Ρα ΛΔΑ ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 1) έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο ζηε ζπγθξάηεζε λεξνχ, κε ην Λν. 6 (ΚΑΟΡΟΑΠ + Βεξκηθνπιίηεο 

+γξή ηέθξα 10:2:1 ν/ν) λα έρεη ηελ πςειφηεξε πνζφηεηα πγξαζίαο θαη 
ηνλ ΚΑΟΡΟΑ ηελ ρακειφηεξε, κε εχξνο ηηκψλ 23,4-28,7% ν/ν. 
 Ρα ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 2) έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε ζπγθξάηεζε λεξνχ, κε ην Λν. 9 (Ρ 5:1 (κείγκα Κ θαη γξήο 
Ρέθξαο  5:1 ν/ν) λα έρεη ηελ πςειφηεξε πνζφηεηα πγξαζίαο θαη ηνλ 

ΚΑΟΡΟΑ ηελ ρακειφηεξε, κε εχξνο ηηκψλ 16,5-24,6% ν/ν. 
 Πηελ νκαδνπνηεκέλε ζχγθξηζε (Ξίλαθαο 3) ππήξμαλ ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο κεηαμχ ΛΔΥΛ θαη ΞΑΙΑΗΥΛ ππνζηξσκάησλ. Νη δηαθπκάλζεηο ησλ 

κέζσλ ηηκψλ αλά επαλάιεςε θαη ππν-επαλάιεςε (20 ηηκέο=4Σ5) 
παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο 1 έσο 3 γηα ηα δηάθνξα ππνζηξψκαηα. 

 
Δηθόλα 1. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ πγξαζίαο ησλ  20 επαλαιήςεσλ ζηα 
ΛΔΑ   ππνζηξψκαηα 
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Ξίλαθαο 1. Κέζεο ηηκέο πγξαζίαο ησλ ΛΔΥΛ ππνζηξσκάησλ 
 

πόζηξσκα    Κέζε Ρηκή 

6ΛΔΝ A     28,7 

8ΛΔΝ A B   26,9 
4ΛΔΝ A B C 26,4 

7ΛΔΝ A B C 26,0 
2ΛΔΝ A B C 25,7 
9ΛΔΝ   B C 25,4 

3ΛΔΝ   B C 24,9 
5ΛΔΝ     C 23,6 

1 ΛΔΝ 
ΚΑΟΡΟΑΠ 

    C 23,4 

 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Δηθφλα 2. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ πγξαζίαο ησλ 20 επαλαιήςεσλ ζηα 

ΞΑΙΑΗΑ   ππνζηξψκαηα 
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Ξίλαθαο 2. Κέζεο ηηκέο πγξαζίαο ησλ ΞΑΙΑΗΥΛ ππνζηξσκάησλ 
 

πόζηξσκα     Κέζε 

Ρηκή 
9ΞΑΙΑΗΝ A       24,6 
4ΞΑΙΑΗΝ A       22,3 

5ΞΑΙΑΗΝ A B     22,2 
3ΞΑΙΑΗΝ A B     22,0 

8ΞΑΙΑΗΝ   B C   19,5 
7ΞΑΙΑΗΝ     C D 18,9 
2ΞΑΙΑΗΝ     C D 18,5 

6ΞΑΙΑΗΝ     C D 16,8 
1 ΞΑΙΑΗΝ  ΚΑΟΡΟΑΠ       D 16,5 

 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Δηθφλα 3. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ πγξαζίαο ησλ 20 επαλαιήςεσλ ζε ΝΙΑ 
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Ξίλαθαο 3. Κέζεο ηηκέο πγξαζίαο ΝΙΥΛ ησλ ππνζηξσκάησλ 
 

πόζηξσκα        Κέζε Ρηκή 
6ΛΔΝ A             28,7 

8ΛΔΝ A B           26,9 
4ΛΔΝ A B C         26,4 

7ΛΔΝ A B C         26,0 
2ΛΔΝ A B C         25,7 

9ΛΔΝ   B C         25,4 
3ΛΔΝ   B C D       24,9 

9ΞΑΙΑΗΝ A B C D       24,6 
5ΛΔΝ     C D       23,6 

1ΛΔΝ 
ΚΑΟΡΟΑΠ 

    C D       23,4 

4ΞΑΙΑΗΝ       D E     22,3 

5ΞΑΙΑΗΝ       D E     22,2 

3ΞΑΙΑΗΝ       D E F   22,0 
8ΞΑΙΑΗΝ         E F G 19,5 
7ΞΑΙΑΗΝ           F G 18,9 

2ΞΑΙΑΗΝ             G 18,5 
6ΞΑΙΑΗΝ             G 16,8 

1ΞΑΙΑΗΝ 
ΚΑΟΡΟΑΠ 

            G 16,5 

 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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2. Ζιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα (EC-mS/cm) ησλ ππνζηξσκάησλ 
 
 

Δηθφλα .2.1. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ EC ησλ 20 επαλαιήςεσλ ζε ΝΙΑ ηα   
ππνζηξψκαηα 
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Ξίλαθαο .2.1. Κέζεο ηηκέο EC ΝΙΥΛ ησλ ππνζηξσκάησλ 

 
πόζηξσκα      Κέζε Ρηκή 

2ΛΔΝ A         3,09 
1 ΛΔΝ 

ΚΑΟΡΟΑΠ 

A B       2,95 

9ΛΔΝ A B C     2,82 

8ΛΔΝ A B C     2,68 
5ΛΔΝ A B C     2,66 
7ΛΔΝ   B C     2,47 

4ΛΔΝ   B C     2,44 
3ΛΔΝ     C D   2,31 

6ΛΔΝ     C D   2,27 
7ΞΑΙΑΗΝ       D E 1,82 

9ΞΑΙΑΗΝ         E 1,72 

8ΞΑΙΑΗΝ         E 1,71 

1 ΞΑΙΑΗΝ  
ΚΑΟΡΟΑΠ 

        E 1,66 

2ΞΑΙΑΗΝ         E 1,59 

5ΞΑΙΑΗΝ         E 1,58 

4ΞΑΙΑΗΝ         E 1,52 

3ΞΑΙΑΗΝ         E 1,44 

6ΞΑΙΑΗΝ         E 1,34 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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3. Θεξκνθξαζία (o C) ππνζηξσκάησλ 
 

Δηθφλα 3.1. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ ζεξκνθξαζίαο ησλ 20 επαλαιήςεσλ 

ζε ΝΙΑ ηα   ππνζηξψκαηα 
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Ξίλαθαο 3.1 Κέζεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ΝΙΥΛ ησλ ππνζηξσκάησλ 

πόζηξσκα      Κέζε Ρηκή 

5ΞΑΙΑΗΝ A         16,2 

6ΞΑΙΑΗΝ A         16,2 

4ΞΑΙΑΗΝ A         16,2 

7ΞΑΙΑΗΝ A         16,2 

8ΞΑΙΑΗΝ A B       16,1 

3ΞΑΙΑΗΝ A B C     15,7 

1 ΞΑΙΑΗΝ  
ΚΑΟΡΟΑΠ 

A B C     15,7 

5ΛΔΝ A B C D   15,5 

9ΞΑΙΑΗΝ A B C D   15,5 

1 ΛΔΝ 

ΚΑΟΡΟΑΠ 

A B C D   15,5 

4ΛΔΝ A B C D E 15,5 

2ΞΑΙΑΗΝ   B C D E 15,3 

7ΛΔΝ     C D E 15,0 
6ΛΔΝ     C D E 15,0 

9ΛΔΝ       D E 14,8 
2ΛΔΝ       D E 14,7 
3ΛΔΝ       D E 14,7 

8ΛΔΝ         E 14,6 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Γ. ΠΓΘΟΗΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΚΑΟΝΙΗΝ ΠΡΑ «ΛΔΑ» ΘΑΗ 

«ΞΑΙΑΗΑ» ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΑ. 
 

Ζ απφδνζε ηνπ καξνπιηoχ (πνηθηιία Long Island) κεηξήζεθε 

ζηηο 11-1-2008, ζε δπν πεηξακαηηθά ησλ 369 γιαζηξψλ πνπ 

θπηεχηεθαλ ηαπηφρξνλα. Ζ κέζε απφδνζε ζηα «παιαηά» 

ππνζηξψκαηα θπκάλζεθε απφ 844 έσο 2199 g (ζε 10 γιάζηξεο) ελψ 

ζηα «λέα» ππνζηξψκαηα απφ 596 έσο 2997 g (ζε 10 γιάζηξεο). 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλά είδνο ππνζηξσκάησλ θαη κε νκαδνπνίεζή 

ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνπο Ξίλαθεο 1 έσο 3. Ζ δηαθχκαλζε ησλ 

κεηξήζεσλ επίζεο παξνπζηάδεηαη ζηηο Δηθφλεο 1 έσο 3. 

Πηα ΛΔΑ ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 1) παξαηεξήζεθε κηα 

ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηηκψλ θαη έηζη νη δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε εμαίξεζε ην ππφζηξσκα Λν. 9 

(Έδαθνο, ηιπνπειψδεο+θνπξηά), αλ θαη νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ ήηαλ κεγάιεο. 

Πηα ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα (Ξίλαθαο 2) παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ κε 

πςειφηεξε απφδνζε απφ ην ππφζηξσκα Λν. 3 (Κάξηπξαο+Εεφιηζνο 

5:1) θαη ρακειφηεξε απφ ην ππφζηξσκα Λν. 6 (Κάξηπξαο+ΗΡ 10:1). 

Πηε νκαδνπνηεκέλε αλάιπζε ησλ 18 ππνζηξσκάησλ (Ξίλαθαο 

3) ππήξμαλ πνιιέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο  κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ 

(ΛΔΥΛ θαη ΞΑΙΑΗΥΛ) θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θξηηήξην 

ζε έλα πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν επηινγήο βέιηηζηνπ 

ππνζηξψκαηνο.  
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Εικόνα 1. Διακύμανση μέσων τιμών των 4 επαναλήψεων στα ΝΕΑ υποστρώματα 
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Πίνακας 1 . Μέση απόδοση ΝΕΩΝ υποστρωμάτων (g/ 10 γλάστρες) 
ΤΠΟΣΡΩΜΑ   Μέση τιμή 

9 NEO A   2997,0 

2 NEO   B 1505,0 

8 NEO   B 1453,5 

1 NEO  ΜΑΡΣΤΡΑ   B 1177,0 

7 NEO   B 932,0 

6 NEO   B 810,0 

3 NEO   B 771,5 

5 NEO   B 675,5 

4 NEO   B 596,8 

Πεκείσζε: Νη ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Εικόνα 2. Διακύμανση μέσων τιμών των 4 επαναλήψεων στα ΠΑΛΑΙΑ 
υποστρώματα 
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Πίνακας 2 . Μέση απόδοση ΠΑΛΑΙΩΝ υποστρωμάτων (g/ 10 γλάστρες) 
 
ΤΠΟΣΡΩΜΑ    Μέση τιμή 

3 ΠΑΛΑΙΟ A     2199,5 

2 ΠΑΛΑΙΟ A B   1842,0 

1 ΠΑΛΑΙΟ  
ΜΑΡΣΤΡΑ 

A B   1823,0 

5 ΠΑΛΑΙΟ A B   1811,0 

4 ΠΑΛΑΙΟ A B   1766,0 

9  ΠΑΛΑΙΟ A B C 1420,0 

8 ΠΑΛΑΙΟ   B C 1113,5 

7 ΠΑΛΑΙΟ   B C 1099,0 

6 ΠΑΛΑΙΟ     C 844,5 

 
Πεκείσζε: Νη ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Εικόνα 3. Διακύμανση μέσων τιμών των 4 επαναλήψεων σε ΟΛΑ τα  
υποστρώματα 
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Πίνακας 3 . Μέση απόδοση όλων των υποστρωμάτων (g/ 10 γλάστρες) 
 

ΤΠΟΣΡΩΜΑ       Μέση τιμή 

9 NEO A           2997,0 

3 ΠΑΛΑΙΟ A B         2199,5 

2 ΠΑΛΑΙΟ   B C       1842,0 

1 ΠΑΛΑΙΟ  
ΜΑΡΣΤΡΑ 

  B C       1823,0 

5 ΠΑΛΑΙΟ   B C       1811,0 

4 ΠΑΛΑΙΟ   B C D     1766,0 

2 NEO   B C D E   1505,0 

8 NEO   B C D E F 1453,5 

9  ΠΑΛΑΙΟ   B C D E F 1420,0 

1 NEO  
ΜΑΡΣΤΡΑ 

    C D E F 1177,0 

8 ΠΑΛΑΙΟ     C D E F 1113,5 

7 ΠΑΛΑΙΟ     C D E F 1099,0 

7 NEO       D E F 932,0 

6 ΠΑΛΑΙΟ         E F 844,5 

6 NEO         E F 810,0 

3 NEO         E F 771,5 

5 NEO         E F 675,5 

4 NEO           F 596,8 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Γ. Απνηειέζκαηα από κεηξήζεηο ρισξνθύιιεο θύιισλ  

(SPAD units) ζηα πδξνπνληθά ππνζηξώκαηα (παιαηά θαη λέα) 
 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΑ ΚΑΟΝΙΗΑ 
Νη κεηξήζεηο ρισξνθχιιεο ( ζε κνλάδεο SPAD)  ζε θχιια ηνπ 

καξνπιηνχ (πνηθηιία Long Island) έγηλαλ ζηηο 6-12-2007  θαη ζε 

κεζαίν ζηάδην αλάπηπμεο θπηψλ, πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ζε δπν 

πεηξακαηηθά ησλ 369 γιαζηξψλ πνπ θπηεχζεθαλ ηαπηφρξνλα. Ζ 

κέζε ηηκή ζηα «παιαηά» ππνζηξψκαηα θπκάλζεθε απφ 27,5 έσο 32,9 

(ζε 5 ηπραίεο γιάζηξεο/επαλάιεςε θαη 3 θχιια αλά γιάζηξα, ζηηο 4 

επαλαιήςεηο) ελψ ζηα «λέα» ππνζηξψκαηα απφ 28,8 έσο 34,5. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλά είδνο ππνζηξσκάησλ θαη κε νκαδνπνίεζή 

ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνπο Ξίλαθεο 1Α έσο 3Α. Ζ δηαθχκαλζε ησλ 

κεηξήζεσλ επίζεο παξνπζηάδεηαη ζηηο Δηθφλεο 1Α έσο 3Α. 

 Ρν ππφζηξσκα Λν. 9 έδεημε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή θαη ην Λν. 7 

ηελ κηθξφηεξε «ρισξνθχιιεο» απφ ηα ΛΔΑ ππνζηξψκαηα πνπ ήηαλ 

θαη ηα κφλα ππνζηξψκαηα είραλ  θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζε απηή ηελ παξάκεηξν. Αληίζηνηρα, απφ ηα ΞΑΙΑΗΑ ππνζηξψκαηα ηα 

Λν. 3 θαη Λν. 8, πνπ είραλ  θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ελψ 

δηαθνξά ζεκαληηθή ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ Λν. 6 απφ ην Λν. 3. 

 Πηελ νκαδνπνηεκέλε ζχγθξηζε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ππήξμαλ κεηαμχ ηνπ Λν. 9 ΛΔΝ θαη ησλ Λν. 7 ΞΑΙΑΗΝ, Λν. 

7 ΛΔΝ,  Λν. 6 ΞΑΙΑΗΝ θαη Λν. 8 ΞΑΙΑΗΝ. 

 Πε ζχγθξηζε κε ηηο κέζεο ηηκέο απφδνζεο (πξνεγνχκελν 

θεθάιαην) θαίλεηαη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ «απφδνζεο» 

θαη «ρισξνθχιιεο». Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε (γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4 (κε φια ηα 

δεδνκέλα) θαη Δηθφλα 5 (κε αθαίξεζε ησλ «εζθαικέλσλ» ζεκείσλ -

Mahalanobis Outlier Distance Plot method) θαίλεηαη φηη ε γξακκηθή 

ζρέζε πξφβιεςεο ηεο απφδνζεο απφ ηηο κεηξήζεηο ρισξνθχιιεο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη φηη ε «ρισξνθχιιε» κπνξεί λα 

εμεγήζεη απφ κφλε ηεο ην 25% (ΑΞΝΓΝΠΖ ΚΑΟΝΙΗΝ= -2417 

+ 123* SPAD units, R2=0,25)  έσο  ην 41% (ΑΞΝΓΝΠΖ 

ΚΑΟΝΙΗΝ= -3162 + 146*SPAD units, R2=0,41) ηεο 
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παξαιιαθηηθφηεηαο ζηελ «απφδνζε». Έηζη, ε κέηξεζε ρισξνθχιιεο 

είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζε έλα πηζαλφ πνιππαξαγνληηθφ 

κνληέιν εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ καξνπιηνχ. 

Ρα απνηειέζκαηα απφ ηηο πηπεξηέο έδεημαλ παξφκνηα ηάζε. κεηαμχ 

απφδνζεο θαη κεηξήζεσλ ρισξνθχιιεο.  

 
Δηθφλα 1Α. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ ησλ 4 επαλαιήςεσλ ζηα ΛΔΑ   
ππνζηξψκαηα γηα κεηξήζεηο ρισξνθχιιεο (SPAD units) 
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Ξίλαθαο 1Α . Κέζεο ηηκέο ρισξνθχιιεο θχιισλ (SPAD units)  ΛΔΥΛ 
ππνζηξσκάησλ  
 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ   Κέζε ηηκή 

9 ΛΔΝ A   34,5 
2ΛΔΝ A B 32,5 
8ΛΔΝ A B 32,5 

5ΛΔΝ A B 31,5 

6ΛΔΝ A B 31,3 
3ΛΔΝ A B 31,0 

1 ΛΔΝ ΚΑΟΡΟΑΠ 
ΚΑΟΡΟΑΠ 

A B 31,0 

4ΛΔΝ A B 30,5 
7ΛΔΝ   B 28,8 

 
Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Δηθφλα 2Α. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ ησλ 4 επαλαιήςεσλ ζηα ΞΑΙΑΗΑ   

ππνζηξψκαηα γηα κεηξήζεηο ρισξνθχιιεο (SPAD units) 
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Ξίλαθαο 2Α. Κέζεο ηηκέο ρισξνθχιιεο θχιισλ (SPAD units)  ΞΑΙΑΗΥΛ 
ππνζηξσκάησλ  
 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ    Κέζε ηηκή 

3ΞΑΙΑΗΝ A     32,9 

9 ΞΑΙΑΗΝ A B   32,5 

5ΞΑΙΑΗΝ A B C 31,0 

2ΞΑΙΑΗΝ A B C 30,4 

1 ΞΑΙΑΗΝ  ΚΑΟΡΟΑΠ  A B C 30,2 

4ΞΑΙΑΗΝ A B C 30,2 

7ΞΑΙΑΗΝ A B C 28,9 

6ΞΑΙΑΗΝ   B C 28,6 

8ΞΑΙΑΗΝ     C 27,5 

 
Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Δηθφλα 3Α. Γηαθχκαλζε κέζσλ ηηκψλ ησλ 4 επαλαιήςεσλ ζε ΝΙΑ ηα   

ππνζηξψκαηα γηα κεηξήζεηο ρισξνθχιιεο (SPAD units) 
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Ξίλαθαο 3Α. Κέζεο ηηκέο ρισξνθχιιεο θχιισλ (SPAD units)  ΝΙΥΛ ησλ 
ππνζηξσκάησλ  
 

ΞΝΠΡΟΥΚΑ    Κέζε ηηκή 

9 ΛΔΝ A     34,5 
3ΞΑΙΑΗΝ A B   32,9 
2ΛΔΝ A B   32,5 

9 ΞΑΙΑΗΝ A B   32,5 

8ΛΔΝ A B   32,5 
5ΛΔΝ A B C 31,5 
6ΛΔΝ A B C 31,3 

3ΛΔΝ A B C 31,0 

1 ΛΔΝ ΚΑΟΡΟΑΠ  A B C 31,0 

5ΞΑΙΑΗΝ A B C 31,0 

4ΛΔΝ A B C 30,5 

2ΞΑΙΑΗΝ A B C 30,4 
1 ΞΑΙΑΗΝ  ΚΑΟΡΟΑΠ  A B C 30,2 

4ΞΑΙΑΗΝ A B C 30,2 
7ΞΑΙΑΗΝ   B C 28,9 

7ΛΔΝ   B C 28,8 
6ΞΑΙΑΗΝ   B C 28,6 

8ΞΑΙΑΗΝ     C 27,5 
 
Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Δηθόλα .4. Γξακκηθή παιηλδξφκεζε «απφδνζεο» θαη «ρισξνθχιιεο» κε 

ΝΙΑ ηα δεδνκέλα 
 
Bivariate Fit of ALL lettuce yield By ALL SPAD units 
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Linear Fit
 

 

Linear Fit 
ALL lettuce yield = -2416,677 + 122,98005*ALL SPAD units 
ΑΞΝΓΝΠΖ ΚΑΟΝΙΗΝ= -2416,677 + 122,98005* SPAD units 

Summary of Fit 
    
RSquare 0,250469 
RSquare Adj 0,239761 
Root Κέζε Ρηκή Square Error 702,5909 
Κέζε Ρηκή of Response 1379,819 
Observations (or Sum Wgts) 72 

 
 

Analysis of Variance 
Source DF Sum of 

Squares 
Κέζε Ρηκή Square F Ratio 

Model 1 11546954 11546954 23,3917 
Error 70 34554377 493633,96 Prob > F 
C. Total 71 46101331  <,0001 
 

Parameter Estimates 
Term   Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 
Intercept  -2416,677 789,3228 -3,06 0,0031 
ALL SPAD units  122,98005 25,42749 4,84 <,0001 
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Δηθόλα 5. Γξακκηθή παιηλδξφκεζε «απφδνζεο» θαη «ρισξνθχιιεο» κε 

αθαίξεζε «εζθαικέλσλ-outliers‖  δεδνκέλσλ ( Mahalanobis Outlier 
Distance Plot method) 
 
Bivariate Fit of ALL lettuce yield By ALL SPAD units 
 

 

 
 

Linear Fit
 

 

Linear Fit 
ALL lettuce yield = -3161,876 + 145,83208*ALL SPAD units 

ΑΞΝΓΝΠΖ ΚΑΟΝΙΗΝ= -3161,876 + 145,83208*SPAD units 
 

Summary of Fit 
    
RSquare 0,409158 

RSquare Adj 0,398792 
Root Κέζε Ρηκή Square 

Error 

517,9715 

Κέζε Ρηκή of Response 1278,39 

Observations (or Sum 
Wgts) 

59 

 

 
Analysis of Variance 

Source DF Sum of 
Squares 

Κέζε Ρηκή 
Square 

F Ratio 

Model 1 10590232 10590232 39,4724 

Error 57 15292784 268294,45 Prob > F 
C. Total 58 25883016  <,0001 

 
Parameter Estimates 
Term   Estimate Std Error t Ratio Prob>|t

| 
Intercept  -3161,876 709,9537 -4,45 <,0001 

ALL SPAD 
units 

 145,83208 23,21166 6,28 <,0001 
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Θ. ΠΓΘΟΗΡΗΘΑ  ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΥΛ ΔΓΣΥΟΗΥΛ 

ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΑ ΔΗΠΑΓΝΚΔΛΑ 
 

Έλα ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ  ζην Δξεπλεηηθφ έξγν είλαη ε καθξνβηφηεηά ηνπο  ιφγσ ηεο 

κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο άκκνπ θαη αλφξγαλσλ πιηθψλ (ζπλερήο ρξήζε 

ηνπο γηα πνιιά έηε >20) ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα αλφξγαλα εκπνξηθά 

ππνζηξψκαηα πνπ έρνπλ δηάξθεηα δσήο απφ 1 έσο 2 έηε (πεηξνβάκβαθαο, 

πεξιίηεο, ειαθξφπεηξα). Ξαξαηεξήζεθε επίζεο κηα ζηαζεξφηεηα ζηηο 

βαζηθέο θπζηθν-ρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

σο ζεηηθφ  εκπνξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ «καθξνβηφηεηά» 

ηνπο. 

Άιια επηρεηξεκαηηθά πιενλεθηήκαηα γηα επαγγεικαηίεο θπησξηνχρνπο  θαη 

παξαγσγνχο είλαη: 

 ην κηθξφ θφζηνο ηνπο (Ν Διιεληθφο βεξκηθνπιίηεο κπνξεί λα 

αληαγσληζζεί ην θφζηνο ησλ εηζαγφκελσλ εηδψλ βεξκηθνπιίηε 

απφ Γεξκαλία θαη Λ. Αθξηθή κε ηξέρνλ θφζηνο ηνπο πεξίπνπ 20-

24 €/100 ιίηξα. Ζ ηπηάκελε θαη πγξή ηέθξα πξνζθέξνληαη 

νπζηαζηηθά δσξεάλ γηα ρξήζε κε κφλν ην θφζηνο κεηαθνξάο 

ηνπο. (Γελ βξέζεθαλ επαξθή νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ηνλ 

Διιεληθφ δεφιηζν ζε ζρέζε κε ηνλ εηζαγφκελν απφ Βνπιγαξία 

θαη άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο) 

 ε «εχθνιε θαη νηθνλνκηθή» κεηαβνιή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο γηα 

πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε. Ρν pH ξπζκηζζεί 

ζρεηηθά εχθνια θαη κε νηθνλνκηθφ ηξφπν (κείσζε κε ρξήζε 

ζεηνπ, ζεητθήο ακκσλίαο, ζεητθνχ ζηδήξνπ ή πδαηνδηαιπηά 

ιηπάζκαηα κε ρακειφ pH). Αληίζεηα αλ ε νξγαληθή νπζία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην κείγκα είλαη ηζρπξά φμηλε, ηα 4 ππφ κειέηε 

πιηθά ξπζκίδνπλ ηελ νμχηεηα ζε βέιηηζηα επίπεδα ιφγσ ηεο 

αιθαιηθήο ηνπο αληίδξαζεο. 

 ε ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο θαη ελαιιαγήο ζξεπηηθψλ 

θαηηφλησλ CEC)  θαη αληφλησλ, φπσο παξαηεξήζεθε ζηα πεηξάκαηα 

«κεησκέλσλ εηζξνψλ» ηνπ έξγνπ. 

 ε ζρεηηθά πςειή ζπγθξάηεζε πγξαζίαο 

 νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο  ζεξκνθξαζίαο θαη αεξηζκνχ ησλ ξηδψλ  

 εμαηξεηηθή ζηξαγγηζηκφηεηα  
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 ε Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηά ηνπο θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

θαη δελ απνηειεί πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε θαη απφδνζε ησλ 

θπηψλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αμηνιφγεζήο ηνπο 

 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ ην γεγνλφο φηη ηα δηάθνξα θπηηθά είδε ζην 

ζεξκνθήπην θαη ζηνπο αγξνχο, αλαπηχρζεθαλ ζε ζπλζήθεο «κεησκέλσλ 

εηζξνψλ»  ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο LISA (Low Input Sustainable 

Agriculture-Αεηθνξηθή Γεσξγία Κεησκέλσλ Δηζξνψλ). Έηζη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεησκέλεο εηζξνέο άξδεπζεο, ιίπαλζεο θαη 

θπηνπξνζηαζίαο.  Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 4-εηνχο εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ θαη ηηο κεηξήζεηο ζε θπζηθν-ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ 

θαη ζε πνηθηιία θπηηθψλ εηδψλ, ζπλάγεηαη φηη ηα πιηθά πνπ κειεηήζεθαλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελαιιαθηηθά ππνζηξψκαηα ζε ζρέζε κε  

ηα θνηλά «εκπνξηθά» ππνζηξψκαηα κε κηθξφηεξν θφζηνο, καθξνβηφηεξε 

ρξήζε θαη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε.  

Ξεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ πιηθψλ απαηηείηαη σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα  

βειηίσζεο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο ρεκηθήο ηνπο 

αληίδξαζεο. Δπίζεο απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θπηηθψλ εηδψλ, ιφγσ 

ηεο ¨εηδηθήο ή εμεηδηθεπκέλεο» επίδξαζεο πνπ επέδεημαλ ηα ππνζηξψκαηα 

ζε αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ θπηηθψλ εηδψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. Ρέινο, ηα ππνζηξψκαηα απηά ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ 

ζπγθξηηηθά κε γλσζηά εκπνξηθά ππνζηξψκαηα ζε ζπλζήθεο κεησκέλσλ 

αιιά θαη βέιηηζησλ εηζξνψλ, γηα λα εθηηκεζεί ε ζπγθξηηηθή δηαθνξά ηνπο. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε ζην παξφλ έξγν είλαη ζεκαληηθή 

αθεηεξία θαη κνλαδηθή ζηε παγθφζκηα βηβιηνγξαθία γηα ηελ  επφκελε θάζε 

πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο ησλ 4 γεσινγηθψλ πιηθψλ σο πδξνπνληθά 

ππνζηξψκαηα. 
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Η. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΞΝΠΡΟΥΚΑΡΛ ΠΡΝΛ ΑΓΟΝ 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΙΑΚΞΝΘΗΝ 
Ππλνπηηθά απνηειέζκαηα από ηνπο 2 αγξνύο ζηα 3 έηε 

1. Δδαθνινγηθέο αλαιύζεηο (Κεηξήζεηο pH  θαη   EC) 
 

1.1. Δδαθνινγηθέο αλαιύζεηο γηα ην έηνο 2004 
 

Γπν ζεκαληηθέο ρεκηθέο ηδηφηεηεο πνπ κειεηήζεθαλ θαη επεξεάδνπλ 

ηελ αχμεζε θαη απφδνζε ησλ θπηψλ ήηαλ ην pH θαη ε Ζιεθηξηθή 

Αγσγηκφηεηα ( EC). Πηνπο παξαθάησ Ξίλαθεο Γ.1 - Γ6 θαη Δηθφλεο Γ.1 - Γ.6 

παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ησλ δπν ηδηνηήησλ ζηνπο δπν αγξνχο θαη ζηα 3 

έηε ηεο κειέηεο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ. Ρα εδαθηθά δείγκαηα έρνπλ 

απνζεθεπζεί γηα πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. 

 
Δηθφλα Γ.1. Γηαθχκαλζε ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ Θέξκεο -2004 
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Ξίλαθαο  Γ.1. Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ pH  ζηνλ αγξφ Θέξκεο –2004 
 

Level   Mean 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A   7,70 

Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A   7,68 

Βεξκηθνπιίηεο 1 A   7,65 

Εεφιηζνο 1 A   7,63 

ΚΑΟΡΟΑΠ A   7,60 

γξή Ρέθξα 1 A B 7,58 

γξή Ρέθξα 2 A B 7,58 

Εεφιηζνο  2 A B 7,50 

Βεξκηθνπιίηεο 2   B 7,40 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Δηθφλα  Γ.2. Γηαθχκαλζε ηηκψλ EC ζηνλ αγξφ Θέξκεο  -2004 
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Ξίλαθαο  Γ.2. Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ EC ζηνλ αγξφ Θέξκεο –2004 
 
 

Level   Mean 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A   0,34 

Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A   0,34 

Εεφιηζνο 2 A B 0,32 

γξή Ρέθξα 1 A B 0,28 
Εεφιηζνο 1 A B 0,28 

ΚΑΟΡΟΑΠ A B 0,27 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A B 0,27 

γξή Ρέθξα 2 A B 0,25 

Βεξκηθνπιίηεο 1   B 0,23 
 

 
Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 

 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Δηθφλα  Γ.3. Γηαθχκαλζε ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ -2004 
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Ξίλαθαο  Γ.3. Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ pH  ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ –2004 
 
 

Level     Mean 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A       7,27 
Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A B     6,72 

Βεξκηθνπιίηεο 1   B C   6,28 
γξή Ρέθξα 1   B C   6,26 
Βεξκηθνπιίηεο 2     C D 6,07 

Εεφιηζνο 1     C D 6,01 

γξή Ρέθξα 2     C D 5,95 
ΚΑΟΡΟΑΠ       D 5,76 

Εεφιηζνο 2       D 5,64 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
 
 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Δηθφλα Γ.4. Γηαθχκαλζε ηηκψλ EC ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ -2004 
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Ξίλαθαο  Γ.4. Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ EC  ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ –2004 
 

Level   Mean 
Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A   0,30 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A B 0,27 
Εεφιηζνο 2 A B 0,22 

γξή Ρέθξα 1 A B 0,22 

γξή Ρέθξα 2 A B 0,21 
Εεφιηζνο 1 A B 0,18 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A B 0,16 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B 0,15 
Βεξκηθνπιίηεο 1   B 0,12 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
 
 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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1.2. Δδαθνινγηθέο αλαιύζεηο γηα ην έηνο 2005 
 

Δηθφλα Γ.5 . Γηαθχκαλζε ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ Θέξκεο -2005 
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Ξίλαθαο Γ.5 . Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ pH  ζηνλ αγξφ Θέξκεο –2005 
 
 

Level    Mean 
Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A     7,20 

Εεφιηζνο 1 A     7,20 

γξή Ρέθξα 1 A B   7,18 
γξή Ρέθξα 2 A B   7,18 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A B C 7,13 
Εεφιηζνο 2 A B C 7,10 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A B C 7,10 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B C 7,07 
Βεξκηθνπιίηεο 1     C 7,00 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Δηθφλα  Γ.6. Γηαθχκαλζε ηηκψλ EC ζηνλ αγξφ Θέξκεο -2005 
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Ξίλαθαο  Γ.6. Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ EC  ζηνλ αγξφ Θέξκεο –2005 
 

Level  Mean 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A 0,49 

γξή Ρέθξα 2 A 0,43 

Εεφιηζνο 1 A 0,41 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A 0,39 

γξή Ρέθξα 1 A 0,39 

Βεξκηθνπιίηεο 1 A 0,39 

Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A 0,35 

Εεφιηζνο 2 A 0,35 

ΚΑΟΡΟΑΠ A 0,33 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 

 
 

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Δηθφλα Γ.7 . Γηαθχκαλζε ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ   Γξνζεξνχ -2005 
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Ξίλαθαο  Γ.7. Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ pH  ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ–2005 
 
 

Level     Mean 
Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A      7,41 
Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A B    7,21 
γξή Ρέθξα 2 A B    6.91 

γξή Ρέθξα 1   B    6,71 
Βεξκηθνπιίηεο 2     C  6,42 

Εεφιηζνο 1     C  6,31 

Βεξκηθνπιίηεο 1     C  6,28 
Εεφιηζνο 2     C D 6,05 

ΚΑΟΡΟΑΠ      D 5,78 

 
Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 

 

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Δηθφλα  Γ.8. Γηαθχκαλζε ηηκψλ EC ζηνλ αγξφ Θέξκεο -2005 
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Ξίλαθαο Γ.8 . Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ EC ζηφλ αγξφ Θέξκεο -2005 
 

Level   Mean 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A   0,75 

γξή Ρέθξα 1   B 0,51 

Εεφιηζνο 2   B 0,50 

Βεξκηθνπιίηεο 2   B 0,49 

Ηπηάκελε Ρέθξα 1   B 0,48 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B 0,48 

Βεξκηθνπιίηεο 1   B 0,48 

γξή Ρέθξα 2   B 0,45 

Εεφιηζνο 1   B 0,42 

    

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ 

έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 

 
 

 
 

 

   



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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1.3. Δδαθνινγηθέο αλαιύζεηο γηα ην έηνο 2006 
 
Δηθφλα  Γ.9. Γηαθχκαλζε ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ Θέξκεο -2006 
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Ξίλαθαο Γ.9 . Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ Θέξκεο –2006 
 
 

Level  Mean 

Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A 8,05 
ΚΑΟΡΟΑΠ A 7,98 

γξή Ρέθξα 2 A 7,97 

Βεξκηθνπιίηεο 1 A 7,88 

Εεφιηζνο 2 A 7,85 

γξή Ρέθξα 1 A 7,75 

Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A 7,75 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A 7,73 
Εεφιηζνο 1 A 7,70 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Εικόνα Γ.10 . Διακύμανση τιμών EC στον αγρό Θέρμης -2006 
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Πίνακας  Γ.10. ύγκριση μέσων τιμών EC στόν αγρό Θέρμης -2006 
 

Level   Mean 

Ηπτάμενη Σέυρα 2 A   0,75 

Τγρή Σέυρα 1   B 0,51 

Εεόλιθος 2   B 0,50 

Βερμικοσλίτης 2   B 0,49 

Ηπτάμενη Σέυρα 1   B 0,48 

ΜΑΡΣΤΡΑ   B 0,48 

Βερμικοσλίτης 1   B 0,48 

Τγρή Σέυρα 2   B 0,45 

Εεόλιθος 1   B 0,42 

 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 

 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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Δηθφλα Γ.11 . Γηαθχκαλζε ηηκψλ pH ζηνλ αγξφ   Γξνζεξνχ -2006 
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Ξίλαθαο Γ.11 . Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ pH  ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ–2006 
 
 

Level     Mean 
Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A      7,48 
Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A B    7,43 

γξή Ρέθξα 2 A B    7,23 

γξή Ρέθξα 1   B    7,10 

Βεξκηθνπιίηεο 2     C  6,70 
Εεφιηζνο 1     C  6,68 

Βεξκηθνπιίηεο 1     C  6,67 

Εεφιηζνο 2     C  6,58 

ΚΑΟΡΟΑΠ      D 5,91 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
 
 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 
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1.4. Δδαθνινγηθέο αλαιύζεηο γηα ην έηνο 2007 
 

 

Δηθφλα Γ.12. Γηαθχκαλζε ηηκψλ EC ζηνλ αγξφ   Γξνζεξνχ -2007 
 
 
 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

E
C

 D
R

O
S

E
R

O

b
o
tt
o
m

a
s
h
1

b
o
tt
o
m

a
s
h
2

c
o
n
tr

o
l

e
o
lit

e
1

e
o
lit

e
2

fly
a
s
h
1

fly
a
s
h
2

v
e
rm

ic
u
lit

e
1

v
e
rm

ic
u
lit

e
2

TREATMENTS DROSERO

Each Pair

Student's t

0,05

 
 
 

Ξίλαθαο Γ.12 . Πχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ  EC ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ–2007 
 
 

Level   Mean 
Ηπηάκελε Ρέθξα 2 A   0,39 
γξή Ρέθξα 2 A B 0,36 

Ηπηάκελε Ρέθξα 1 A B 0,36 
Εεφιηζνο 2 A B 0,35 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A B 0,34 

γξή Ρέθξα 1 A B 0,32 
Εεφιηζνο 1 A B 0,29 

Βεξκηθνπιίηεο 1 A B 0,28 
ΚΑΟΡΟΑΠ   B 0,25 
 

Πεκείσζε: Κέζεο ηηκέο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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2. Ξεηξακαηηθόο Αγξόο ΑΓΠΘ –ΘΔΟΚΖ - Λ. Θεζζαινλίθεο 

Ζ απφδνζε ηνπ γιπθνχ θαιακπνθηνχ ζηελ Θέξκε (έδαθνο κε 

βαζηθφ pH) δελ επεξεάζζεθε ζεκαληηθά  απφ ηηο δχν δφζεηο θαη απφ 

ηα 4 πιηθά ( Ξίλαθαο Β.1). Πε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο,   ε 

απφδνζε απμήζεθε αξηζκεηηθά θπξίσο αλάκεζα ζηηο 3 δφζεηο. 

Κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2004 έδεημαλ νη δχν ηχπνη ηεο 

ηέθξαο.  

Πηνλ Ξίλαθα Β.2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κε δηαθνξεηηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζεσξψληαο σο κεηαρεηξίζεηο ην θάζε πιηθφ κε 

ηελ δφζε ηνπ (1 ή 2). Έηζη , ην ζρέδην αλαιχεηαη σο 9 κεηαρεηξίζεηο  

(4 πιηθά Σ 2 δφζεηο +Κάξηπξαο). Ρα απνηειέζκαηα γηα ηνλ αγξφ 

ΑΓΠ-Θέξκεο έδεημαλ φηη δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ σο πξνο ηελ απφδνζε θαη  ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζπαδίθσλ αιιά  κφλν σο πξνο ην κέζν βάξνο ζπάδηθα (ηα 

πιηθά Βεξκηθνπιίηεο 2, Εεφιηζνο 1 θαη Ηπηάκελε Ρέθξα 1 ήηαλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ γξή Ρέθξα 1, σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ). 

πήξμε όκσο κεγάιε αξηζκεηηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ 

απόδνζε όισλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ από ηνλ Κάξηπξα (εθηόο 

από ηελ  γξή Ρέθξα 1) 

 

3. Ξεηξακαηηθόο Αγξόο ΓΟΝΠΔΟΝ - Λ. Ζκαζίαο 

Ζ απφδνζε ηνπ γιπθνχ θαιακπνθηνχ ζηνλ αγξφ Γξνζεξνχ 

((φμηλν έδαθνο)  επεξεάζζεθε ζεκαληηθά  θαη απφ ηα 4 πιηθά αιιά 

φρη απφ ηηο δχν δφζεηο ( Ξίλαθαο Β.1) . Πε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο,   ε απφδνζε απμήζεθε αξηζκεηηθά θπξίσο ζηα 4 πιηθά θαη ζηηο 

2 δφζεηο. Κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2004 έδεημαλ νη δχν 

ηχπνη ηεο ηέθξαο αιιά ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζπγθξηηηθά  ηελ έδεημε 

ν δεφιηζνο. 

Πηνλ Ξίλαθα Β.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κε δηαθνξεηηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζεσξψληαο σο κεηαρεηξίζεηο ην θάζε πιηθφ κε 
ηελ δφζε ηνπ (1 ή 2). Έηζη, ην ζρέδην αλαιχεηαη σο 9 κεηαρεηξίζεηο  

(4 πιηθά Σ 2 δφζεηο +Κάξηπξαο). Ρα απνηειέζκαηα γηα ηνλ αγξφ 
Γξνζεξνχ έδεημαλ φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ 9 κεηαρεηξίζεσλ σο πξνο ηελ απφδνζε θαη  ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
ζπαδίθσλ αιιά  φρη σο πξνο ην κέζν βάξνο ζπάδηθα  
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Ξεηξακαηηθό Πρέδην Αγξνύ 

Πε θάζε πεηξακαηηθφ ηεκάρην ζπάξζεθαλ 4 γξακκέο γιπθνχ 
θαιακπνθηνχ  0.75 -0,8 m. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ ΑΓΡΟΤ 
Γλςκό καλαμπόκι, ποικιλία: Excalibur F1-Express F1 

Έκηαζη πειπαμαηικού=48.4 m Υ 90 m= 4356 m
2 

+2 m +2 m 

1    2     3      13 14  15      25 26  27     37  38  39 

6    5   4       18  17  16     30  29  28     42  41 40 

7   8    9        19  20  21     31  32 33     43  44  45 

12 11  10      24 23 22      36  35  34     48  47  46 

Κωδικοί: Μ=Μάπηςπαρ  ΤΣ=Τγπή 
Σέθπα, ΗΣ=Ηπηάμενη Σέθπα Ε=Εεόλιθορ  

Β=Βεπμικοςλίηηρ  

(1=45 liters 2=90 liters) 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Β.1. Ππλνιηθά απνηειέζκαηα  ζχγθξηζεο κέζσλ φξσλ ηεο 
επίδξαζεο  ησλ 4 πιηθψλ θαη ησλ 3 δφζεψλ ηνπο, ζηελ απφδνζε (kg/2 

ζεηξέο ηεκαρίνπ) γιπθνχ θαιακπνθηνχ   ζηνπο δχν αγξνχο ην έηνο 2005 
Γηαθνξέο κέζσλ φξσλ  (t-test, a=0,05).  

* Κέζνη φξνη πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα, δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά. 

 
 ΑΓΟΝΠ ΙΗΘΝ ΚΔΠΝΗ 

ΝΟΝΗ 

2005 

* Απόδνζε 
2004 

     

ΑΓΠ ΕΔΝΙΗΘΝΠ 9,41 Α 9,72 Α 

 ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 10,14 Α 9,11 ΑΒ 

 ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 
(ΗΡ) 

10,28 Α 8,0  ΑΒ 

 ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ (Ρ) 9,37 Α 6,16 Β 

     

ΓΟΝΠΔΟΝ ΕΔΝΙΗΘΝΠ 7,97 ΑΒ 2,78 Β 

 ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 6,31 Β 4,54 ΑΒ 

 ΗΞΡΑΚΔΛΖ ΡΔΦΟΑ 

(ΗΡ) 

10,20 Α 5,59 Α 

 ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ (Ρ) 8,40 ΑΒ 5,19 Α 

     

ΑΓΟΝΠ Δπίπεδν (Γόζε)  

πιηθνύ,  liters/plot 

ΚΔΠΝΗ 

ΝΟΝΗ 
2005 

* Απόδνζ

ε 2004 

     

ΑΓΠ 0 8,33 Α 6,88 Β 

 45 9,47 Α 8,55 Α 

 90 11,27 Α 9,32 Α 

     

ΓΟΝΠΔΟΝ 0 8,06 Α 3,43 Β 

 45 8,45 Α 5,77 Α 

 90 8,46 Α 4,37 Β 
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 Ξίλαθαο  Β.2. Ππγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ απφδνζε (g/2 

ζεηξέο), αξηζκφ ζπαδίθσλ (ζε 2 ζεηξέο) θαη κέζν βάξνο ζπάδηθα αλα 
κεηαρείξηζε γηα ηνλ αγξφ ΑΓΠ-Θέξκεο.  
Οη αξηζκνί 1 θαη 2 κεηά ην όλνκα πιηθνύ αλαθέξνληαη ζηηο δόζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γόζε 2 = δόζε 1ρ2) 
 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΑΓΟΝ ΑΓΠ-ΘΔΟΚΖ  2005 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ  
ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΞΝΓΝΠΖ (g/2 
ζεηξέο) 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A 14327 

γξή Ρέθξα 2 A 11005 

Ηπηάκελε  Ρέθξα 1 A 10988 

Ηπηάκελε  Ρέθξα 2 A 10875 

Εεφιηζνο 2 A 10660 

Βεξκηθνπιίηεο 1 A 9520 

γξή Ρέθξα 1 A 9275 

Κάξηπξαο A 8205 

Εεφιηζνο 1 A 7285 

   

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ  Πύλνιν ζπαδίθσλ/2 ζεηξέο 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A 51,0 

Εεφιηζνο 2 A 40,8 

γξή Ρέθξα 2 A 40,5 

Ηπηάκελε  Ρέθξα 1 A 40,3 

Ηπηάκελε  Ρέθξα 2 A 40,0 

Κάξηπξαο A 39,5 

γξή Ρέθξα 1 A 39,3 

Βεξκηθνπιίηεο 1 A 35,8 

Εεφιηζνο 1 A 26,5 

   

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ  Κ.Ν βάξνπο ζπαδηθα (g) 

Βεξκηθνπιίηεο 2 A 279,9 

Εεφιηζνο 1 A 273,6 

Ηπηάκελε  Ρέθξα 1 A 271,9 

Ηπηάκελε  Ρέθξα 2 AΒ 264,4 

Βεξκηθνπιίηεο 1 AΒ 263,8 

γξή Ρέθξα 2 AΒ 258,9 

Εεφιηζνο 2 AΒ 258,7 

Κάξηπξαο AΒ 253,0 

γξή Ρέθξα 1 Β 230,9 
Πεκείσζε: Κεηαρεηξίζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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Ξίλαθαο  Β.3. Ππγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ απφδνζε ( ζεηξέο), 

αξηζκφ ζπαδίθσλ (ζε 2 ζεηξέο) θαη κέζν βάξνο ζπάδηθα αλα κεηαρείξηζε γηα 
ηνλ αγξφ Γξνζεξνχ. 
Οη αξηζκνί 1 θαη 2 κεηά ην όλνκα πιηθνύ αλαθέξνληαη ζηηο δόζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γόζε 2 = δόζε 1ρ2) 
 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΑΓΟΝ ΓΟΝΠΔΟΝ 2005 

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ    
ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΞΝΓΝΠΖ 
(g/2 ζεηξέο) 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  
1 A     12183,0 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  
2 A B   10723,0 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  2 A B C 8588,0 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 2 A B C 8395,0 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  1 A B C 8345,0 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 1   B C 7740,0 

ΚΑΟΡΟΑΠ   B C 7666,0 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 1   B C 7005,0 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 2     C 5833,0 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ    Κ.Ν. ζπαδίθσλ/2 ζεηξέο 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  

1 A    48,3 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  

2 A    42,3 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  1 A B  35,3 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 2 A B  34,5 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  2   B C 32,8 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 1  B C 32,0 

ΚΑΟΡΟΑΠ    C 29,8 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 1     C 29,3 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 2     C 23,8 

     

ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΔΗΠ    Κ.Ν βάξνπο ζπαδηθα (g) 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  2 A   261,7 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  
2 A   253,9 

ΗΞΡΑΚΔΛΖ  ΡΔΦΟΑ  
1 A   253,4 

ΚΑΟΡΟΑΠ A   248,2 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 2 A   244,1 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 2 A   241,3 

ΒΔΟΚΗΘΝΙΗΡΖΠ 1 A   237,4 

ΕΔΝΙΗΘΝΠ 1 A   232,1 

ΓΟΖ ΡΔΦΟΑ  1 A   232,0 
 

 
Πεκείσζε: Κεηαρεηξίζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη απφ ην ίδην γξάκκα δελ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν Ο=0,05 
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4. ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝΠ ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝΠ  ΑΓΟΝΠ  

 
 Νη κέζε απφδνζε θαη ζηνπο δχν αγξνχο θαηά ην 2005 ήηαλ 

αξηζκεηηθά πςειφηεξε απφ ην 2004, γεγνλφο πνπ εηθάδεηαη φηη 

νθείιεηαη ζηελ πξστκφηεξε ζπνξά θαηά ην 2005 (βέιηηζηεο 

εκεξνκελίεο), ζηε θαιχηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ θαη 

ζηελ κηθξφηεξε εκθάληζε ερζξψλ  θαη αζζελεηψλ , ζηνπο δχν 

αγξνχο 

 Κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηνλ αγξφ 

Γξνζεξνχ (ζρεδφλ 100% ζε ζρέζε κε ην 2004) θαη ζηνλ αγξφ 

ΑΓΠ-Θέξκεο (πεξίπνπ 65%). 

 Δληζρχζεθε ε απφδνζε ησλ δχν ηχπσλ ηέθξαο ζηνλ αγξφ ΑΓΠ-

Θέξκεο θαη ε απφδνζε ηνπ δεφιηζνπ θαη βεξκηθνπιίηε ζηνλ 

αγξφ Γξνζεξνχ κε παξάιιεια θαη κεγάιε αχμεζε θαη ησλ δχν 

ηχπσλ ηέθξαο ζηνλ ίδην αγξφ. 

 Νη πεξηζζφηεξεο κεηαρεηξίζεηο έδεημαλ κεγαιχηεξε απφδνζε 

απφ ηνλ Κάξηπξα θαη ζηνπο δχν αγξνχο 

 Αλ ζπλερηζζεί θαη ζηηο επφκελεο θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο ε 

γεληθή ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε ην 2004 θαη ην 2005, ηα 

απνηειέζκαηα ζα έρνπλ εληζρπκέλε ζηαηηζηηθή αμία θαη 

ζπλεπψο πιένλ αμηφπηζην νηθνλνκηθφ-εθαξκφζηκν απνηέιεζκα.  
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Ξίλαθαο  κε  Θξίζηκα όξηα ηηκώλ pH θαη  EC θαη πεξηγξαθή γηα 

ηελ αλάιπζε εδάθνπο 

 
1. pH 

  <4.5   Ξνιχ ηζρπξψο φμηλν 

  4.5-5.2  Ηζρπξψο φμηλν 

  5.2-6.5  Κέηξηα όμηλν 

  6.5-6.9  Διαθξψο φμηλν 

  7.0   Νπδέηεξν 

  7.1-7.5  Διαθξψο αιθαιηθφ 

  7.6-8.2  Κέηξηα αιθαιηθό 

  8.2-9.0  Ηζρπξψο αιθαιηθφ 

  >9.1 Ξνιχ ηζρπξψο αιθαιηθφ 

 
2.  Ζιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα (EC) εδάθνπο 

<1  (dS/m ζηνπο  25 oC)  Θαλνληθή  

 1-2     Κέηξηα 

 2-4     ςειή  

 >4     Πολύ υψηλή  
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Θ.  ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ –ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ 
 

1. Ξεηξακαηηζκόο ζηνλ  Αγξό 
 

Νη πνζφηεηεο ησλ 4 πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο 

αγξνχο ήηαλ 45 l/64 m2=0,7 l/ m2  (ε κηθξφηεξε δφζε) θαη 90 l/64 

m2=1,41 l/ m2  ε κεγαιχηεξε δφζε ζην πξψην έηνο θαη θαηφπηλ νη 

δφζεηο αζξνηζηηθά ήηαλ δηπιάζηεο γηα ην 2005 (1,41 θαη 2,81 l/ m2 ) 

θαη ηξηπιάζηεο γηα ην 2006 (2,1 θαη 4,22 l/ m2  ), θαζφηη  ζηα ίδηα 

πεηξακαηηθά ηεκάρηα  εθαξκνδφηαλ ε ίδηα δφζε θάζε έηνο.  Ρα 4 

πιηθά ζπκπεξηθέξζεθαλ δηαθνξεηηθά ζηνπο δχν αγξνχο θαη θπξίσο 

επεξέαζαλ ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ εδαθψλ κε 

πξνθαλψο εληνλφηεξε επίδξαζε ζην φμηλν έδαθνο ιφγσ ηεο 

αιθαιηθήο αληίδξαζεο ησλ πιηθψλ 

Ρα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ απνδφζεσλ ζηνπο δχν αγξνχο 

επηβεβαίσζαλ γεληθά ηελ επίδξαζε ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζηα 

αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  «απφδνζε», «θξέζθν κεηθηφ βάξνο 

ζπαδίθσλ» θαη «αξηζκφο ζπαδίθσλ» ζην γιπθφ θαιακπφθη. Ρα 

ραξαθηεξηζηηθά απηφ ζρεηίδνληαη  άκεζα  κε ηελ ζπλνιηθή απφδνζε 

ηνπ θπηνχ. Ρα ηεκάρηα κε κεδεληθή εηζξνή ησλ πεηξακαηηθψλ 

πιηθψλ, είραλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην κηθξφηεξν βάξνο 

ζπάδηθα θαη ηελ ρακειφηεξε απφδνζε αλά ηεκάρην, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε πξνζζήθε ησλ πιηθψλ  αχμεζε ηελ απφδνζε ηνπ 

γιπθνχ θαιακπνθηνχ. Ζ κεγάιε αξηζκεηηθή αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ζηνλ φμηλν αγξφ ηνπ Γξνζεξνχ, εηθάδεηαη φηη νθείιεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ επίδξαζε ησλ πιηθψλ θαη δφζεσλ θαη ιηγφηεξν ζηηο 

θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ. 

 

2. Ξεηξακαηηζκόο ζην Θεξκνθήπην 
 

Ζ απόδνζε ζε θαξπό ησλ δχν πνηθηιηψλ πηπεξηάο ζην 

ζεξκνθήπην, επεξεάζζεθε απφ ηα ππνζηξψκαηα.  Γεληθά γηα ηηο δχν 

πνηθηιίεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηα ππνζηξψκαηα ηεο Ρέθξαο είραλ 

ηελ κηθξφηεξε απφδνζε αλά γιάζηξα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  Ρηο 

πςειφηεξεο απνδφζεηο είραλ ηα ππνζηξψκαηα ηνπ Εεφιηζνπ θαη ηνπ 

Βεξκηθνπιίηε, ρσξίο φκσο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά 

απφ ηνλ Κάξηπξα.  

Ρα απνηειέζκαηα απηά δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηηο απνδφζεηο ηνπ 

2004, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φηη πεξηζζφηεξα ππνζηξψκαηα είραλ 

κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηνλ Κάξηπξα ζε ζχγθξηζε κε ην 2004, 

γεγνλφο πνπ εηθάδεηαη φηη νθείιεηαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ θαη ζηε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη κε ηελ πδξνιίπαλζε. 
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3. ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ 

 
Απφ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, πξνηείλνληαη  

νη αθφινπζεο ελέξγεηεο σο ζπλέρεηα θαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ 4 

πιηθψλ: 

1. Λα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ εδαθηθψλ θαη πδξνπνληθψλ 

(ππνζηξψκαηα) δεηγκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη έρνπλ 

απνζεθεπζεί, γηα λα  αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ 4 πιηθψλ θαη 

ζε άιιεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ δπν εδαθψλ θαη ησλ 18 

ππνζηξσκάησλ 

2. Λα ζπλερηζζεί ε κειέηε ησλ 4 πιηθψλ ζε  α: αγξνχο κε 

θαιιηέξγεηα άιισλ θπηηθψλ εηδψλ (ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ,  

θπηψλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο θαη δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ) 

γηα λα κειεηεζεί ε δηαθνξηθή επίδξαζε ησλ πιηθψλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην θπηηθφ είδνο , β: ζε πεξηζζφηεξνπο 

εδαθηθνχο ηχπνπο ζε πεηξάκαηα 2εηνχο  δηάξθεηαο θαη‘ 

ειάρηζην θαη γ. Κε ηελ παξάιιειε αμηνπνίεζε άιισλ 

εκπνξηθψλ αλφξγαλσλ «εδαθνβειηησηηθψλ» π.ρ. γεσξγηθφ 

αζβέζηε, πεξιίηε, εηζαγφκελνο βεξκηθνπιίηε θαη δεφιηζν. 

3. Λα γίλνπλ ζπγθξηηηθά πεηξάκαηα πδξνπνλίαο κε γλσζηά 

εκπνξηθά ππνζηξψκαηα θαη κε ηα αμηνινγεκέλα  ππνζηξψκαηα 

θαη νηθνλνκηθή κειέηε ζε 3εηή δηάξθεηα πεηξακαηηζκνχ θαη λα  

αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ε ππνδνκή πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ έξγνπ ζην ζεξκνθήπην. 

4. Λα κειεηεζνχλ παξάιιεια θαη νη άιιεο πεγέο απφ ηελ Διιάδα 

πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο. 

5. Λα πξνσζεζεί ε ρξήζε ησλ δπν κνξθψλ ηέθξαο σο 

εδαθνβειηησηηθφ πιηθφ ζε φμηλα εδάθε (pH<6) κεηα απφ 

αλάιπζε γηα βαξέα κέηαιια. 

6. Ζ εθαξκνγή βεξκηθνπιίηε θαη δεφιηζνπ ζε εδάθε κπνξεί λα 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

εδαθηθψλ ζπζζσκαησκάησλ.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1. 

1.1. Φσηνγξαθηθό πιηθό (Ξηπεξηά) 
 

 

 

 

Δηθόλα 1 α. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε  Δηθόλα 1 β. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε 

 

 

 

Δηθόλα 2 α. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε  Δηθόλα 2 β.Αλαπηπγκέλα θπηά. 

 

 

 

Δηθόλα 3 α. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε  Δηθόλα 3 β. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό (Ξηπεξηά) ζπλέρεηα 

 

 

 

 

Δηθόλα 4 α. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε.  Δηθόλα 4 β. Φπηό θαη ζηαιάθηεο 
πδξνιίπαλζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 5 α. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε.  Δηθόλα 5 β. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε. 

 

 

 

Δηθόλα 6 α. Φπηά κεηά ηελ κεηαθύηεπζε.  Δηθόλα 6 β. Αλαπηπγκέλα θπηά πηπεξηάο. 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό (Ξηπεξηά) ζπλέρεηα 

 

 

Φύηεςζη ζποποθύηων δςο ποικιλιών πιπεπιάρ ζε 720 γλάζηπερ

(Arlequin και Ρ113)

Transplanting two peppers varieties (Arlequin and P113)

 

Δηθόλα 7 α.Αλαπηπγκέλα θπηά πηπεξηάο.  Δηθόλα 7 β.Αλαπηπγκέλα θπηά πηπεξηάο. 

 

 

 

Δηθόλα 8 α. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό.  Δηθόλα 8 β. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό. 

 

 

 

Δηθόλα 9 α. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό.  Δηθόλα 9 β. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό. 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό (Ξηπεξηά) ζπλέρεηα 

 

 

 

Δηθόλα 10 α. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό.  Δηθόλα 10 β. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό. 

 

 

 

Δηθόλα 11 α. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό.  Δηθόλα 11 β. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό. 

 

 

 

Δηθόλα 12 α. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό.  Δηθόλα 12 β. Φπηά πηπεξηάο θαη καξνπιηνύ. 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό (Ξηπεξηά) ζπλέρεηα 

 

 

 

Δηθόλα 13 α. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό θαη 
ην δνρείν πδξνιίπαλζεο. 

 Δηθόλα 13 β. Φπηά πηπεξηάο κε θαξπό. 

 

 

 

Δηθόλα 14 α. Ξηπεξηέο Άξιεθηλ (πξάζηλν 
ρξώκα) θαη Νδηζέν ή Ξ113 (θόθθηλν) 

 Δηθόλα 14 β. Ξηπεξηέο Άξιεθηλ (πξάζηλν 
ρξώκα) θαη Νδηζέν ή Ξ113 (θόθθηλν) 

 

 

Σμήμα ηηρ απόδοζηρ ηος πειπάμαηορ με πιπεπιέρ ηύπος Φλωπίνηρ

(ςβπίδιο Ρ113)

Part of peppers yield (hybrid P113-Florina type)

 

Δηθόλα 15 α. Ξηπεξηέο Άξιεθηλ (πξάζηλν 
ρξώκα) θαη Νδηζέν ή Ξ113 (θόθθηλν) 

 Δηθόλα 15 β. Απόδνζε Ξηπεξηάο πνηθηιίαο 
Νδηζέν ή Ξ113 (θόθθηλν ρξώκα) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1. 

1.2. Φσηνγξαθηθό πιηθό (Καξνύιη) 
 

 
 

Φσηνγξαθία 1. Φάθεινο ζπόξσλ ηεο πνηθηιίαο καξνπιηνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

  

Δηθόλα 2. Γηάθνξνη ηύπνη καξνπιηνύ 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό (Καξνύιη) ζπλέρεηα 

 

15

 

 

8

7-12-2004

 

Δηθόλα 3 .Κεηαθύηεπζε καξνπιηνύ ζε 
γιάζηξεο 

 Δηθόλα 4 α.Αλαπηπγκέλα θπηά καξνπιηνύ 

37

 

 

 

Δηθόλα 4 β.Αλαπηπγκέλα θπηά καξνπιηνύ  Δηθόλα 4 α. Φπηά καξνπιηνύ κεηά ηελ 
κεηαθύηεπζε 

 

 

 

Δηθόλα 4 β. Φπηά καξνπιηνύ κεηά ηελ 

κεηαθύηεπζε 

 Δηθόλα 4 γ. Φπηά καξνπιηνύ κεηά ηελ 

κεηαθύηεπζε 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1. 

1.3. Φσηνγξαθηθό πιηθό (Φξάνπια) 
 

 

 Πρόβλημα καρπόδεζης από συηλές θερμοκραζίες

 

Δηθόλα 1 α.Αλαπηπγκέλα θπηά.   

Καρπός και καρπόδεζη νφρίς ηον Μάιο

 

 

Φςηά θπάοςλαρ (ποικιλία Temptation) ζε απσικό ζηάδιο

 

   

Πείπαμα θεπμοκηπίος: καλλιέπγεια θπάοςλαρ

Greenhouse experiment: strawberry cultivation

 

 

Μεηπήζειρ με ηο όπγανο W.E.T. ζηιρ θπάοςλερ (ςγπαζία-ηλεκηπική

αγωγιμόηηηα-θεπμοκπαζία ςποζηπωμάηων/μεηασειπίζεων)

Measurements with W.E.T. in the strawberries (substrate moisture, 

Electrical conductivity and temperature)
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1. 

1.4. Φσηνγξαθηθό πιηθό αγξνύ (Γιπθό Θαιακπόθη) 

Πειπαμαηικόρ αγπόρ ζηο Γποζεπό- Ηούλ. 2004

Field experiment at Drosero-July 2004

 

Δηθόλα 1. Ξεηξακαηηθόο αγξόο κε αλεπηπγκέλα θπηά 

ποπά γλςκού καλαμποκιού ζηο Γποζεπό- ζποπά 14-5-2004

Planting sweet corn at Drosero-May 14, 2004

 

Δηθόλα 2. Ππνξά Ξεηξακαηηθνύ αγξνύ. 
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Φσηνγξαθίεο πεηξακαηηθνύ αγξνύ (Γιπθό Θαιακπόθη) 

 

 

 

Δηθόλα 3 α. Άξδεπζε κε θαλνλάθη  Δηθόλα 3 β.Άξδεπζε κε θαλνλάθη 

 

 

 

Δηθόλα 4 α.Αλαπηπγκέλα θπηά θαη ηαμηαλζία.  Δηθόλα 4 β.Αλαπηπγκέλα θπηά θαη ηαμηαλζία. 

 

 

 

Δηθόλα 5 α.Ππάδηθεο Γιπθνύ Θαιακπνθηνύ.  Δηθόλα 5 β.Ππάδηθεο Γιπθνύ Θαιακπνθηνύ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2. Ξεηξακαηηθά ζρέδηα. 

1. Ξεηξακαηηθό Πρέδην γηα πηπεξηέο 

 

 

 

1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 
10:1 
6) Α+ΗΣ 
10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 
5:1 

1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 
10:1 
6) Α+ΗΣ 
10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 
5:1 

1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 
10:1 
6) Α+ΗΣ 
10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 
5:1 

Σμημα Α’ 
1) Α 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 
10:1 
6) Α+ΗΣ 
10:1 
7) Α+ΗΣ 5:1 
8) Α+ΤΣ 
10:1 
9) Α+YΣ 
5:1 
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Κωδικοί:  
 
Α = Αμμορ+Σύπθη (4:1 
ο/ο) 
Ε = Εεόλιθορ 
Β = Βεπμικοςλίηηρ 
ΤΣ = Τγπή Σέθπα  
ΗΣ = Ηπηάμενη Σέθπα 
 
Σημείωζη:  
 
10:1 ή  5:1 ζημαίνει 
μείγμαηα (ςποζηπώμαηα) 
από 10 ή 5 μέπη (όγκοι) 
ηος Α και 1 μέπορ (όγκορ) 
ηων ςλικών Ζ, Β, ΙΤ και 
ΥΤ. 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ  Δ ΓΛΑΣΡΔ 2004 
Γιάηαξη Πιπεπιών: ηήλερ 1-5 Arlequin και ζηήλερ  6-10 P-113 

Κάθε κύκλος αντιστοιτεί σε  μια γλάστρα 15 λίτρων 
Πλεςπά Α 
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2. Ξεηξακαηηθό Πρέδην γηα Καξνύιη 

 

 

 

 

Κωδικοί: Α=Αμμορ+Σύπθη (4: 1 όγκοι), 
Μ=Μάπηςπαρ,  
Ε=Εεόλιθορ,  Β=Βεπμικοςλίηηρ, ΤΣ=Τγπή Σέθπα, 
ΗΣ=Ηπηάμενη Σέθπα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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0 
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1) Μ 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 20:1 
8) Α+ΤΣ 20:1 
9) Α+YΣ 10:1 

1) Μ 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 20:1 
8) Α+ΤΣ 20:1 
9) Α+YΣ 10:1 

1) Μ 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 20:1 
8) Α+ΤΣ 20:1 
9) Α+YΣ 10:1 

1) Μ 
2) Α+Ε10:1 
3) Α+Ε 5:1 
4) Α+Β 5:1 
5) Α+Β 10:1 
6) Α+ΗΣ 10:1 
7) Α+ΗΣ 20:1 
8) Α+ΤΣ 20:1 
9) Α+YΣ 10:1 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 1 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 3 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 4 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ  Δ ΓΛΑΣΡΔ 
Mαρούλι (τύποσ Ρομάνα)  2004-2005 
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3. Ξεηξακαηηθό ζρέδην γηα θξάνπια. 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ Δ ΓΛΑΣΡΔ 2004

Φπάοςλερ (ποικιλία Temptation)

Κάθε κύκλος ανηιζηοιτεί ζε μια γλάζηρα 15 λίηρφν

Κωδικοί: 

Α = Αμμορ+Σύπθη (4:1 ο/ο)

Ε = Εεόλιθορ

Β = Βεπμικοςλίηηρ

ΤΣ = Τγπή Σέθπα

ΗΣ = Ηπηάμενη Σέθπα

Σημείωση: 

10:1 ή 5:1 σημαίνει μείγματα

(σποστρώματα) από 10 ή 5 

μέρη (όγκοι) τοσ Α και 1 μέρος

(όγκος) των σλικών Ζ, Β, ΙΤ

και ΥΤ.
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Σμημα Α’

1) Α

2) Α+Ε10:1

3) Α+Ε 5:1

4) Α+Β 5:1

5) Α+Β 10:1

6) Α+ΗΣ 10:1

7) Α+ΗΣ 5:1

8) Α+ΤΣ 10:1

9) Α+YΣ 5:11) Α

2) Α+Ε10:1

3) Α+Ε 5:1

4) Α+Β 5:1

5) Α+Β 10:1

6) Α+ΗΣ 10:1

7) Α+ΗΣ 5:1

8) Α+ΤΣ 10:1

9) Α+YΣ 5:1
1) Α

2) Α+Ε10:1

3) Α+Ε 5:1

4) Α+Β 5:1

5) Α+Β 10:1

6) Α+ΗΣ 10:1

7) Α+ΗΣ 5:1

8) Α+ΤΣ 10:1

9) Α+YΣ 5:1
1) Α

2) Α+Ε10:1

3) Α+Ε 5:1

4) Α+Β 5:1

5) Α+Β 10:1

6) Α+ΗΣ 10:1

7) Α+ΗΣ 5:1

8) Α+ΤΣ 10:1

9) Α+YΣ 5:1

 

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ
Π
Α
Ν
Α
Λ
Ζ
Φ
ΔΗ
 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΔΗ 
Μεηασειπίζειρ 

(ζε ζσέζειρ όγκων, ο:ο:ο) 
 

1=Eδαθορ από TEI   
2=ΒΓ+Δδαθορ TEI 1:5  
3=ΒΑ+ΔδαθορTEI 1:5 
 
4=ΒΓ+Αμμορ+Σύπθη 
1:5:1   
5=ΒΑ+Αμμορ+ηύπθη 
1:5:1 
6=Αμμορ+Σύπθη 5:1  
 
7=Δλαθπόπεηπα 
+Σύπθη+ΒΓ  2:1:1  
8=Δλαθπόπεηπα+Σύπθη+
ΒΑ  2:1:1  
9= Δλαθπόπεηπα+Σύπθη 
2:1 
 
10=Αμμορ+ ΒΑ 5:1 
 
 
 
ημείωζη:  
ΒΑ=Βεπμικοςλίηηρ 
Αδιόγκωηορ 
ΒΓ=Βεπμικοςλίηηρ 
Γιογκωμένορ 
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6 1
0 

9 8 7 5 4 3 2 1 

τήμα 1. ΝΔΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ  Δ ΓΛΑΣΡΔ 
ΣΗΣΛΟ: Αξιολόγηζη επίδπαζηρ  δςο μοπθών βεπμικοςλίηη (αδιόγκωηος και 

διογκωμένος) ζε ςδποπονικά ςποζηπώμαηα) 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Κεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή - Γεψξγηνο Αζ. Ξαιάηνο  - Θεζζαινλίθε   2009   

Μειέηε ρξεζηκνπνίεζεο δεόιηζνπ, βεξκηθνπιίηε, πγξήο θαη ηπηάκελεο ηέθξαο ωο εδαθνβειηηωηηθώλ 
πιηθώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ 

 

222 

4. Ξεηξακαηηθό Πρέδην γηα Γιπθό Θαιακπόθη. 
Πειραματικό χέδιο Αγρού 

ε κάθε πειραματικό τεμάχιο σπάρθηκαν 4 γραμμές γλυκού καλαμποκιού  
0.75 -0,8 m. 
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7   8    9        19  20  21     31  32 33     43  44  45 

6    5   4       18  17  16     30  29  28     42  41 40 

1    2     3      13 14  15      25 26  27     37  38  39 

+2 m +2 m 

ΥΔΓΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ ΑΓΡΟΤ 
Γλςκό καλαμπόκι, ποικιλία: Excalibur F1-Express F1 

Έκηαζη πειπαμαηικού=48.4 m Υ 90 m= 4356 m
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Κωδικοί: Μ=Μάπηςπαρ  ΤΣ=Τγπή 
Σέθπα, ΗΣ=Ηπηάμενη Σέθπα Ε=Εεόλιθορ  

Β=Βεπμικοςλίηηρ  

(1=45 liters 2=90 liters) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Μετεωρολογικές µετρήσεις θερµοκρασίας  και Σχετικής Υγρασίας (%) αέρα εντός 
και εκτός του θερµοκηπίου 

 

Σηµείωση: Οι ηµερήσιες τιµές στα Σχήµατα 11 -14 είναι  µέσοι όροι 24 ωριαίων 

καταγραφών ανά ηµέρα. Τα υπόλοιπα σχήµατα αφορούν την περίοδο 

καλλιέργειας της Φράουλας.  

Η περίοδος που παρουσιάζεται καλύπτει την καλλιέργεια µαρουλιού στο 

θερµοκήπιο (28 Σεπτ. 2004 έως 23 Φεβρ. 2005). 

Οι εξωτερικές µετρήσεις έγιναν στην εξωτερική πλευρά του θερµοκηπίου, ενώ 

οι εσωτερικές στο µέσο περίπου του θερµοκηπίου και σε ύψος 2 m από το 

έδαφος. 
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ΥΖΜΑ 11. ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ
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ΥΖΜΑ 12. ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΑΔΡΑ -ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΣΟΤ 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 
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σημα 14. σεηική Τγπαζία (%)  αέπα μέζα ζηο θεπμοκήπιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Περιγραφή και Φωτογραφίες  από εχθρούς και 
ασθένειες µαρουλιού 

 

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
1) Μυκητολογικές προσβολές στην καλλιέργεια µαρουλιού 

Περονόσπορος του µαρουλιού  

Η ασθένεια προκαλείται απ’ το µύκητα Bremia lactuca. Είναι πολύ 

συνηθισµένη τόσο στον αγρό όσο και στις υπό κάλυψη καλλιέργειες. 

Συνήθως εµφανίζεται πρώτα στα παλιά φύλλα 

και υπό ευνοϊκές συνθήκες εξαπλώνεται και 

µπορεί να προκαλέσει σήψη των φύλλων. Τα 

συµπτώµατα είναι χλωρωτικές κηλίδες, 

περιοριζόµενες απ’ τις νευρώσεις, που 

προοδευτικά γίνονται καστανές και 

νεκρώνονται (Εικόνα 1). Με συνθήκες υψηλής 

σχετικής υγρασίας, στην κάτω επιφάνεια των 

κηλίδων σχηµατίζονται οι καρποφορίες του 

µύκητα µε τη µορφή λευκών εξανθήσεων. Η 

ασθένεια ευνοείται από γενικά υγρό, 

οµιχλώδη και σχετικά ψυχρό καιρό (6-11°C), ενώ ο άνεµος διασπείρει τα 

µολύσµατα σε µεγάλες αποστάσεις. Κάποια µέτρα για την αντιµετώπιση της 

ασθένειας είναι: α) αραιή φύτευση, β) καλός αερισµός στα θερµοκήπια, γ) 

καταστροφή ζιζανίων και υπολειµµάτων της καλλιέργειας, δ) 

χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών (Valmarie, Imperial 152, 847, 615 

και 850) και ε) προληπτικοί ψεκασµοί ανά 7 – 14 ηµέρες µε κατάλληλα 

µυκητοκτόνα όπως διάφορα χαλκούχα, mancozeb, zineb, κ.α.. 

  

Βοτρύτης (τεφρή σήψη)  

Η ασθένεια προκαλείται απ’ το µύκητα Botrytis cinerea o οποίος 

προσβάλλει τα περισσότερα καλλιεργούµενα φυτά (τοµάτα, µαρούλι, 

αγκινάρα, λάχανο, αγγούρι, φασόλι, µελιτζάνα, πιπεριά, κ.α.). Στο µαρούλι 

ο µύκητας κυρίως προσβάλλει τη βάση του στελέχους και τη βάση των 

Εικόνα 1. Νεκρωτικές κηλίδες 
σε φύλλα µαρουλιού 
οφειλόµενες στο µύκητα Bremia 
lactuca 
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φύλλων κοντά στην επιφάνεια του εδάφους προκαλώντας µαλακή σήψη. 

Αρχικά η προσβολή εµφανίζεται σαν σκούρα καφέ στίγµατα στα κάτω 

φύλλα, εξελίσσεται γρήγορα σε µαλακή σήψη και τελικά σχηµατίζονται οι 

χαρακτηριστικές καρποφορίες του µύκητα τεφρού χρώµατος. Τα 

προσβεβληµένα φυτά καταστρέφονται. Για την πρόληψη και τον 

περιορισµό της ασθένειας συνιστώνται: α) αραιή φύτευση µε κατεύθυνση 

βορρά – νότο, β) στα θερµοκήπια να αποφεύγονται οι διακυµάνσεις της 

θερµοκρασίας, γ) φυτικά υπολείµµατα και προσβεβληµένοι ή νεκροί 

φυτικοί ιστοί να αποµακρύνονται αµέσως απ’ τη φυτεία και να 

καταστρέφονται, δ) προληπτικοί ψεκασµοί ανά 7 ηµέρες µε ένα οργανικό 

µυκητοκτόνο όπως captan, thiram, chlorothalonil κ.α. Επίσης 

χρησιµοποιούνται τα διασυστηµατικά benomyl, thiophanate methyl και 

carbendazim.  

 

Ωίδιο  

Η ασθένεια του ωιδίου που προσβάλει το µαρούλι οφείλεται στο 

µύκητα Eryshiphe cichoracearum. Tα συµπτώµατα που προκαλεί είναι 

κηλίδες στα φύλλα οι οποίες καλύπτονται απ’ το χαρακτηριστικό λευκό 

επίχρισµα των ωιδίων. ∆ιατηρείται στους αυτοφυείς ξενιστές του και από 

εκεί διασπείρεται µε τη βοήθεια του ανέµου και µολύνει τα καλλιεργούµενα 

φυτά. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 10 έως 30°C 

και µε σχετική υγρασία από 46% και πάνω. Για την καταπολέµηση της 

ασθένειας θα πρέπει να καταστρέφονται τα ζιζάνια ξενιστές του ωιδίου και 

να γίνονται επεµβάσεις µε ωιδιοκτόνα φάρµακα προληπτικά ή µε την 

εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων. Χρησιµοποιούνται: θειάφι, 

θειασβέστιο, dinocap κ.α. καθώς και τα διασυστηµατικά benomyl, 

thiophanate methyl, pyrazophos, fenarimol, propiconazol κ.α. 
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Σκληρωτινίαση 

Προκαλείται από τους µύκητες Sclerotinia sclerotiorum και 

Sclerotinia minor. Τα φυτά προσβάλλονται σ’ όλα 

τα στάδια ανάπτυξής τους, αλλά σοβαρότερη είναι η 

προσβολή της βάσεως της κεφαλής (Εικόνα 2). Σ’ 

αυτήν την περίπτωση παρατηρείται αρχικά ένας 

υδατώδης µεταχρωµατισµός στο λαιµό του φυτού ο 

οποίος γρήγορα εξελίσσεται σε µαλακή σήψη και 

τελικά το φυτό καταστρέφεται. Με υψηλή υγρασία, 

οι µύκητες αυτοί σχηµατίζουν πλούσιο βαµβακώδες 

µυκήλιο και σκληρώτια στις προσβεβληµένες 

επιφάνειες των φυτών. Για την αντιµετώπιση της ασθένειας συνιστώνται: 

α) να λαµβάνονται µέτρα για την καλή στράγγιση του εδάφους (αραιή 

φύτευση, κατασκευή αναχωµάτων, όχι υπερβολικές αρδεύσεις), β) 

αποµάκρυνση και καταστροφή όλων των προσβεβληµένων φυτών, γ) 

απολύµανση του εδάφους µετά το τέλος της καλλιέργειας µε ατµό, 

ηλιοαπολύµανση ή µε χηµικά µέσα και δ) σε περίπτωση προσβολής να 

γίνεται ψεκασµός µε φάρµακα όπως benomyl, iprodione, vinclozolin κ.α.  

 

Τήξεις σπορείων και άλλες προσβολές λαιµού 

Οι µύκητες των γενών Pythium και Phytophthora καθώς και οι 

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii κ.α. προκαλούν στα νεαρά φυτά 

τήξεις σπορείων ενώ σε µεγαλύτερα προσβάλουν την περιοχή του λαιµού, 

καταστρέφοντας τα φυτά. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω µυκήτων 

συνιστάται: α) να απολυµαίνεται πάντοτε το υπόστρωµα σποράς καθώς και 

όλα τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν στο σπορείο, β) να χρησιµοποιείται 

πάντοτε υγιής σπόρος, γ) αποφυγή υπερβολικής υγρασίας και δ)σε 

περίπτωση προσβολής µετά το φύτρωµα να γίνεται ριζοπότισµα µε captan, 

thiram ή zineb. 

Τα παραπάνω µέτρα συνιστώνται και για την πρόληψη προσβολών 

στα µεγαλύτερα φυτά.  

Εικόνα 2. Προσβολή 
µαρουλιού απ' το µύκητα 
Sclerotinia sclerotiorum 
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Κηλιδώσεις φύλλων 

Μερικοί µύκητες που προκαλούν κηλίδωση στα φύλλα του µαρουλιού 

είναι οι Microdochium panattonianum, Stemphylium botryosum, Septoria 

lactucae και άλλοι (Εικόνες 3,4,5). Οι ασθένειες 

Εικόνα 3. Προσβολή φύλλων µαρουλιού απ' το 
µύκητα Stemphylium botryosum 

 Εικόνα 4. ∆είγµατα 

Εικόνα 5. Κηλίδωση 
φύλλου µαρουλιού απ' το 
µύκητα Septoria lactucae
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αυτές µειώνουν την εµπορική αξία του συγκοµιζόµενου προϊόντος. 

Ευνοούνται υπό συνθήκες κακού αερισµού και υψηλής υγρασίας. Για την 

καταπολέµησή τους θα πρέπει: α) να χρησιµοποιείται υγιής σπόρος, β) να 

καταστρέφονται τα υπολείµµατα της καλλιέργειας, γ) να λαµβάνονται 

µέτρα για τον καλό αερισµό των θερµοκηπίων και δ) να γίνονται 

προληπτικοί ή θεραπευτικοί ψεκασµοί µε τα κατάλληλα µυκητοκτόνα. 

Συνηθέστερα χρησιµοποιούνται τα maneb, thiram, captan, mancozeb, 

chlorothalonil, βορδιγάλιος πολτός και άλλα. 

 

2) Ιολογικές προσβολές 

Μωσαϊκό του µαρουλιού 

Το µωσαϊκό του µαρουλιού είναι µια πολύ διαδεδοµένη και σοβαρή 

ασθένεια σε όλες τις χώρες στις οποίες 

καλλιεργείται το µαρούλι (Εικόνα 6). Οφείλεται 

στον ιό LMV (lettuce mosaic virus) και προκαλεί 

συµπτώµατα όπως: κιτρίνισµα και διαφάνεια των 

νευρώσεων, µωσαϊκό διαφόρων µορφών, 

παραµόρφωση φύλλων, διάχυτες χλωρωτικές 

κηλίδες οι οποίες γίνονται νεκρωτικές, νέκρωση 

νεύρων και έντονο νανισµό των φυτών. 

Μεταδίδεται µε το σπόρο και µε τις αφίδες. Για την 

καταπολέµησή του συνιστώνται: α) να 

χρησιµοποιείται υγιής, πιστοποιηµένος σπόρος, β) 

να καταστρέφονται αµέσως φυτά που πιστεύεται 

ότι έχουν µολυνθεί, γ) καταστροφή των ζιζανίων, 

δ) καταπολέµηση των αφίδων και ε) χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. 

 

Μεγαλονεύρωση ή ασθένεια των διογκωµένων νεύρων του 

µαρουλιού 

Η ασθένεια αυτή είναι διαδεδοµένη στις περισσότερες χώρες που 

καλλιεργείται το µαρούλι και οφείλεται στον οµώνυµο ιό (lettuce big vein 

virus) LBVV (Εικόνα 7). Στα µολυσµένα φυτά εµφανίζεται χαρακτηριστικός 

Εικόνα 6. Φύλλο 
µαρουλιού µε συµπτώµατα 
προσβολής απ' τον ιό LMV 
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κιτρινωπός ή σχεδόν λευκός περινεύριος µεταχρωµατισµός, που είναι 

ιδιαίτερα εµφανής στη βάση του φύλλου. Η διαφορά ανάµεσα στον 

παραπάνω µεταχρωµατισµό και στον πράσινο ιστό ανάµεσα στα νεύρα είναι 

πολύ έντονη. Αυτό το σύµπτωµα συνήθως συνοδεύεται από µείωση του 

µεγέθους των φυτών, ενώ καθυστερεί και ο σχηµατισµός της καρδιάς. 

Επίσης παρατηρείται παραµόρφωση των φύλλων. Ο ιός µεταδίδεται µε το 

µύκητα εδάφους Olpidium brassicae και ευνοείται από χαµηλές 

θερµοκρασίες εδάφους και αρκετή υγρασία. Σε θερµοκρασίες πάνω από 

20°C δεν εκδηλώνονται συµπτώµατα. Για την καταπολέµηση της ασθένειας 

θα πρέπει να γίνει απολύµανση του 

εδάφους µε ατµό ή βρωµιούχο µεθύλιο. 

 

3) Φυσιολογικές ανωµαλίες 

Περιφερειακή νέκρωση των 

φύλλων του µαρουλιού (tipburn) 

Πρόκειται για µια µη µολυσµατική 

ασθένεια. Η περιφέρεια του 

ελάσµατος σε ένα ή περισσότερα 

φύλλα παρουσιάζεται καστανή κατά 

θέσεις και στη συνέχεια νεκρώνεται. Το 

αίτιο που προκαλεί αυτά τα συµπτώµατα είναι ο ανεπαρκής εφοδιασµός 

των σηµείων αυτών µε ασβέστιο. Η ανωµαλία αυτή εµφανίζεται κυρίως 

όταν επικρατεί υψηλή θερµοκρασία κατά την ανάπτυξη του φυτού. Για 

την πρόληψη των συµπτωµάτων συνιστάται να αποφεύγονται συνθήκες 

έλλειψης υγρασίας καθώς επίσης να γίνονται διαφυλλικοί ψεκασµοί µε 

σκευάσµατα που περιέχουν ασβέστιο, κατά την περίοδο ταχείας 

ανάπτυξης των φυτών.  

 

Εικόνα 7. Συµπτώµατα προσβολής 
µαρουλιού απ' την ασθένεια των 
διογκωµένων νεύρων 
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Καστανή κηλίδωση των φύλλων ή καστανή καρδιά 

Η ανωµαλία αυτή εµφανίζεται κατά την αποθήκευση των µαρουλιών. Στη 

βάση και στο κεντρικό νεύρο των φύλλων εµφανίζονται καστανές 

κηλίδες, οι οποίες επεκτείνονται σε όλο το έλασµα του φύλλου. Τα 

συµπτώµατα εµφανίζονται πρώτα στα εσωτερικά φύλλα. Οφείλεται στην 

υψηλή συγκέντρωση CO2  στο χώρο διατήρησης. 

 

Κοκκινόµαυρη κηλίδωση των φύλλων  

Προκαλείται από την υψηλή συγκέντρωση αιθυλενίου (πάνω από 

0,1ppm) σε συνδυασµό µε θερµοκρασίες πάνω από 5oC στο χώρο 

διατήρησης. Σε αυτές τις συνθήκες προκαλούνται κηλίδες µε χρώµα 

σκουριάς, αρχικά στη βάση και στο κεντρικό νεύρο των φύλλων και 

αργότερα σ’ ολόκληρο το έλασµα. 

 

4) Εντοµολογικές προσβολές 

Αφίδες 

Οι αφίδες εµφανίζονται κυρίως στα νεαρά φύλλα του µαρουλιού και 

τρέφονται µυζώντας χυµούς. Στα µελιτώδη αποχωρήµατά τους 

αναπτύσσονται µύκητες που προκαλούν καπνιά, υποβαθµίζοντας την 

ποιότητα των µαρουλιών. Το σπουδαιότερο πρόβληµα που προκαλούν 

είναι η συµβολή τους στη µετάδοση ιώσεων. Τα συνηθέστερα είδη 

αφίδων είναι Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii 

κ.α. Καταπολεµούνται µε ειδικά αφιδοκτόνα φάρµακα (Comfidor, Pirimor 

κ.α.) ή άλλα εντοµοκτόνα. Επίσης, οι αφίδες µπορούν να 

καταπολεµηθούν βιολογικά µε την εξαπόλυση εντόµων – εχθρών των 

αφίδων όπως είναι το δίπτερο Aphidoletes aphidimyza, διάφορα 

κολεόπτερα Coccinelidae, υµενόπτερα Aphidinae και άλλα. 
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Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) 

Oι προνύµφες και τα τέλεια του εντόµου εγκαθίστανται στην κάτω 

επιφάνεια των φύλλων και µυζούν χυµούς. Εκκρίνουν και αυτά µελιτώδη 

αποχωρήµατα στα οποία αναπτύσσεται 

καπνιά, υποβαθµίζοντας την ποιότητα 

των προϊόντων. Η καταπολέµησή του 

γίνεται µε κίτρινες κολλητικές παγίδες µε 

εντοµοκτόνα ή και βιολογικά µε το 

έντοµο Encarsia formosa και το µύκητα 

Verticillium lecanii. Επίσης, η καταστροφή 

των ζιζανίων – ξενιστών του εντόµου 

γύρω απ’ το θερµοκήπιο περιορίζει τον πληθυσµό του αλευρώδη. 

 

Θρίπας (Frankliniella occidentalis) 

Τελευταία παρατηρείται µια έξαρση προσβολής 

φυτών µαρουλιού από τον θρίπα. Αντιµετωπίζεται µε 

ψεκασµούς µε κατάλληλα εντοµοκτόνα και µε 

κολλητικές παγίδες µπλε χρώµατος. 

 

 

 

Έντοµα εδάφους 

Είδη των γενών Gryllotalpa και Agrotis προκαλούν ζηµιές στο ριζικό 

σύστηµα των φυτών. Καταπολεµούνται µε εντοµοκτόνα εδάφους και µε 

χρήση δολωµάτων. 

 

 

Εικόνα 8. Trialeurodes vaporariorum 

Εικόνα 9. Frankliniella 
occidentalis 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Στατιστικά στοιχεία εξέλιξης καλλιέργειας µαρουλιού 
στην Ελλάδα 

 
ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ  

(στρέµµατα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(τόνοι) 

ΣΤΡΕΜ.  

ΑΠΟ∆ΟΣΗ  

(κιλά/στρεµ.)

ΤΙΜΗ  

(δρχ./κιλό) 

ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(σε χιλ. 

δρχ.) 

1970 23.740 37.359 1.574 2,81 104.979 

1971 28.606 44.155 1.544 2,70 119.219 

1972 24.200 37.143 1.535 2,93 108.829 

1973 25.590 39.464 1.542 4,12 162.592 

1974 26.200 42.081 1.606 5,14 216.296 

1975 26.400 46.745 1.771 5,20 243.074 

1976 24.400 48.500 1.988 8,76 424.860 

1977 26.600 51.750 1.945 8,47 438.323 

1978 25.900 51.450 1.986 9,11 468.710 

1979 26.000 51.420 1.978 13,24 680.801 

1980 27.300 55.020 2.015 16,52 908.930 

1981 26.370 54.670 2.073 16,23 887.294 

1982 26.520 55.980 2.111 23,90 1.337.922 

1983 27.926 57.657 2.065 32,28 1.861.168 

1984 28.272 57.963 2.050 25,70 1.489.649 

1985 27.151 57.733 2.126 36,45 2.104.368 

1986 29.373 59.971 2.042 44,30 2.656.715 

1987 32.099 68.263 2.127 73,71 5.031.666 

1988 29.704 73.646 2.479 81,29 5.986.683 

1989 28.867 74.592 2.584 80,71 6.020.320 

1990 31.678 62.131 1.961 78,18 4.857.402 

1991 32.732 63.774 1.948 132,78 8.467.912 

1992 34.690 70.212 2.024 141,96 9.967.296 

1993 34.640 69.215 1.998 133,00 9.205.595 

1994 36.460 75.443 2.069 130,71 9.861.155 
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1995 33.670 65.580 1.948 134,73 8.835.593 

1996 36.080 69.450 1.925 197,59 13.722.626

1997 35.133 67.020 1.908 160,40 10.750.008

1998 33.196 63.080 1.900 154,33 9.735.136 

1999 39.390 75.960 1.928 195,36 14.839.546

2000 44.900 81.366 1.812 229,80 18.697.907

 

 

 




