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Πεξίιεςε
Ζ εξγαζία κε ηίηιν “πγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ βαζεηάο επίπιεπζεο θαη
εδάθνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ” εθπνλήζεθε
ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ κνπ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απφ ην ηκήκα Tερλνιφγσλ
Γεσπφλσλ ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο εδάθνπο θαη
ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο (floating) ζηελ αλάπηπμε θαη απφδνζε ηνπ λεξνθξέκκπδνπ
Εαθχλζνπ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ αλαπηχρζεθαλ θπηά (Ηαλ. 2016) ηα νπνία
εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο βαζεηάο επίπιεπζεο θαη εδάθνπο εληφο
παιφθξαθηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ. ε εβδνκαδηαία βάζε κεηξήζεθαλ: Ζ
δηάκεηξνο θαη ην χςνο ηνπ βνιβνχ, ην κήθνο ηνπ ςεπδνζηειέρνπο, ην πάρνο ηνπ ιαηκνχ
ηνπ θπηνχ, ν αξηζκφο ησλ θχιισλ, ην κήθνο ηνπ εθάζηνηε κεγαιχηεξνπ θχιινπ. Ζ
θαιιηέξγεηα νινθιεξψζεθε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2016, αθνχ αθνινχζεζε κεζσξίκαλζε
δηάξθεηαο 10 εκεξψλ (ιήμε 30 Ηνπιίνπ 2016). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ
κηα ππεξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο βαζεηάο επίπιεπζεο έλαληη ηνπ εδάθνπο σο πξνο ηα
αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά κε εμαίξεζε ην κέζν χςνο. ε φηη αθνξά ηελ απφδνζε, ην
ζχζηεκα ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο ππεξηέξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εδάθνπο (3,96 t ζηξ

-1

,

2,62 t ζηξ-1 αληίζηνηρα) αιιά θαη σο πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ παξαγφκελνπ βνιβνχ. Απφ ην
πείξακα

απηφ

δηαπηζηψλεηαη

πσο

ην

Εαθπλζίλν

λεξνθξέκκπδν

πξνζαξκφδεηαη

ηθαλνπνηεηηθά ζε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα θαη έδαθνο, κε πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο
απφδνζεο εθφζνλ ειεγρζνχλ νη πθηζηάκελεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ.
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ

Δηζαγσγή
Σν Εαθπλζηλφ λεξνθξέκκπδν είλαη έλαο ηνπηθφο πιεζπζκφο θξεκκπδηνχ πνπ
θαιιηεξγείηαη ζηελ πεξηνρή Μπεινχζη ηνπ Γήκνπ Αξθαδίσλ Εαθχλζνπ φπνπ έρεη πάξεη θαη
ην φλνκα «Μπεινπζηψηηθν». Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ζηελ πεξηνρή αλαθέξεηαη κάιηζηα ζε
εθθιεζηαζηηθά βηβιία ηνπ 16νπ αηψλα φπνπ ην ρσξίν αλαθέξεηαη σο «θξεκκπδφηνπν». Ο
βνιβφο ηνπ θξεκκπδηνχ απηνχ είλαη αξθεηά πιαηχο θαη εμαηξεηηθά γιπθφ θαη πνιχ κεγάιν
έρεη ιεπθή ζάξθα ε κε ειαθξψο κνβ απφρξσζε θαη ην κέγεζφο ηνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο
ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, κε βάξνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη απφ 500gr -1kg, ελψ ην βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη δελ «θαίλε» πνιχ. Οη ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο είλαη πνιχ
θαιέο, εθφζνλ ε κέζε παξαγσγή αλά ζηξέκκα θζάλεη ηνπο 3-4 ηφλνπο, αιιά κπνξεί κε
ζσζηέο θξνληίδεο λα αγγίμεη θαη ηνπο 5-6 ηφλνπο. Σν θξεκκχδη απηφ πξέπεη λα
θαηαλαιψλεηαη γξήγνξα γηαηί δελ δηαηεξείηαη πνιχ κεηά ηελ ζπγθνκηδή. ( Γηαδίθηπν1).
Δίλαη γεγνλφο, πσο ην λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ απνιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε ηηκή ην
δηάζηεκα δηάζεζήο ηνπ (ηέιε Ηνπιίνπ κε ηέιε επηεκβξίνπ) πνπ θπκαίλεηαη ζηα 2,5 € kg-1
(κέζε ηηκή super market). Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κπςέιεο Εαθχλζνπ (Μπεινχζη) φπνπ
θαιιηεξγείηαη θαηά θφξνλ, νδεγεί ζηελ αλάγθε ηεο έξεπλαο γηα ην πψο ζα αληαπνθξηλφηαλ
ζε έλα ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο εθηφο εδάθνπο φπσο ε βαζεηά επίπιεπζε (Μάιακαο, 2014).
Ηδηαίηεξν δε ελδηαθέξνλ ζα είρε ε ζχγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο κε
απηφ ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο (ελ ζπληνκία floating).
Σν ζχζηεκα ηνπ floating εθαξκφζηεθε πξσηαξρηθά ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν γηα λα
πξνηαζεί απφ ηνλ Gericke (1929) θαη σο ζχζηεκα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ζε κηα
πξσηφιεηα πξνζέγγηζε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα εμειίρζεθε γηα λα θαιχςεη
ηηο βαζηθέο ειιείςεηο ζε φηη αθνξά ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο. ήκεξα ελδείθλπηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή θπιισδψλ ιαραληθψλ θαη
θπηαξίσλ γηα κεηαθπηεχζεηο (άββαο, 2012). Παξά ην γεγνλφο απηφ, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα έρεη επεθηαζεί αξρηθά εξαζηηερληθά θαη αξγφηεξα θαη
επηρεηξεκαηηθά ζηελ παξαγσγή ιαραληθψλ θαη κεγαιχηεξνπ βηνινγηθνχ θχθινπ. Έηζη,
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αξσκαηηθψλ θπηψλ (π.ρ. βαζηιηθνχ) ή θαη λσπνχ
θξεκκπδηνχ ( Γηαδίθηπν 2)
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Ζ παξαγσγή ελφο ιαραληθνχ κεγαιχηεξνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ζίγνπξα απνηειεί
πξφθιεζε γηα έλα ζχζηεκα φπσο απηφ ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο, αιιά ε ηηκή πνπ
απνιακβάλεη ζήκεξα ην λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, πνπ κπνξεί θαη λα πεξηνξίζεη ηελ δηαζέζηκε γε γηα ηελ παξαγσγή
ηνπ, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εκπνξηθή ηνπ παξαγσγή
κε έλα ηέηνην ζχζηεκα. Ζ ζχγθξηζε κε ην ζχζηεκα ηνπ εδάθνπο απνηειεί δε απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. Με ηελ παξνχζα,
γίλεηαη κηα απφπεηξα ζχγθξηζεο ησλ δχν θαιιηεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ1: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ
1.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζή ηνπ Allium cepa
Βαζίιεην: Plantae (Φπηηθφ)
Τπνβαζίιεην: Trancheobionta (Σξαρεηφθπηα)
Άζξνηζκα: Magnoliophyta (πεξκαηφθπηα, Spermatophyta)
Κιάζε: Liliopsida (κνλνθνηπιήδνλα)
Τπνθιάζε: Liliidae
Σάμε: Liliales
Οηθνγέλεηα: Liliaceae (Lilyfamily)*
Γέλνο: Allium
Δίδνο: Alliumcepa L.
(Γηαδίθηπν 3 )
Σν Allium cepa είλαη δηπινεηδέο θπηφ κε αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ 2n=16. Σαμηλνκείηαη,
πνηθηινηξφπσο, ζηελ νηθνγέλεηα Alliaceae ή ζηελ Liliaceae θαη ην γέλνο Allium ην νπνίν
πεξηιακβάλεη 300 πεξίπνπ είδε. Ζ νηθνγέλεηα Alliaceae ηεο ζεηξάο Asparagales
πεξηιακβάλεη κνλνθνηπιήδνλα θπηά. Ζ νηθνγέλεηα απηή αλαγλσξίδεηαη αιιά φρη ζε
παγθφζκηα θιίκαθα. Γηα ην ιφγν απηφ πνιινί βνηαλνιφγνη ζεσξνχλ πσο ην θξεκκχδη
θαηαηάζζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα Liliaceae. Μεγάινο αξηζκφο γελψλ απηήο ηεο νηθνγέλεηαο
πεξηιακβάλνληαη ζήκεξα ζε άιιεο νηθνγέλεηεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θξεκκπδηνχ (Fay
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and Chase, 1996). πγγεληθά είδε πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο είλαη ηα: Allium
schoenoprasum, ην ζρνηλφπξαζν, Chives Allium porrum, ην πξάζν, Leek Allium sativum,
ην ζθφξδν, Garlic. Τπάξρνπλ θαη άιια θπηά ηνπ γέλνπο Allium πνπ έρνπλ ηελ θνηλή
νλνκαζία θξεκκχδη (onion), φπσο ην Welsh onion (Allium fistulosum). Όηαλ ν φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο θάπνηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε ιέμε θξεκκχδη παξαπέκπεη ζπλήζσο ζην
Allium cepa. ηα Διιεληθά είλαη γλσζηφ θαη κε ηα νλφκαηα Κξφκκπνλ ή Άιιηνλ ην θνηλφ.
1.2 Βνηαληθνί Υαξαθηήξεο
Σν Νεξνθξεκκπδν είλαη θπηφ πνψδεο ην νπνίν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ βηνινγηθνχ
θχθινπ (απφ ζπφξν ζε ζπφξνο ) απαηηνχληαη 2-3 ρξνληά. Γηα ηελ παξαγσγή βνιβψλ
θαιιηεξγείηαη σο κνλνεηέο ελψ γηα ηελ παξαγσγή ζπφξνπ σο δηεηέο.
Ρίδα: Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ Νεξνθξεκκπδνπ είλαη επηθαλεηαθφ ζπζζαλψδεο πνπ
εθηείλεηαη ζε βάζνο 30cm ζην έδαθνο. Απφ ηελ βάζε ηνπ ζηειέρνπο (δίζθνο) παξάγνληαη
ξίδεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 1,5mm νη νπνίεο δελ δηαθιαδίδνληαη ε δηαθιαδίδνληαη ειάρηζηα. .
πλερψο ζρεκαηίδνληαη λέεο ξίδεο ζε αλαπιήξσζε ησλ παιηφηεξσλ πνπ απνμεξαίλνληαη κε
ξπζκφ ηξείο ε ηέζζεξεηο /εβδνκάδεο. Παξάιιεια έλαο αξηζκφο ξίδσλ γεξλνχλ θαη
πεζαίλνπλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ ν αξηζκφο
ησλ ελ ελεξγεία ξηδψλ απμάλεη, ελψ φηαλ ν βνιβφο αξρίδεη λα σξηκάδεη, ν ξπζκφο
αλαλέσζεο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ απψιεηάο ηνπ. (
Πεγή: ΥΡΗΣΟΤ .Μ. ΟΛΤΜΠΗΟΤ )

Δηθόλα 1: Σν ζπζζαλψδεο ξηδηθφ ζχζηεκα θξεκκπδηνχ.( Γηαδίθηπν 4)
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ηέιερνο (ιαηκόο): Σν θπηφ δελ έρεη θαλνληθφ ζηέιερνο αιιά κηα κνξθή δίζθνπ, ζηελ
θάησ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη νη ξίδεο, ελψ απφ ηελ πάλσ επηθάλεηα
εθπηχζζνληαη ζαξθψδε, δηνγθσκέλα θχιια κε επηθαιππηφκελεο ηηο βάζεηο ηνπο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ην ππφγεην ζηέιερνο ηξνπνπνηείηαη θαη ζρεκαηίδεηαη ν βνιβφο ηνπ θξεκκπδηνχ.
Ζ δηάκεηξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζηειέρνπο απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ θπηνχ θαη θαηά ηελ
σξίκαλζε ηνπ βνιβνχ εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο κηθξφο αλεζηξακκέλνο θψλνο. Ζ βάζε ή
ιαηκφο ηνπ θπηνχ είλαη έλα ςεπδνζηέιερνο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο αιιεπάιιειεο βάζεηο
ησλ θχιισλ.
Βνιβόο: Ο βνιβφο ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο βάζεηο ησλ θχιισλ, εθ ησλ νπνίσλ νη
εζσηεξηθέο παρχλνληαη θαη απνηεινχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ζαξθψδεηο ρηηψλεο ηνπ βνιβνχ,
ελψ νη εμσηεξηθέο γίλνληαη ιεπηέο, μεξαίλνληαη θαη παίξλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηεο
πνηθηιίαο πνπ είλαη ην άζπξν (εμσηεξηθνί ρηηψλεο). Σν ζρήκα, ην κέγεζνο ηνπ βνιβνχ
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Σν ζρήκα ηνπο πνηθίιιεη απφ ζθαηξηθφ σο ζρεδφλ
θπιηλδξηθφ κε επίπεδνπο ή θσληθνχο βνιβνχο.

Δηθόλα 2 Βνιβφο θξεκκπδηνχ 1 εμσηεξηθνί ρηηψλεο, 2 δηνγθσκέλνη εζσηεξηθνί
ρηηψλεο, 3 θαηαβνιέο θχιισλ ζε ιεζαξγηθή θαηάζηαζε, 4 ζηέιερνο (δίζθνο) καδί κε ξίδεο .
( Γηαδίθηπν 5).
Φύιια: Σα θχιια είλαη εκηθπιηλδξηθά

ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ

κεξηζηψκαηνο ηνπ ζηειέρνπο, αλαπηχζζνληαη δηα κέζνπ ηνπ ςεπδνζηειέρνπο πνπ
δηακνξθψλεηαη απφ ηελ βάζε (ζαλ ζήθε ) θαιχπηνληαο ηα παιαηά θχιια. Σν έιαζκα ησλ
θχιισλ είλαη επίκεθεο, θπιηλδξηθφ, ιείν, θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη δηνγθσκέλν ζην
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θαηψηεξν 1/3 ηνπ κήθνπο ηνπο. Σν χςνο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη ηα 40 cm θαη ε δηάκεηξνο
ηα 20 mm
Αλζηθό ζηέιερνο : Σν αλζηθφ ζηέιερνο ζρεκαηίδεηαη θαηά ην δεχηεξν ρξφλν απφ ην
θέληξν ηνπ ςεπδνζηειέρνπο, απφ ην ειεχζεξν άθξν ησλ θχιισλ αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ νη
αλάγθεο ηνπ θπηνχ ζε ςχρνο( εαξηλνπνίεζε ) νη θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο γηα απηφ είλαη
κηθξφηεξεο ησλ 10 νC . Απηήλ ηελ πεξίνδν ην θπηφ κεηαβαίλεη απφ ηε βιαζηηθή ζηελ
αλαπαξαγσγηθή θάζε. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 1 κεηξφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα θχιια είλαη
θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλαπηχζζεηαη θαηαθφξπθα θαη παξνπζηάδεη δηφγθσζε ζην
θαηψηεξν 1/3 ηνπ κήθνο ηνπ.

Δηθόλα 3 Σα Αλζηθά ζηειέρε θξεκκπδηψλ. (Γηαδίθηπν 6).
Σαμηαλζία: Ζ ζθαηξηθή ηαμηαλζία ηνπ θξεκκπδηνχ, εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ
αλζηθνχ ζηειέρνπο ηχπνπ ζθηαδίνπ. Σα ζθαηξηθά ζθηάδηα πνηθίιινπλ ζε δηάκεηξν απφ 2
έσο 15 cm. πλήζσο, απνηεινχληαη απφ 50-2.000 κηθξά άλζε . ηα αξρηθά ζηάδηα
αλάπηπμεο ηεο ηαμηαλζίαο, ηα λεαξά άλζε είλαη θιεηζκέλα ζε έλα εηδηθά δηαζθεπαζκέλν
θχιιν, ηε ζπάζε. Ζ άλζεζε ζην λεξνθξέκκπδν είλαη επηζπκεηή ζε θαιιηέξγεηεο
ζπνξνπαξαγσγήο θαη είλαη ηειείσο αλεπηζχκεηε ζην λεξνθξέκκπδν φηαλ ε θαιιηέξγεηα
πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή βνιβψλ. Σν ζθηάδην ζην λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ θηάλεη ζε
κέγεζνο ηα 10-15 cm.
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Δηθόλα 4 Ζ ζθαηξηθή ηαμηαλζία θξεκκπδηνχ ( Γηαδίθηπν 7).
Άλζε: Σα άλζε θέξνληαη πάλσ ζε ιεπηφ θαη καθξχ κίζρν, έρνπλ εμακεξέο πεξηάλζην
ρξψκαηνο ιεπθνχ, ιεπθνπξάζηλνπ ή ηψδνπο, ζρήκαηνο αζηεξνεηδνχο. Φέξνπλ 6 ζέπαια, 6
καθξνχο ζηήκνλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε δίινβνπο αλζήξεο θαη έρνπλ ηξίρσξε σνζήθε κε 6
σάξηα. Ζ σνζήθε θαηαιήγεη ζε καθξχ ζηχιν. Σα άλζε ηνπ λεξνθξέκκπδνπ παξνπζηάδνπλ
ην θαηλφκελν ηεο πξσηαλδξίαο, απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζηαπξνγνλνπνίεζε ησλ
αλζέσλ. Ζ επηθνλίαζε ζπλήζσο γίλεηαη κε έληνκα θαη ζπρλά ππάξρεη επηθνλίαζε θαη
κεηαμχ ησλ αλζέσλ ηνπ ίδηνπ ζθηαδίνπ.

Δηθόλα 5 Σν αλζφο ηνπ θξεκκπδηνχ κε ηα 6 ζέπαια, 6 καθξνχο ζηήκνλεο θαη κηα κε
ηξίρσξε σνζήθε κε 6 σάξηα. ( Γηαδίθηπν 8).

.
Καξπόο: Ο θαξπφο απνηειεί θάςα πεξίπνπ 5mm, είλαη ηξίρσξνο θαη πεξηέρεη 3 δεχγε
επίπεδσλ ζπφξσλ καχξνπ ρξψκαηνο θαη γσληψδνπο εκθάληζεο
πόξνο: Ο ζπφξνο ηνπ θξεκκπδηνχ, γλσζηφο θαη σο κπαξνχηη, δηαηεξεί ηε
βιαζηηθφηεηά ηνπ γηα 1-2 ρξφληα ζε ζπλζήθεο δσκαηίνπ. ε ζπλζήθεο ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, ε βιαζηηθφηεηα ηνπ ζπφξνπ δηαηεξείηαη γηα 3-5 ρξφληα. ε
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ηξνπηθά θιίκαηα φπνπ επηθξαηνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πγξαζία, ν ζπφξνο δηαηεξεί
ηε βιαζηηθφηεηά ηνπ γηα ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν.

Δηθόλα 6 πφξνη ηνπ είδνπο Allium cepa. ( Γηαδίθηπν 9).
1.3: Θξεπηηθή αμία
Ζ ζξεπηηθή αμία ησλ βνιβψλ θαη ησλ λσπψλ θχιισλ ηνπ θξεκκπδηνχ θπκαίλεηαη
αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο θαη ην θιίκα. Σν θξεκκχδη είλαη
πινχζην ζε βηηακίλε Α, Β6 θαη βηηακίλε C θαη πεξηέρεη αζβέζηην, καγγάλην, θψζθνξν θαη
θάιην. Οη ηηκέο ζε λάηξην, ρνιεζηεξφιε θαη ιίπε είλαη κεδεληθέο.
Πίλαθαο 1: Θξεπηηθή ζχζηαζε ( Θαλφπνπινο Υ.,2011)
πζηαηηθά

Κξεκκύδη
βνιβόο

Κξεκκπδάθη
πξάζηλν
Βνιβόο

Κξεκκπδάθη
πξάζηλν θύιια

Νεξό (%)

89

90

92

Πξσηεΐλεο (γξ.)

1,5

1.3

2

Δλεξγεία

38

21

19

Λίπνο (γξ.)

0,1

0.2

0.2

Τδαηάλζξαθεο (γξ.)

8,7

8

6,7

Βηηακίλεο Α, Β, C
Άιαηα Ca, Fe, Mg, P, Na θαη K
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Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη έρνπλ αληηνμεηδσηηθή δξάζε εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ηνπ
πεξηεθηηθφηεηαο ζε θιαβνλνεηδή. Ζ έληνλε κπξσδηά ηνπ νθείιεηαη ζηα αηζέξηα έιαηα, ελψ
ε νπζία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα είλαη ην αιιπι-πξνππιδηζνπιθίδην (C6H12S2).
Σα θξεκκχδηα (Allium cepa) πεξηέρνπλ ζνπιθνμείδηα ακηλνμέσλ, δειαδή ακηλνμέα
πνπ έρνπλ ζνπιθνμείδηα ζηηο πιεπξηθέο ηνπο νκάδεο, ζρεκαηίδνληαο ζνπιθεληθά νμέα. Οη
θινηνί ηνπ θξεκκπδηνχ πεξηέρνπλ ην έλδπκν αιηηλάζε, ην νπνίν δηαηεξείηαη δηαρσξηζκέλν
απφ ηα ζνπιθνμείδηα ακηλνμέσλ θαη θαηαιχεη ηε δηάζπαζή ηνπο. Όηαλ θφβεηαη έλα
θξεκκχδη, ζπάλε ηα θχηηαξά ηνπ, απειεπζεξψλνληαο ηα πεξηερφκελά ηνπο. Σα έλδπκα πνπ
δηαηεξνχληαλ ρσξηζηά ηψξα είλαη ειεχζεξα λα αλακεηρζνχλ κε ηα ζνπιθεληθά νμέα.
πγθεθξηκέλα, έλα έλδπκν πνπ νλνκάδεηαη ζπλζάζε ηνπ δαθξπγφλνπ παξάγνληα
(Lachrymatory Factor Synthase; LFS), αλακεηγλχεηαη κε ην ζνπιθεληθφ νμχ, γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ ζεηνχρνπ νμεηδίνπ ηεο ζεηνπξνπαλάιεο (C3H6OS; δαθξπγφλνπ παξάγνληα),
κία πηεηηθή έλσζε ηνπ ζείνπ πνπ δηαρέεηαη ζηνλ αέξα θαη θαηαιήγεη ζηνπο νθζαικνχο.
Απηή ε νπζία αληηδξά κε ην λεξφ πνπ ππάξρεη ζηα δάθξπα θαη ζρεκαηίδεη ζεηηθφ νμχ. Σν
ζεηηθφ νμχ θαίεη, δηεγείξνληαο ηνπο νθζαικνχο λα απειεπζεξψζνπλ πεξηζζφηεξα δάθξπα
γηα λα μεπιχλνπλ ηνλ ελνριεηηθφ εηζβνιέα πνπ ηνπο πξνθαιεί ηνλ εξεζηζκφ (Scott, 1999).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ ΝΔΡΟΚΡΔΜΜΤΓΟΤ
2.1 πνξά θαη Φύηεπζε
Ζ ζπνξά ηνπ κπαξνπηηνχ, γίλεηαη θαηά θαλφλα ην Γεθέκβξην, ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλα ζπνξεία ππφ θάιπςε ρεηξσλαθηηθά ζε δίζθνπο ζηξσκάησζεο είηε ζε
δίζθνπο ζπνξάο κε ζπαξηηθέο κεραλέο θαη ε κεηαθχηεπζε γίλεηαη κεηά απφ 4 πεξίπνπ
κήλεο, δει. αξρέο Απξηιίνπ. Σα θπηά είλαη έηνηκα γηα θχηεπζε φηαλ ην ςεπδνζηέιερνο
(ησλ θχιισλ) έρεη δηάκεηξν 6-7 ρηιηνζηά φπνπ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο κφληκεο ζέζεηο ηνπο.
Καηά ηελ κεηαθχηεπζε εθαξκφδεηαη θιάδεκα ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 1,0 εθαηνζηφ
θαη ηνπ θπιιψκαηνο ζηα 4,0 εθαηνζηά.
2.2Πνιιαπιαζηαζκόο
Σν θπηφ ζρεκαηίδεη θαηά ην δεχηεξν ρξφλν αλζηθφ ζηέιερνο απφ ην θέληξν ηνπ
ςεπδνζηειέρνπο, απφ ην ειεχζεξν άθξν ησλ θχιισλ (φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ)
αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ θπηνχ ζε ςχρνο (εαξηλνπνίεζε ). Καηάιιειεο
ζεξκνθξαζίεο γηα απηφ είλαη κηθξφηεξεο ησλ 10 νC . Απηήλ ηελ πεξίνδν ην θπηφ κεηαβαίλεη
απφ ηε βιαζηηθή ζηελ αλαπαξαγσγηθή θάζε. Απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ βνιβνχ,
ελεξγνπνηείηαη ε βιάζηεζε ηνπ θπξίνπ ή θαη ησλ δεπηεξεπφλησλ νθζαικψλ, απ‟ φπνπ
κέζα απφ ηα ζαξθψδε θχιια ηνπ βνιβνχ (ςεπδνζηέιερνο) εμέξρεηαη ην αλζηθφ ζηέιερνο
Έρεη κήθνο πεξίπνπ 1 κεηξφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα θχιια είλαη θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
αλαπηχζζεηαη θαηαθφξπθα θαη παξνπζηάδεη δηφγθσζε ζην θαηψηεξν 1/3 ηνπ κήθνο ηνπ.
2.3Πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό
Καξπόο: Ο θαξπφο απνηειεί θάςα πεξίπνπ 5mm, είλαη ηξίρσξνο θαη πεξηέρεη 3 δεχγε
επίπεδσλ ζπφξσλ καχξνπ ρξψκαηνο θαη γσληψδνπο εκθάληζεο
πόξνο: Ο ζπφξνο ηνπ θξεκκπδηνχ, γλσζηφο θαη σο κπαξνχηη, δηαηεξεί ηε
βιαζηηθφηεηά ηνπ γηα 1-2 ρξφληα ζε ζπλζήθεο δσκαηίνπ. ε ζπλζήθεο ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, ε βιαζηηθφηεηα ηνπ ζπφξνπ δηαηεξείηαη γηα 3-5 ρξφληα. ε
ηξνπηθά θιίκαηα φπνπ επηθξαηνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πγξαζία, ν ζπφξνο δηαηεξεί
ηε βιαζηηθφηεηά ηνπ γηα ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
3.1 Έδαθνο
Σν έδαθνο είλαη ιεπηφ επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο ην νπνίν
ππνζηεξίδεη ηελ αχμεζε θαη αλάπηπμε ησλ θπηψλ .Γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ θπηψλ είλαη
απαξαίηεην ην "θαηάιιειν" έδαθνο. Χο θαηάιιειν ζεσξείηαη εθείλν ην έδαθνο πνπ είλαη
γφληκν, πνπ παξέρεη ζξεπηηθά ζηνηρεία ζην θπηφ, ηνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πγξαζία θαη
ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο αεξηζκνχ. Απηά θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πθή ηνπ
εδάθνπο, δειαδή ηε κεραληθή ηνπ ζχζηαζε αιιά θαη απφ ηε δνκή ηνπ. Σα εδάθε
ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο είλαη ηα ακκψδε ή ειαθξά εδάθε, ηα πειψδε ή κέζεο
ζχζηαζεο θαη ηα αξγηιψδε ή βαξηά εδάθε, κε ηδηφηεηεο αλάινγεο ησλ πνζνζηψλ άκκνπ,
αξγίινπ, ηιχνο πνπ πεξηέρνπλ. νβαξά πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαιιηεξγεηψλ
παξνπζηάδνληαη ζε εδάθε κε αθξαίεο ζπλζήθεο κεραληθήο ζχζηαζεο (ακκψδε-S,LS ή
αξγηιψδε-C), αιιά θαη ζε εδάθε κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηιχνο (Si). Άιινη παξάγνληεο
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο εδάθνπο είλαη ην pH θαη ε ειεθηξηθή
αγσγηκφηεηα (EC).
3.2 Γύζθνια δηαρεηξίζηκα εδάθε
Σα δχζθνια δηαρεηξίζηκα εδάθε ρσξίδνληαη ζηεο παξαθάησ γεληθέο θαηεγνξίεο:
A.

Ακκψδε ή ειαθξά εδάθε: ε απηά ηα εδάθε ην πνζνζηφ ηεο άκκνπ είλαη

αξθεηά κεγαιχηεξν απφ 70% θαη ην πνζνζηφ ηεο αξγίινπ είλαη κηθξφηεξν απφ 15%. Σν
κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα εδάθε είλαη φηη δελ ζπγθξαηνχλ
πγξαζία θαη φηη ηα εθαξκνδφκελα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά μεπιέλνληαη εχθνια. Σν
θαινθαίξη ζεξκαίλνληαη πνιχ θαη ην ρεηκψλα ςχρνληαη γξήγνξα σο ζπλέπεηα ηεο
κηθξήο πδαηντθαλφηεηαο. Αλ ηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη δελ έρνπλ βαζηέο θαη δπλαηέο
ξίδεο, κε απνηέιεζκα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν έθζεζήο ηνπο ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο
(εθξηδψζεηο) ή θαη ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηαρεία
κάξαλζε ή θαη απνμήξαλζε. πρλέο θαη κηθξέο δφζεηο λεξνχ θαη ιηπαζκάησλ
εμνκαιχλεη θάπσο ηελ θαηάζηαζε. Γηα ζεξαπεία φκσο ηέηνησλ εδαθψλ, ζα πξέπεη λα
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γίλεηαη αιιαγή ηεο κεραληθήο ηνπο ζχζηαζεο κε ηελ πξνζζήθε, αξγίινπ, ηιχνο ή
άιισλ εδαθνβειηησηηθψλ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ νηθνλνκηθφηεηα κηαο ηέηνηαο
παξέκβαζεο.

Δηθόλα 7 Σα ακκψδε ή ειαθξά εδάθε. ( Γηαδίθηπν 10 ).

B.

Αξγηιψδε ή βαξηά εδάθε (θνθθηλνρψκαηα). Σα εδάθε απηά είλαη ζπκπαγή

θαη βαξηά, κηαο θαη ε άκκνο ζπκκεηέρεη κε κηθξφ πνζνζηφ θαη ε άξγηινο ζε κεγάιν
(πάλσ απφ 45%). πρλά παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζηξάγγηζεο, αεξηζκνχ θαη
ζέξκαλζήο. ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο δελ ηα δηαπεξλά ην θξχν, αιιά ζηελ επηθάλεηά
ηνπο είλαη ςπρξά. Καη ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ζπγθξαηεί πγξαζία, αιιά ζηηο
κεγάιεο δέζηεο ζθάδνπλ, δεκηνπξγψληαο βαζηέο ξσγκέο ζην έδαθνο. Οη ξίδεο ησλ
θπηψλ δπζθνιεχνληαη λα πξνρσξήζνπλ βαζηά, ππνθέξνπλ απφ αζθπμία θαη ζηηο
μεξαζίεο, φηαλ εμαηκίδεηαη φιε ε επηθαλεηαθή πγξαζία, παχεη θάζε αλάπηπμή ηνπο θαη
καξαδψλνπλ. Γηα ηε βειηίσζε ηέηνησλ εδαθψλ, πξνζηίζεληαη πνηακίζηα άκκνο,
πεξιίηεο ή άιιν εδαθνβειηησηηθφ ζε βάζνο ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
εθάζηνηε θπηηθνχ είδνπο (βάζνο ξηδνζηξψκαηνο), θαη πάληνηε εμεηάδνληαο ην θφζηνο
κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο.
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Δηθόλα 8 Αξγηιψδε ή βαξηά εδάθε κε βαζηέο ξσγκέο. . ( Γηαδίθηπν 11).

C.

Αζβεζηνιηζηθά ή αζπξνρψκαηα. Σα αζβεζηνχρα εδάθε είλαη πινχζηα ζε

CaCO3. Σν pH ηνπο έρεη αιθαιηθή ηηκή πνπ θπκαίλεηαη απφ 7,1-8,4. Σα εδάθε απηά ηα
ζπλαληάκε θάησ απφ εκημεξηθά θαη μεξηθά θιίκαηα ηδηαίηεξα εθεί φπνπ ππάξρεη
αζβεζηνχρν κεηξηθφ πέηξσκα. ε ηέηνηα εδάθε, ε βιάζηεζε είλαη αξαηή θαη
πεξηιακβάλεη μεξνθπηηθνχο ζάκλνπλ θαη εθήκεξα αγξσζηψδε. ε πςειά επίπεδα
αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ (10-60%) ζην έδαθνο, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά νη ρεκηθέο θαη
θπζηθέο ηδηφηεηεο, θαζψο θαη ε γνληκφηεηά ηνπο. Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ
αζβεζηνχρσλ εδαθψλ είλαη ε εκθάληζε επηθαλεηαθήο αδηαπέξαηεο ζηξψζεο (θξνχζηα)
πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε βιάζηεζε θαη ην θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ. Λφγσ ηεο θξνχζηαο
είλαη δχζθνιε ε θαηαθφξπθε θίλεζε ηνπ λεξνχ κε απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή δηάζεζή
ηνπ ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα. Δπηπιένλ, ε αδηαπέξαζηε απηή ζηξψζε, δπζρεξαίλεη ην
θχηξσκα ησλ ζπφξσλ αιιά θαη ηελ θίλεζε θαη δηάζεζε νμπγφλνπ ζηηο ξίδεο. Γεληθά ηα
αζβεζηνχρα εδάθε ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή γνληκφηεηα. Γηα λα δηνξζσζεί ε
γνληκφηεηά ηνπο πξνζηίζεληαη άκκνο, θνπξηά, ή άιια εδαθνβειηησηηθά φπσο ζηα
αξγηιψδε εδάθε.
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Δηθόλα 9 Αζβεζηνιηζηθά ή αζπξνρψκαηα . ( Γηαδίθηπν12).

D.

Αιαηνχρα εδάθε Σα αιαηνχρα εδάθε δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ππφ ηελ

επίδξαζε μεξνζεξκηθψλ ή εκίμεξσλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ
νπνχ νη βξνρνπηψζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα μεπιχλνπλ ηα δηαιπηά άιαηα ηνπ εδάθνπ.
Δπίζεο εθεί πνπ ην κεηξηθφ πιηθφ είλαη πινχζην ζε δηαιπηά άιαηα, ή εθεί πνπ ππάξρεη
ξερφο αιαηνχρνο ππφγεηνο πδξνθνξέαο. Αλ ε αγσγηκφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ εδαθηθνχ
δηαιχκαηνο ECe είλαη κεγαιχηεξε απφ 2 dS m-1 ηφηε ηα εδάθε απηά ζεσξνχληαη
αιαηνχρα. Γεκηνπξγνχληαη θπξίσο γηα 2 ινγνχο, ν πξψηνο ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο
ηνπνγξαθίαο θαη ν δεχηεξνο ην θαθήο ή κέηξηαο πνηφηεηαο αξδεπηηθφ λεξφ. Σέηνηα
εδάθε δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα γηαηί κεηψλνπλ φρη κφλν ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ
λεξνχ ζηηο θαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ
βειηίσζε ηνλ αιαηνχρσλ εδαθψλ έλαο ηξφπνο πνπ είλαη θαη απνηειεζκαηηθφο είλαη ε
έθπιπζε ησλ ειεπζέξσλ δηαιπηψλ αιάησλ κε θαιήο πνηφηεηαο λεξφ, θαη ν δεχηεξνο
είλαη λα εθαξκφδνπκε γχςν ζην έδαθνο, ψζηε λα έρνπκε αληαιιαγή Ca2+ θαη Na+ ζηηο
εδαθηθέο επηθάλεηεο.
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Δηθόλα 10 Σα αιαηνχρα εδάθε. ( Γηαδίθηπν 13).

E.

Όμηλα εδάθε. Όια ηα εδάθε θηλδπλεχνπλ απφ νμίληζε. Οη παξάγνληεο πνπ

νδεγνχλ ζηελ νμίληζε ησλ εδαθψλ είλαη ηα φμηλα κεηξηθά πεηξψκαηα (γξαλίηεο
θπιιίηεο γλεχζηνη, καξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη θ.η.ι), νη κεγάιεο βξνρνπηψζεηο θαη ε
κηθξή εμάηκηζε εχλνπλ έθπιπζε ησλ εδαθψλ. Δπίζεο ιφγνη νμίληζεο κπνξεί λα είλαη
θαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ φμηλεο αληίδξαζεο επί ζεηξά εηψλ
ζηηο θαιιηέξγεηεο, θαη νη ππεξαξδεχζεηο. Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ απηά ηα
εδάθε ζηα θπηά αθνξνχλ ζηελ αληζζνξνπία ηεο ζξέςεο θαζψο πεξηνξίδεηαη ε
δηαζεζηκφηεηα αζβεζηίνπ, θψζθνξνπ, καγλεζίνπ αιιά θαη λεξνχ. Χο απνηέιεζκα, ηα
θπηά δελ έρνπλ θαλνληθή αλάπηπμε κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ. Ζ
βειηίσζε φμηλσλ εδαθψλ γίλεηαη κε πξνζζήθε αζβεζηίνπ ζην έδαθνο. Τιηθά
αζβέζησζεο είλαη θπξίσο ην CaCΟ3 θαη ην CaO. Σν πφζν αζβέζηε πνπ ζα
εθαξκφζνπκε εμαξηάηαη απφ ηε ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο (CEC).
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Δηθόλα 11 Παξαηεξείηαη ην φμηλν pH ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη 3,43.
( Γηαδίθηπν 14).
3.3 To pH ηνπ εδάθνπο
Χο γλσζηφλ, ην pH ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο εθθξάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ
πδξνγφλνπ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ πδξφιπζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ θαη ρεκηθψλ
ελψζεσλ νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ ζην λεξφ θαη ζε αιιά δηαιπηά πγξά. Αλ ην pH ζην
έδαθνο έρεη ηηκέο πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ ζεσξνχληαη σο αλψηεξα ε
θαηψηεξα επηζπκεηά φξηα, πνιιά ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζξέςε
ησλ θπηψλ παχνπλ λα είλαη δηαζέζηκα θαη αιιά απνξξνθψληαη ηαρχηεξα απφ φηη ζπλήζσο,
γηαηί απμάλεηαη ε δηαιπηφηεηα ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πνπ θέξλνπλ νη παξαπάλσ
θαηαζηάζεηο είλαη δηαηαξαρέο ζηελ ζξέςε ησλ θπηψλ, π.ρ ηξνθνπεληέο θαη ηνμηθφηεηεο. Ο
ιφγνο είλαη φηη ε ξηδά αδπλαηεί λα απνξξφθεζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία κε απνηέιεζκα
λα κελ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ θπηψλ
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Εικόνα 12 Τιμζσ του pH . ( Διαδίκτυο 15).

3.4 Ζ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο EC
Ωσ θλεκτρικι αγωγιμότθτα ορίηεται θ ικανότθτα ενόσ διαλφματοσ να άγει τον θλεκτριςμό. Οι
μονάδεσ μζτρθςθσ είναι mmho /cm ι ανά m ι decisiemens /m (Hanlon, 2015). Αντίςτοιχα, το
αντίκετο τθσ αγωγιμότθτασ είναι θ αντίςταςθ ςτθ ροι του θλεκτριςμοφ και μετριζται ςε ohms
(Flynn, undated).
Η Ηλεκτρικι Αγωγιμότθτα (Electrical Conductivity-EC) αποτελεί μία καλι ζνδειξθ για τθν
παρουςία αλάτων ςτο ζδαφοσ. Όςο αυξάνει θ περιεκτικότθτα ςε άλατα ςτο ζδαφοσ
παρατθρείται θ αφξθςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ. (Bozkurt et al., 2009). Σε ζνα διάλυμα θ
ςυγκζντρωςθ (%)ςε άλατα, εξαρτάται και από τθν ποςότθτα του νεροφ (υγραςία εδάφουσ). Αν
ςτο ςφμπλεγμα τώρα υγραςίασ εδάφουσ και άλατα προςκζςουμε τθν επίδραςθ τθσ
αγωγιμότθτασ του εδάφουσ ωσ υλικό, τότε καταλιγουμε ότι θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα είναι ζνασ
ςυνδυαςμόσ ςυγκζντρωςθσ αλάτων, υγραςίασ εδάφουσ και δομισ εδάφουσ. Ειδικά οι Rhoades et
al. (1976) εξζφραςαν μακθματικά αυτι τθ ςχζςθ ωσ εξισ:

EC = c x ECa x W + S
C: ςυντελεςτισ μετάδοςθσ ζνδειξθσ
ΕCa: Αγωγιμότθτα νεροφ εδάφουσ, άρα εξαρτάται από τθν περιεκτικότθτα αλάτων
W: Περιεκτικότθτα ςε νερό ςτο ζδαφοσ W

W ΕCa:: Πραγματικι ςυγκζντρωςθ αλάτων ςτθν ανάλογθ παρουςία νεροφ
S: Αγωγιμότθτα εδάφουσ

Όςον αφορά τθ ςχζςθ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ και τθσ αγωγιμότθτασ του εδάφουσ (S), αυτι
προςδιορίηεται κυρίωσ από τθν υφι του εδάφουσ, τθ κερμοκραςία και το πορώδεσ του εδάφουσ .
Σχετικά με τθν υφι του, όςο περιςςότερθ περιεκτικότθτα ζχει ζνα ζδαφοσ ςε άργιλο, τόςο
καλφτεροσ αγωγόσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ είναι (Sudduth et al., 2005). Η κερμοκραςία του
εδάφουσ, όςο αυξάνει, επιδρά και ςτθν αφξθςθ τθσ αγωγιμότθτασ του εδάφουσ (Revil et al,
1998). Τζλοσ, όςο μεγαλφτερο πορώδεσ ζχει ζνα ζδαφοσ, τόςο καλφτεροσ αγωγόσ θλεκτριςμοφ
είναι ( Grisso, 2009).
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3.5 Ρπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εδάθνπο
Ρπζκηζηηθή ηθαλφηεηα νλνκάδεηαη ε ηθαλφηεηα απηή ηνπ εδάθνπο λα αληηζηέθεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο ρεκηθήο ζχλζεζεο ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο.
Ζ ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα κεηαβάιιεηαη εμ‟ αηηίαο πιήζνπο παξαγφλησλ φπσο:
 Ζ μήξαλζε / ε πγξαζία εδάθνπο.
 Ζ δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
 Πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζηαρηψλ απφ ην έδαθνο απφ ηα θπηά.
 Ζ κεηαηξνπή ζε αλφξγαλε χιε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο.
Ζ ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε ηχπν εδάθνπο.
Έρεη ηδηαίηεξή ζεκαζία, γηαηί αλζίζηαηαη ζηηο απψιεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρεηψλ ιφγσ
έθπιπζεο. Δπνκέλσο, ε ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο δηαηεξεί ην επίπεδν ησλ
ζξεπηηθψλ ζηνηρεηψλ ζην εδαθηθφ δηάιπκα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ησλ ξηδψλ
κε ζξεπηηθά ζηνηρεία.
3.6 Δδαθηθέο Απαηηήζεηο Νεξνθξέκκπδνπ
Σν λεξνθξεκκχδν , έρεη ζπζζαλψδεο θαη επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα. πλεπψο, είλαη
απαξαίηεηα ηα ζπρλά πνηίζκαηα κε θαιήο πνηφηεηαο λεξφ κε ζθνπφ ηε κέγηζηε δπλαηή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απφδνζε. Πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε εδάθε ειαθξά έσο κέζεο
ζχζηαζεο, γφληκα θαη πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία. Γελ επλνείηαη ζηα ζπκπαγή αξγηιψδε
θαη ηα αιαηνχρα εδάθε θαζψο εκπνδίδεηαη ε νμπγφλσζε θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ξηδηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα αζζελεηψλ θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ
απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο. Σα ειαθξά ακκψδε εδάθε πξνσζνχλ ηελ
πξσηκφηεηα, νη βνιβνί γίλνληαη κεγαιχηεξνη θαη γιπθχηεξνη, απαηηνχλ φκσο ζπρλφηεξα
πνηίζκαηα θαη απμεκέλε ιηπαληηθή αγσγή. Σν ηδαληθφ pH γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
λεξνθξεκκπδηνχ είλαη 6-7, δειαδή ειαθξά φμηλα εδάθε έσο νπδέηεξα. Σέινο, γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ θξεκκπδηνχ δελ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη ρσξάθηα πνπ ε πξνεγεζείζα
θαιιηέξγεηα ήηαλ ην θξεκκχδη, ην ζθφξδν ή ην πξάζν θπηά πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
νηθνγέλεηα. Γηαηί ε (κνλνθαιιηέξγεηα) έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο, δηφηη ην θπηφ ηα απνξξνθά ζε θάζε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.
Δθφζνλ ινηπφλ κε ηελ (κνλνθαιιηέξγεηα) κεηψλνληαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά εθαξκφδεηαη
ζχζηεκα (ακεηςηζπνξά), καδί κε ηελ αγξαλάπαπζε γηα ην εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε
ζπζηαηηθά πνπ άιια θπηά απνξξνθνχλ θαη άιια απνδίδνπλ ζην έδαθνο. Σν ζχζηεκα
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ακεηςηζπνξά είλαη είλαη ε ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ ζην ίδην ρσξάθη π.ρ κηα ρξνληά
θαιιηεξγείηαη ληνκάηα θαη ηελ άιιε ρξνληά θξεκκχδη.
3.7 Πιενλεθηήκαηα ηνπ εδάθνπο
1. Γελ ππάξρεη θίλδπλνο ηαρχηεξεο εμάπισζεο αζζελεηψλ ηνπ ξηδηθνχ
ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
2. Μεγαιχηεξα πεξηζψξηα ιάζνπο ζε ζρέζε κε ηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο
ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο (C.E.C. ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα θ.ι.π.).
3. Σν αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο
είλαη ρακειφ.
4. πγθξηηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο εθηφο εδάθνπο, δελ απαηηείηαη ζηελφηεξε
παξαθνινχζεζε γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπηψλ θαηά ηελ αλάπηπμή
ηνπο.
3.8 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ εδάθνπο
1. Απαηηείηαη πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, δηδαληνθηνλία θαη ε θχηεπζε είλαη
δπζθνιφηεξή θαη απμάλεηε, ζεκαληηθά ην εξγαηηθφ θφζηνο
2. Πξνβιήκαηα απφ αζζέλεηεο θαη δηδάληα
3. Απμεκέλε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ
4. Μελ πιήξεο έιεγρνο ηεο ζξέςεο ησλ θπηψλ
5. Γελ έρνπκε θαζαξά θαη πνηνηηθά πξντφληα νπφο ζηεο

πδξνπνληθεο

θαιιηέξγεηεο
6. Μελ ηαρχηαηε ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηεο πδξνπνληθεο θαιιηέξγεηεο

3.9 πζηήµαηα επίπιεπζεο (floating system)
Σν πδξνπνληθφ ζχζηεκα floating είλαη ην πην δηαδεδνκέλα παγθνζκίσο απφ ηα
πδξνπνληθά ζπζηήκαηα ρσξίο ππφζηξσκα (πδαηνθαιιηέξγεηεο). ε παγθφζκην επίπεδν ε
επέθηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πδξνπνληθνχ ζπζηήκαηνο επηπιεχζεσο ζε επηρεηξεκαηηθή
κνξθή έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη 20-25 πεξίπνπ ρξφληα. Ζ κέζνδνο απηή αλαπηχρζεθε ην 1976
ζηελ Ηηαιία θαη ην 1980 ζηελ Αξηδφλα ησλ ΖΠΑ κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ θαη
γεληθφηεξα θπιισδψλ ιαραληθψλ. Δίλαη έλα απφ ηα πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα
πδαηνθαιιηεξγεηψλ ρακεινχ θφζηνπο. Απηφ ην πδξνπνληθφ ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
παξαγσγήο ζε πεξηβάιινληα πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ αδχλαηνλ, θαη ν ιφγνο
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είλαη δηφηη δπλεηηθά, φιεο νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα είλαη ειεγρφκελεο ζηα
ζεξκνθήπηα. Σν γεγνλφο φηη ειέγρεηαη ην θιίκα, (πρ ζπκπιεξσκαηηθφο θσηηζκφο,
ζέξκαλζε) ηνπ ζεξκνθήπηνχ εμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαζ‟ φιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
Βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ε κεησκέλε νμπγφλσζε ηεο
ξίδαο πνπ φπσο είλαη θπζηθφ εμαξηάηαη απφ ην θαιιηεξγνχκελν θπηηθφ είδνο. ήκεξα, ε
κέζνδνο απηή είλαη αξθεηά δεκνθηιήο ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Ηηαιία, ε
Οιιαλδία, ε Ηαπσλία, ε Απζηξαιία, ην Σατβάλ, θ.ι.π ( Γηαδίθηπν 16).
3.10 Ζ δηαρείξηζε ζηα ζπζηήκαηα επίπιεπζεο (floating system)

Σα ζπζηήκαηα επίπιεπζεο (float system) είλαη δχζθνιν ζηελ δηαρείξηζή ηνπο απφ
αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ, θαζψο απαηηνχληαη γλψζεηο Ζ/Τ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο
παξαζθεπήο θαη παξνρήο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Γηα απηφ ην ιφγν ζπληζηάηαη
παξαθνινχζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο απφ εμεηδηθεπκέλν γεσπφλν γηα λα απνθεχγνληαη ιάζε.
Ο γεσπφλνο κπνξεί λα ελεκεξψλεη θαη λα εθπαηδεχεη ηνλ παξαγσγφ γηα ην εθαξκνδφκελν
ζρήκα ζξέςεο, (απαξαίηεηεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζρήκα ηεο ζξέςεο),
λα θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπκβνπιεπηηθά ζε
επίπεδν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο.
Ζ δηαπίζησζε έθζεζεο ζε θίλδπλν έιιεηςεο ή αληζνξξνπίαο ζηε ζξέςε ζε έλα πξψην
επίπεδν επηηπγράλεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηνπ pH θαη ηεο EC κε ηε ρξήζε
θνξεηψλ νξγάλσλ. Γεπηεξεπφλησο, θαη ζε έλα πην εμεηδηθεπκέλν επίπεδν, ζα πξέπεη λα
ειέγρεηαη ε ζξέςε ηεο θαιιηέξγεηαο κε απνζηνιή δείγκαηνο θχιισλ θαη ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ψζηε κεηά απφ αλάιπζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ
αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ λα παξαθνινπζείηαη ε ζξέςε θαη λα ζεξαπεχνληαη ηπρφλ
ιάζε πξηλ απηά θαλνχλ ζηελ παξαγσγή. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ εμαξηάηαη απφ ηε
δηάξθεηα ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ θχθινπ ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα.
3.11 Καιιηέξγεηα ζην ζύζηεκα επίπιεπζεο (floating system)
Σν ζχζηεκα επίπιεπζεο θαηαζθεπάδεηαη απφ alpha block .Οη ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο
εζσηεξηθά θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν πιαζηηθφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 500
κηθξψλ, ρξψκαηνο καχξνπ κε θπηνηνμηθφ πιηθφ .
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πλήζσο νη ιεθάλεο έρνπλ κέγεζνο πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο δηάζηαζεο
ζεξκνθήπηνχ. Καη εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκεηή παξαγσγηθφηεηα θαη θπζηθά ηνλ
δηαζέζηκν ρψξν. Γηα ηελ ππνδνρή θαη ζηήξημε ησλ θπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ δελ
αληηδξνχλ κε ην ζξεπηηθφ δηάιπκα (π.ρ. εμηιαζκέλε πνιπζηεξίλε), θαη πάλσ ζ‟ απηά
ηνπνζεηνχληαη ηα θπηά, κέζσ θαηάιιεισλ ππνδνρέσλ, (πνηεξάθηα πδξνπνλίαο) εληφο ησλ
νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα γπκλφξηδα ηα θπηά. Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα θηάλεη ζε
χςνο 25 - 30 cm θαη αλαθπθιψλεηαη κε θαηάιιειε αληιία πίζσ ζηελ ιεθάλε κε
παθιαζκφ, εμαζθαιίδνληαο νμπγφλν ζηελ πεξηνρή ησλ ξηδψλ.
Σα θπηά πνπ είλαη έηνηκα γηα κεηαθχηεπζε ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο
νπέο πνπ έρνπλ αλνηρηεί κε πνηεξνηξχπαλν , επάλσ ζηεο πιάθεο δηνγθσκέλεο
πνιπζηεξίλεο ζε απηέο, ηηο νπέο ηνπνζεηνχκαη ηδηθά θππειάθηα καχξνπ ρξψκαηνο πνπ
κέζα ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα λεαξά θπηά. κε ηεο ξίδεο λα εμέρνπλ έζσ απφ ηεο νπέο
πνπ είραλ θαηά κήθν ηα θππειάθηα. Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα
πνπ βξίζθεηαη ζε ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο χςνπο 25-30 εθ, κε πιάηνο θαη κήθνο πνπ
θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζηάζκε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο κέζα ζηηο ιεθάλεο
θαιιηέξγεηαο γίλεηαη κε εηζαγσγή λεξνχ ζπλήζσο κέζσ κεραληθνχ πισηήξα ή κε
αηζζεηήξα πίεζεο πνπ δίλεη εληνιή ζε ειεθηξφληα. (Hydroflies, 2014)
Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα ην ξπζκίδνπκε ζηα επηζπκεηά επίπεδά κε ηελ θεθαιή
πδξνιίπαλζεο ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ην ζξεπηηθφ δηάιπκα απφ ηηο ιεθάλεο κε ηε βνήζεηα
αληιίαο αλαξξφθεζεο, δηνξζψλεηαη κε βάζε ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα EC θαη ην pH κε
ηελ πξνζζήθε ππθλψλ δηαιπκάησλ θαη νμέσο αληίζηνηρα. Απφ ηελ θεθαιή πδξνιίπαλζεο
κεηά ηελ ξχζκηζε, ην ζξεπηηθφ δηάιπκα επηζηξέθεη ζηηο ιεθάλεο κε πξφζπησζε απφ θάπνην
χςνο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θπζαιίδεο θαη λα εκπινπηίδεηαη ην ζξεπηηθφ δηάιπκα κε
νμπγφλν. Γηα θαιπηέξα απνηειέζκαηα ην ζξεπηηθφ δηάιπκα κπνξεί λα νμπγνλψλεηαη θαη κε
εηζαγσγή αέξα ψζηε λα δηαηεξείηαη ην νμπγφλν ζε φιν ην ζξεπηηθφ δηάιπκα ζε επίπεδα
πάλσ απφ 4 mg/l. Ζ πνζφηεηα ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Με ηελ Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ. Σαπηφρξνλα απμάλνληαη θαη νη
απαηηήζεηο ηνπ θπηνχ ζε νμπγφλν. Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
ζεσξείηαη φηαλ απηή είλαη 18-24 νC.

[27]

3.12 Σν pH ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο.

Σν pH ζρεηίδεηαη άκεζα ζπγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ (H3O+) ζην ζξεπηηθφ
δηάιπκα. Δίλαη ζεκαληηθφ θαη επεξεάδεη ηηο ρεκηθέο ηζνξξνπίεο ησλ ηφλησλ θαη ησλ
ρεκηθψλ ελψζεσλ ζην δηάιπκα. Σα πεξηζζφηεξα θπηά αλαπηχζζνληαη ζε pH πνπ ζα πξέπεη
λα είλαη ειαθξψο φμηλν 5,5-6,5. Σν αξαηφ πδαηηθφ δηάιπκα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ειαθξά
φμηλε ζπκπεξηθνξά (pH 6) γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
πεξηζζνηέξσλ αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (P, Κ, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn θ.ι.π.). Καηά
θαλφλα, ηα λεξά έρνπλ νπδέηεξε πξνο αιθαιηθή αληίδξαζε. Δάλ ινηπφλ ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηε ζξέςε εθαξκνδφηαλ κέζσ αξαηνχ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζηα θπηά, ην pH
ζα θπκαηλφηαλ εληφο ελφο εχξνπο φπνπ ην πιείζηνλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζα ήηαλ κε
δηαζέζηκν. Σα άκεζα ζπκπηψκαηα πνπ ζα παξαηεξνχληαλ ζα ήηαλ έιιεηςε ηδήξνπ,
Μαγγαλίνπ, Υαιθνχ, Φεπδαξγχξνπ. Έηζη, εθηφο ησλ ιηπαζκάησλ, γηα ηελ κείσζε ηνπ pH
ζην αξαηφ ζξεπηηθφ δηάιπκα πξνζηίζεηαη θαη έλα νμχ γηα γεσξγηθή ρξήζε (θαηά θαλφλα
ληηξηθφ ή θσζθνξηθφ νμχ) ( Hydroflies, 2012; 2014, ΗΝΑΝΖ 2008, Γηαδίθηπν 17).
3.13 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο EC
Ζ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα (EC) ελφο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα «άγεη» ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Ζ ηθαλφηεηά ηνπ απηή, νθείιεηαη ζηελ παξνπζία
ηφλησλ. πλεπψο φζα πην πνιιά ηφληα είλαη δηαιπκέλα ζην πδαηηθφ δηάιπκα ηφζν πην πνιχ
θνξηίν κπνξεί λα άγεηαη κέζα ζ‟ απηφ. Ζ EC ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο κπνξεί λα
κεηξηέηαη

εχθνια

θαη

γξήγνξα

ζην

ζεξκνθήπην

κε

θνξεηέο

ζπζθεπέο

(αγσγηκφκεηξα).΄Έηζη, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ
ηφλησλ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ειεθηξηθή
αγσγηκφηεηα (EC) δελ καο δίλεη θακία πιεξνθνξία γηα ην είδνο ησλ αιάησλ, πνπ είλαη
δηαιπκέλα ζε έλα δηάιπκα, αιιά κφλν γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο ζπγθέληξσζε. Γηα λα
δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
κεηά απφ δεηγκαηνιεςία, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο.
Καηά ηελ αλάπηπμε κηαο θαιιηέξγεηαο ε ΔC πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξά
επίπεδα.

[28]

ηελ πεξίπησζε πνπ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηφ ζεκαίλεη πσο
θαηαλαιψλνληαη ζξεπηηθά ζηνηρεία κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απ‟ φηη θαηαλαιψλεηαη λεξφ.
ηελ πεξίπησζε δε πνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ΔC κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηφηε είλαη
πηζαλφ λα ζπζζσξεχνληαη άιαηα/ηφληα (π.ρ. λαηξίνπ, ρισξίνπ) ή λα επηθξαηνχλ ζπλζήθεο
πνπ επλννχλ ηελ δηαπλνή, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγαιχηεξν ξπζκφ θαηαλάισζεο
λεξνχ απ‟ φηη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Κάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα απμάλεηαη ε
ζπρλφηεηα ησλ πνηηζκάησλ κε ζξεπηηθφ δηάιπκα. ηελ πεξίπησζε πνπ κεηψλεηαη ε ΔC
κεηψλνληαη ηα πνηίζκαηα.
Σέινο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε βαζεηά επίπιεπζε (floating), ζπληζηάηαη λα
ειέγρεηαη ζπλεπψο µέζσ ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ ειέγρνπ ην δηαιχκαηνο γηα ζξεπηηθά
ζηνηρεία αλ παξαηεξείηαη κείσζε ηφηε αληηθαζίζηαηαη ην ζξεπηηθφ δηάιπκα ηεο ιεθάλεο
θαιιηέξγεηαο κε λέν δηάιπκα. Αιιηψο αλ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ΔC ζπκπιεξψλεηαη κε
λεξφ θαιήο πνηφηεηαο Γηνξζψλεηαη θαηάιιεια έηζη ψζηε ην θπηφ λα δέρεηαη ηελ ηδαληθή
ζξέςε ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ.

[29]

3.14 Πιενλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο επίπιεπζεο (floating system )
 Μηθξφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, εχθνιε εγθαηάζηαζε, ηαρχηαηε απφζβεζε.
 Μείσζε θφζηνπο εξγαηηθψλ (ζπνξά, θχηεπζε, ζπγθνκηδή, ηππνπνίεζε)
ιφγσ πιήξνπο απηνκαηνπνίεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο επηηξέπνληαο ηελ παξέκβαζε
ηνπ ρεηξηζηή αλά πάζα ζηηγκή.
 Ρηδηθή αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ ηνπ εδάθνπο π.ρ (θνπδάξην, βεξηηζίιιην,
λεκαηψδεηο, έληνκα εδάθνπο θ.ι.π.). Ξεθίλεκα ηεο θαιιηέξγεηαο κε απνπζία
παζνγφλσλ ζην ξηδηθφ πεξηβάιινλ.
Γελ ρξεηάδεηαη απνιχκαλζεο εδάθνπο, αθνχ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ δελ
έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο.
 Σν πξφβιεκα ηεο ρακειήο γνληκφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ πνιιά εδάθε
ιχλεηαη ξηδηθά.
 Πξσίκεζε παξαγσγήο θαη αχμεζε ησλ απνδφζεσλ.
 πγθξηηηθά κε ην έδαθνο ε κέζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε είλαη πνιχ πςειή
γηαηί ζηελ επίπιεπζε, ε θαιιηεξγνχκελε επηθάλεηα κπνξεί λα πξνζεγγίδεη ην 95%
ηεο ζπλνιηθήο ελψ ζην έδαθνο ην πνζνζηφ είλαη γχξσ ζην 60%-70% ηεο
ζπλνιηθήο.
 Σν ζπζηήµαηα επίπιεπζεο ζε πεξηνρέο κε ζεξκφ θιήκα είλαη πην
απνηειεζκαηηθφηεξν θαη αζθαιέζηεξν απφ ηα αιιά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα π.ρ
(ΝFT).
 Αξηζηνπνίεζε ζξέςεο

κε απνηέιεζκα

θπηά θαιχηεξεο

πνηφηεηαο

(κεγαιχηεξν κέγεζνο, κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ληηξηθά, νκνηφκνξθν ρξψκα
θ.ι.π.).
 Δίλαη δπλαηή ε θαιιηέξγεηα θπηψλ αθφκα θαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έδαθνο (π.ρ. μεξαζία, άιαηα, αιθαιησκέλν έδαθνο,
παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί.
 Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κεδελίδεηαη ιφγν θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ πνπ
αλαθπθιψλνπλ ην ζξεπηηθφ δηάιπκα, ζε αληίζεζε κε αλνηθηά πδξνπνληθά
ζπζηήκαηα, ε ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο ζην έδαθνο.
 ε πεξίπησζε ζπλερνχο αλαθχθισζεο, εχρνπκαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
ιηπαζκάησλ απφ ηα θπηά
 Μείσζε ζπάηαιεο λεξνχ δηφηη ζην ζχζηεκα απηφ δελ ππάξρνπλ απψιεηεο
λεξνχ κφλν ε αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ θπηψλ.
[30]

3.15 Μεηνλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο επίπιεπζεο (floating system )
 Αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο πνιχ πςειφ.
 Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ βαζηθέο ππνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, ειεθηξηθφ
ξέπκα ).
 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη θαιά εθπαηδεπκέλν.
 ηα θιεηζηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα ππαξρή θίλδπλνο εχθνιεο θαη
γξήγνξεο εμάπισζεο κφιπλζεο.
 ε νπνηνδήπνηε ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ εχρνπκαη γξήγνξε θαη άκεζε
εκθάληζε δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηα θπηά.
 ε ιαραληθά κε κεγάιν βηνινγηθφ θχθιν είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε
νμπγφλσζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν φηαλ επηθξαηνχλ
πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:ΔΥΘΡΟΗ ΚΑΗ ΑΘΔΝΔΗΔ
Σν λεξνθξέκκπδν, αλήθεη ζηα θξεκκχδηα πνπ θαηά θαλφλα είλαη ηδηαίηεξα εππαζέο ζε
ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο
θπξηφηεξεο αζζέλεηεο θαη ερζξνχο πνπ πξνζβάιινπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ.
4.1Αζζέλεηεο
Πεξνλόζπνξνο: Peronospora destractor
Ο κχθεηαο Peronospora destractor πξνζβάιιεη ην θπηφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
αλάπηπμεο θαη φια ηα κέξε ηνπ. ηα θχιια πξνθαινχληαη δηάζπαξηεο ρισξσηηθέο
ηεθξνπξάζηλεο ή ππφιεπθεο θειηδψζεηο, πνπ αξγφηεξα θαιχπηνληαη απφ ηεθξντσδή
εμαλζήκαηα (ζπνξηάγγεηα). Σα ζπνξηάγγεηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα ζε δηπιαλά θπηά θαη
κπνξεί λα κεηαδψζνπλ ηελ πξνζβνιή. ηελ αξρή ηεο πξνζβνιήο, ηα θχιια ζπάλε ζην
ζεκείν ηεο πξνζβνιήο θαη κεηά ζηγά – ζηγά καξαίλνληαη απφ ηελ θνξπθή πξνο ηελ βάζε.
ηα αλζηθά ζηειέρε ν κχθεηαο πξνθαιεί ηα ίδηα ζπκπηψκαηα θαη ζπρλά νη ηαμηαλζίεο
ζπάλε θαη θφπηνληαη ζηα ζεκεία πξνζβνιήο. Δπίζεο πξνζβάιινληαη θαη νη βνιβνί. Ζ
πξνζβνιή επλνείηαη απφ ζρεηηθά κέηξηα ζεξκνθξαζία απφ 4- 25oC (κε άξηζηε ηνπο 10[31]

13oC) θαη απφ πςειή ζρεηηθή πγξαζία 70-90%γηαηί ηα ζπφξηα ηνπ κχθεηα ηφηε κφλν
παξάγνληαη θαη βιαζηάλνπλ. Δθηφο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ε αζζέλεηα επλνείηαη απφ ηε
δσεξή αλάπηπμε ησλ θπηψλ (ππεξβνιηθέο αδσηνχρεο ιηπάλζεηο) θαη απφ ηελ ππθλή
θχηεπζε, θαη ηηο ςπεπαπδεύζειρ. Αλ θαη νη πνηθηιίεο θξεκκπδηνχ δηαθέξνπλ ζηελ εππάζεηά
ηνπο ζηνλ πεξνλφζπνξν, φκσο θακηά δελ είλαη πιήξσο αλζεθηηθή. Σν λεξνθξέκκπδν
Εαθχλζνπ, είλαη επαίζζεην ζηνλ ελ ιφγσ κχθεηα.
Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.
1. Καιιηεξγεηηθά κέηξα
 Ακεηςηζπνξά ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ κε θπηά πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.
 Υξεζηκνπνηνχκε κφλν πγηέο θνθθάξη ή ζπφξν γηα πνιιαπιαζηαζκφ.
 Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο.
 Καηαζηξνθή ησλ θπηψλ εζεινληψλ
 Δπίθαηξε δηδαληνθηνλία (μεληζηέο-αεξηζκφο).
 Αξαηή θχηεπζε θπηψλ γηα ηνλ θαιχηεξν αεξηζκφ ηνπο.
 Μείσζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο δσεξήο αλάπηπμεο.
 Μείσζε ησλ αξδεχζεσλ ζε εδάθε πνπ δελ ζηξαγγίδνπλ θαιά

2

Υεκηθή θαηαπνιέκεζε

ε έληνλεο πξνζβνιέο ηεο αζζέλεηαο ή φηαλ απηή έρεη εκθαληζηεί ζηελ πεξηνρή ζα
πξέπεη λα γίλνληαη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί ηνπιάρηζηνλ θάζε 10 εκέξεο κε κπθεηνθηφλα,
πξνζηαηεπηηθά, επαθήο θαη δηαζπζηεκαηηθά φπσο: αληξαθφι, θάπηαλ, δηλέπ, Ridomil θιπ.

Δηθόλα 13 Πξνζβνιή θχιισλ θξεκκπδηνχ απφ ην παζνγφλν κχθεηα Peronospora
destractor .( Γηαδίθηπν 18)
[32]

Γξακκσηόο Αλζξαθαο ή Καπληά: Urocystis cepulae
Ο κχθεηα Urocystis cepulae πξνζβάιιεη ηα θπηάξηα ζε πνιχ λεαξά ειηθία είλαη
παζνγφλν εδάθνπο πνπ παξακέλεη δσληαλφ γηα πνιιά ρξφληα. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα
εκθαλίδνληαη σο θιχθηαηλεο (θνπζθάιεο) ζε θνηπιεδφλεο θαη λεαξά θχιια. Κάησ απφ ηηο
θιχθηαηλεο δεκηνπξγνχληαη ηα ζθνχξα ζπφξηα ηνπ κχθεηα πνπ απειεπζεξψλνληαη φηαλ
σξηκάζνπλ θαη αλνίμνπλ νη θιχθηαηλεο. Σα θπηάξηα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ην
παζνγφλν θαζειψλνληαη θαη ζπλήζσο λεθξψλνληαη ζηαδηαθά ζε 3-5 βδνκάδεο κεηά ηε
βιάζηεζε. ηα θχιια ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ εκθαλίδνληαη ζην θξίζηκν ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηνπο γθξίδεο έσο καχξεο ξαβδψζεηο πνπ κεγαιψλνπλ. Οη βνιβνί πνπ ζα
παξαρζνχλ απφ απηά ηα θπηά ζα θέξνπλ καχξεο ξαβδψζεηο. Ζ αζζέλεηα δελ αλαπηχζζεηαη
κεηαζπιιεθηηθά, φκσο νη πξνζβεβιεκέλνη βνιβνί αθπδαηψλνληαη γξεγνξφηεξα θαη είλαη
πην εππαζείο ζε δεπηεξνγελείο κνιχλζεηο. Ζ αζζέλεηα επλνείηαη απφ θξχν θαη πγξφ θαηξφ
ηελ άλνημε. Καζπζηεξεί ηελ βιάζηεζε ησλ θπηψλ θαη επηκεθχλεη ηε πεξίνδν πνπ είλαη
εππαζή ζηηο κνιχλζεηο θαζψο ηα θπηά είλαη εππαζή απφ ηε βιάζηεζε κέρξη θαη ηελ
δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ πξαγκαηηθνχ θχιινπ. Ζ πξνζβνιή ηεο θαιιηέξγεηαο επλνείηαη ζε
ζεξκνθξαζίεο 10-20 °C θαη κέρξη 25 °C . ε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 25°C αλαζηέιιεηαη ε
εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο. Ο κχθεηαο κεηαθέξεηαη κε κνιπζκέλα θνθθάξηα, κεηαθνξά
κνιπζκέλνπ

εδάθνπο,

εξγαιεία,

ην

λεξφ

απνζηξάγγηζεο

θαη

ηελ

αλζξψπηλε

δξαζηεξηφηεηα.

Δηθόλα14: Πξνζβνιή απφ ην κχθεηα , Urocystis cepulae ζε λεξά θπηά θξεκκπδηνχ
(Γηαδίθηπν 19)

[33]

Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.
1. Καιιηεξγεηηθά κέηξα
 Υξήζε πγηνχο θνθθαξηνχ θαηά ηε θχηεπζή.
 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο θαιιηέξγεηαο ζε ρσξάθη κε ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηαο.
 Απνθπγή κεηαθνξάο κνιπζκέλνπ ρψκαηνο ζε πγηέο ρσξάθη.
 ε κνιπζκέλα εδάθε λα πξνηηκάηαη κεηαθχηεπζε θπηαξίσλ θαη φρη ζπνξά.
2. Υεκηθή θαηαπνιέκεζε
Ζ ρεκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ γξακκσηνχ άλζξαθα πξέπεη λα γίλεηαη κε
εγθεθξηκέλα γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε θαιιηέξγεηα θπηνθάξκαθα.
θιεξσηηλία (ιεπθή ζήςε):Sclerotium cepivorum
Ζ ζθιεξσηίληα είλαη αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ηα θξεκκχδηα ζε φια ηα ζηάδηα
αλάπηπμεο. Σα παιηφηεξα θχιια πξψηα αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ, λα καξαίλνληαη θαη ηέινο
λα μεξαίλνληαη απφ ηε θνξπθή πξνο ηελ βάζε ηνπο φπνπ θαη αλαπηχζζεηαη ζήςε. ήςε
εκθαλίδεηαη ζην βνιβφ θαη ζηηο ξίδεο. ηνπο βνιβνχο νη ρηηψλεο εκθαλίδνπλ ζήςε απφ έμσ
πξνο ηα κέζα αξρηθά πγξή θαη κεηά μεξή νπφηε θαη νη βνιβνί δαξψλνπλ θαη ζρίδνληαη. Οη
ξίδεο επίζεο ζαπίδνπλ κε απνηέιεζκα ην θπηφ λα ηξαβηέηαη απφ ην έδαθνο πνιχ εχθνια.
Σα λεαξά πξνζβεβιεκέλα θπηά κέλνπλ λάλα – ρισξσηηθά θαη ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ
ζηακαηά θαη ηειηθά φιν ην θχιισκα θαη ην θπηφ μεξαίλνληαη. Σν παζνγφλν δηαηεξείηαη κε
ηα ζθιεξψηηα γηα πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (κέρξη θαη 20 ρξφληα) ζην έδαθνο
αθφκα θαη απνπζία θπηνχ-μεληζηή. Ζ αζζέλεηα αλαπηχζζεηαη ζε ςπρξά θαη πγξά εδάθε ζε
ζεξκνθξαζίεο 10-20°C ελψ ζε ζεξκνθξαζία 25 ºC ε αζζέλεηα παξεκπνδίδεηαη ζεκαληηθά.
Σν παζνγφλν κεηαδίδεηαη ζε ακφιπληα εδάθε κε κνιπζκέλνπο βνιβνχο, κε ην ρψκα, ην
λεξφ πνηίζκαηνο, ηα εξγαιεία θαη ηνλ άλεκν.

[34]

Δηθόλα 15 Πξνζβνιή βνιβνχ απφ Sclerotium cepivorum . (Γηαδίθηπν 20)
Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.
1. Καιιηεξγεηηθά κέηξα
 Υξήζε θαζαξνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ
 Πξνζβεβιεκέλα ρψκαηα , ππνιείκκαηα θπηψλ θαη βνιβνί λα απνθεχγεηε ε κεηαθνξά
ηνπο ζε „θαζαξά‟ ρσξάθηα.
 Δθφζνλ εκθαληζζεί ε αζζέλεηα ζηε θαιιηέξγεηα ε παχζε ηεο άξδεπζεο ζα κεηψζεη ηε
δεκηά αιιά δελ ζα ζηακαηήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο.
 Να γίλεηαη ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ απνθεχγνληαο εγθαηάζηαζε βνιβσδψλ κεηά απφ
βνιβψδε.
 Καιφο θαζαξηζκφο ησλ εξγαιείσλ πξηλ ηε ρξήζε απφ ην έλα ρσξάθη ζην άιιν.

2.

Υεκηθή θαηαπνιέκεζε
Ζ ρεκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Sclerotium cepivorum πξέπεη λα γίλεηαη κε εγθεθξηκέλα

γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηε θαιιηέξγεηα κπθεηνθηφλα κεζψ ηνλ πνηηζκάησλ. Σν κπθεηνθηφλν
Rovral έδσζε θαιά απνηειέζκαηα θαηά ηελ ρξίζε ηνπ γηα ηε αληηκέησπήο ηνπ παζνγφλνπ.
Βνηξύηεο (ζήςε ηνπ ιαηκνύ): Botrytis allii
Ο κχθεηαο πξνζβάιιεη θπξίσο ιαηκφ ηα θχιια ελψ πξνθαιεί ζήςε ζηνπο βνιβνχο
κεηαζπιιεθηηθά ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη πξνθαιεί ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.
[35]

ηνπο βνιβνχο ε πξνζβνιή εκθαλίδεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρηηψλεο, νη νπνίνη
παξνπζηάδνπλ καιαθή ζήςε .ηα αλεπηπγκέλα θπηά πξνθαιεί θειίδεο, ζηα εμαζζελεκέλα
θπηά, κφλν ζηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ. Οη θειίδεο είλαη σνεηδείο πδαξείο κε ρισξσηηθή
άισ θάπνηεο θνξέο ελψ ε επηδεξκίδα γχξσ απφ ηε θειίδα κπνξεί λα θαίλεηαη αξγπξή. Οη
πξψηκεο πνηθηιίεο θαη ε πξνζνρή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεζσξίκαλζεο βνεζά ζην λα κελ
πξνζβάιινληαη εχθνια. Ο κχθεηαο είλαη ζαπξφθπην θαη δηαηεξείηαη ζηα πξνζβεβιεκέλα
θαη λεθξσκέλα κέξε ησλ θπηψλ αιιά θαη κε ζθιεξψηηα (ζθιεξά καχξα ζσκαηίδηα) ζην
έδαθνο. Ζ αζζέλεηα επλνείηαη απφ πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζίεο (10° - 24°C).

Δηθόλα 16 Πξνζβνιή απφ Botrytis allii ζε βνιβνχο θξεκκπδηνχ . (Γηαδίθηπν 21 )
Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.
1. Καιιηεξγεηηθά κέηξα
 Καιφο έιεγρνο γηα κείσζε ηεο πγξαζίαο.
 Απφζηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ παξαγσγήο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο θνθθαξηνχ .
 Δλαιιαγή θαιιηεξγεηψλ κε γέλε εθηφο ηνπ Allium (βνιβψδε) θαη θαηαζηξνθή ησλ
θπηψλ εζεινληψλ ζε απηφ ην δηάζηεκα.
 Απνζήθεπζε βνιβψλ ζε ζεξκνθξαζία ≤ 5°C, ρακειή ζρεηηθή πγξαζία θαη θαιφ
αεξηζκφ.
 πγθνκηδή κφλν κεηά ηε πιήξε σξίκαλζε ησλ βνιβψλ (θαιά θιεηζκέλνομεξακέλνο ιαηκφο).
 Απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ βνιβψλ απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο θαηά ηε
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.

[36]

3. Υεκηθή θαηαπνιέκεζε
πληζηάηαη λα γίλεη ςεθαζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ θξεκκπδηνχ κφλν κεηά ηελ
δηαπίζησζε ηνπ παζνγφλνπ κε εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη εθιεθηηθά γηα
ηνλ βνηξχηε κπθεηνθηφλα φπσο : iprodion, Cyprodinil θ.η.ι.
Μαύξε ζήςε: Aspergillus niger
Ο κχθεηαο (Aspergillus niger) πξνζβάιιεη ηνπο βνιβνχο. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο κεηά
ηε ζπγθνκηδή θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ε σξίκαλζε ησλ βνιβψλ γίλεηαη ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Ζ αζζέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε πιήζνπο καχξσλ ζπνξίσλ
κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ μεξψλ ρηηψλσλ ηνπ βνιβνχ, ηα νπνία ηείλνπλ λα ζρεκαηίδνληαη
ππφ κνξθή ηαηληψλ, θαηά κήθνο ησλ λεχξσλ ησλ ρηηψλσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ν
κχθεηαο θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο δηνγθσκέλνπο ρηηψλεο, πξνθαιψληαο επηθαλεηαθέο
θαζηδήζεηο θαη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο πιεγέο. Ζ είζνδνο ηνπ κχθεηα ζην βνιβφ γίλεηαη
απφ ην ιαηκφ. Ζ αζζέλεηαο επλνείηαη απφ πςειή ζεξκνθξαζία θαη μεξαζία ζπλήζσο 1-2
εβδνκάδεο κεηά απφ βξνρή ή πςειή πγξαζία.

Δηθόλα 17 Πξνζβνιή απφ Aspergillus niger ζε βνιβφ. (Γηαδίθηπν 22 )
Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.

1

Καιιηεξγεηηθά κέηξα.

 Καιή κεζσξηκαλζε κεηά ηελ ζηγκνεηδή .
 Καιφ αεξηζκφ θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο .

[37]

2

Υεκηθή θαηαπνιέκεζε.
Ζ ρεκηθή αληηκεηψπηζε καχξε ζήςε πξέπεη λα γίλεηαη κε εγθεθξηκέλα γηα ηελ

αζζέλεηα θαη ηε θαιιηέξγεηα κπθεηνθηφλα.
ΠΤΡΖΝΟΥΔΣΑ Ή ΡΟΓΗΝΖ ΡΗΕΑ (Pyrenochaeta terrestris)
Σν θχξην θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ην ρξψκα ηεο
ξίδαο. Αξρηθά γίλεηαη ξφδηλε θαη φζν πξνρσξά ε πξνζβνιή ζθνπξαίλεη θαη γίλεηαη
θφθθηλε ηψδεηο, θαζηαλέο, καχξεο θαη ηειηθά λεθξψλνληαη . ε έληνλεο πξνζβνιέο
εχρνπκαη κείσζε ηεο παξαγσγήο, θαηαζηξέθνληαο ηα λεαξά θπηά θαη εκπνδίδνληαο
ηελ αλάπηπμε ησλ βνιβψλ ζηα κεγάια θπηά. Ζ πξνζβνιή πεξηνξίδεηαη ζηε ξίδα
ζηα βνιβψδε ιαραληθά .Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ηνλ θπηψλ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη είλαη
ειάρηζηα ελεξγφ γη‟ απηφ ηα θπηά έρνπλ θαρεθηηθή εκθάληζε, κηθξνχο βνιβνχο,
θχιια ρισξσηηθά κε θνξπθέο ιεπθέο ή θίηξηλεο ή θαζηαλέο θαη πνιιά
καξαίλνληαη. Όζα θπηά είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ ηελ αζζέλεηα μεξηδψλνληαη
εχθνια απφ ην έδαθνο. Ο κχθεηαο είλαη θνηλφο ζην έδαθνο θαη εηζέξρεηαη
απεπζείαο ζην θπηφ απφ ηηο ξίδεο ρσξίο λα έρεη αλάγθε ηελ χπαξμε πιεγψλ. Σα
αδχλακα θπηά πξνζβάιινληαη πην εχθνια. Ο κχθεηαο αλαπηχζζεηαη ζην έδαθνο κε
άξηζηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 25-28C. ε ζεξκνθξαζίεο >32C < ησλ 20C κεηψλεηαη
αηζζεηά.
Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.

1.

Καιιηεξγεηηθά κέηξα

 Υξήζε αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ
 Ακεηςηζπνξά καθξάο δηαξθείαο (3-6 εηψλ) κε θπηά πνπ δελ πξνζβάιινληαη απφ
ηελ αζζέλεηα.
 Ζ ειηναπνιχκαλζε έρεη απνδεηρζεί αξθεηά απνηειεζκαηηθή θαηά ηεο αζζέλεηαο
 Σα ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο ζπιιέγνληα ε θαη θαίγνληαη.
 Απνθπγή θχηεπζεο θξεκκπδηψλ κεηά απφ ζηηεξά γηαηί κεηά απφ θαιιηέξγεηα
ζηηεξψλ ην κφιπζκα έρεη απμεζεί πεξηζζφηεξν θαη απφ θαιιηέξγεηα
θξεκκπδηψλ.

[38]

2.

Υεκηθή θαηαπνιέκεζε

Οη επεκβάζεηο γίλνληαη κε εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα αιιά
ψκνο δελ έδσζε θαλέλα απνηέιεζκα.
Φνπδάξην (ζήςε βάζεο): Fusarium oxysporum
Αζζέλεηα πεξηνρψλ κε πςειή ζρεηηθή πγξαζία, κε εδάθε θαθήο ζηξάγγηζεο θαη απηψλ
πνπ νη παξαγσγνί ηνπο εθαξκφδνπλ κηθξφ θχθιν ακεηςηζπνξάο (ιηγφηεξα απφ 3 ρξφληα),
Σα ζπκπηψκαηα παξνπζηάδνληαη ζ' φια ηα ζηάδηα ηνπ θπηνχ απφ ην θχηξσκα κέρξη θαη
ηελ απνζήθε. ηνλ αγξφ έρνπκε ην γεληθφ ζχκπησκα ηνπ θηηξηλίζκαηνο ησλ άθξσλ ησλ
θχιισλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα ζηε ξίδα .
Αθφκε ηα θχιια ράλνπλ ηε ζπαξγή ηνπο, γηαηί δελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ην λεξφ πνπ
ρξεηάδνληαη. Πάλσ ζηνπο ρηηψλεο ηνπ βνιβνχ (κε πγξφ θαηξφ) ζρεκαηίδεηαη κηα ιεπθή
κνχρια. Ο κχθεηαο αλαπηχζζεηαη ζην έδαθνο ζε ζεξκνθξαζία 15-30Cκε άξηζηε ζηνπο
27C. Ζ κεηαθνξά ηνπ κχθεηα γίλεηαη κε ηνλ αέξα, ην λεξφ ηνπ πνηίζκαηνο θαη ηα
κνιπζκέλα γεσξγηθά εξγαιεία . Ζ είζνδνο ηνπ κχθεηα γίλεηαη κέζσ πγξηψλ ή
ηξαπκαηηζκέλσλ απφ δηάθνξεο αηηίεο ξηδψλ ή απφ ηνλ δίζθν (εξγαιεία, λεκαηψδεηο,
έληνκα θ.α.). Αλ θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνλ βνιβψλ επηθξαηεί , πςειή ζρεηηθή πγξαζία,
θαη πςειή ζεξκνθξαζία ε ζήςε πξνρσξεί ηαρχηαηα κε απνηέιεζκα λα έρνπκε
ζπξξίθλσζε θαη κνπκηνπνίεζε ησλ βνιβψλ.

Δηθόλα 18 Πξνζβνιή απφ Fusarium oxysporum ζε θαιιηέξγεηα θξεκκπδηνχ.
(Γηαδίθηπν 23 )
Καηαπνιέκεζε :Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαιιηεξγεηηθά θαη ρεκηθά κέηξα.
[39]

1

Καιιηεξγεηηθά κέηξα

 Σεηξαεηήο ακεηςηζπνξά.
 ηέγλσκα βνιβψλ κεηά ηε ζπγθνκηδή.
 Αλζεθηηθέο πνηθηιίεο
 Άκεζε απνκάθξπλζε πξνζβεβιεκέλσλ βνιβψλ απφ ηνλ αγξφ.
 Γηαηήξεζε βνιβψλ ζε μεξέο απνζήθεο.

2

Υεκηθή θαηαπνιέκεζε

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε Φνπδάξην (ζήςε βάζεο) εθαξκφδνπκε Ρηδνπφηηζκα κε
benomylcarbendarim.
4.2 Έληνκα
ΚΡΔΜΜΤΓΟΦΑΓΟ (Πξαζάγγνπξαο ή θνινθπζνθφπηεο) Gryllotalpavulgaris
Κφβεη ηα ιαραληθά ζην ιαηκφ ε θαηαζηξέθεη ην ππφγεην κέξνο ησλ θπηψλ θαη ηα θπηά
μεξαίλνληαη. Δίλαη πακθάγν έληνκν. Πξνηηκά εδάθε ειαθξά, δξνζεξά, πινχζηα ζε
νξγαληθή νπζία. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε γίλεηαη ρξήζε θνθθσδψλ εληνκνθηφλσλ εδάθνπο ή
δνισκάησλ.

Δηθόλα 19 Ο ΚΡΔΜΜΤΓΟΦΑΓΟ. (Γηαδίθηπν 24)
Θξίπαο ηνπ θαπλνύ: Thrips tobaci
Σν κηθξφ απηφ έληνκν (1mm) απνκπδά ηνπο ρπκνχο ησλ θχιισλ θαη δεκηνπξγεί
ιεπθέο ή αζεκέληεο θειίδεο ζηα θχιια. Δκθαλίδεηαη θαηά ηηο μεξέο θαη ζεξκέο επνρέο ηνπ
έηνπο. ηελ πεξίπησζε ζνβαξάο πξνζβνιήο ζηα θχιια καξαίλνληαη θαη μεξαίλνληαη.
πλίζηαηαη ε ρεκηθή θαηαπνιέκεζή ηνπ κε εληνκνθηφλα, θαζψο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ
μεληζηψλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα θξεκκπδνρψξαθα. Καη γηα ηελ παξαθνινχζεζε
[40]

ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνίεζε κπιε παγίδσλ. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε ελαιιαγή
εληνκνθηφλσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νκάδεο γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο
αλζεθηηθφηεηαο. Ζ θαιή θάιπςε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
επέκβαζεο ιφγσ ηνπ φηη νη ζξίπεο ηξέθνληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ θπηνχ.

Δηθόλα 20 Ο Thrips tabaci. (Γηαδίθηπν 25)
Μύηγα ηνπ θξεκκπδηνύ: Hymemya Antiqua
Σν ηέιεην ηνπνζεηεί ηα αβγά ηνπ ζην ιαηκφ ηνπ θπηνχ θαη νη εμεξρφκελεο πξνλχκθεο
εηζέξρνληαη ζηνπο βνιβνχο, δεκηνπξγνχλ ζηνέο, θαη ηειηθά πξνθαινχλ ηε ζήςε ηνπ. Σα
θχιια καιαθψλνπλ, θηηξηλίδνπλ θαη νιφθιεξν ην θπηφ καξαίλεηαη. Όηαλ ε πξνζβνιή
γίλεηαη ζε πνιχ λεαξά θπηά, απηά ζπρλά θαηαζηξέθνληαη. Οη πξνλχκθεο νινθιεξψλνπλ ην
βηνινγηθφ ηνπο θχθιν, εμέξρνληαη απφ ηνπο βνιβνχο θαη δηαρεηκάδνπλ ζην έδαθνο ππφ
κνξθή λχκθεο.
πληζηάηαη

αξρηθά ε

ρεκηθή θαηαπνιέκεζε κε ελζσκάησζε ζην έδαθνο

εληνκνθηφλσλ πξηλ ηελ ζπνξά, γηα παξάδεηγκα,( π.ρ diazinon) θαη κεηά ηελ θχηεπζε
ηαθηηθνχο εβδνκαδηαίνπο ςεθαζκνχο κε εληνκνθηφλα
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Δηθόλα 21 Πξνζβνιή απφ ηελ Μχγα ηνπ θξεκκπδηνχ ζε βνιβφ. (Γηαδίθηπν 26)
Κάκπηα ηνπ θξεκκπδηνύ:Acrolepia assectella
Αλνίγεη ζηνέο ζηα θχια θαζψο θαηεβαίλεη ζην έδαθνο. πληζηάηαη πξνιεπηηθή ρεκηθή
θαηαπνιέκεζε.

Δηθόλα 22 Πξνζβνιή ζηα θχια ηνπ θξεκκπδηνχ απφ θάκπηα ηνπ θξεκκπδηνχ.
(Γηαδίθηπν 27)
4.3 Νεκαηώδεηο

Ditylenchusdispaci
Σα ηέιεηα άηνκα θαη νη λχκθεο ηνπ έρνπλ λεκαηφκνξθν ζρήκα θαη κήθνο 0,6-1,5
mm.Πξνζβάιινπλ βνιβνχο, θχιια θαη ζηειέρε. Σα ζπκπηψκαηα επί θξεκκπδηνχ, είλαη
λαληζκφο ησλ (ξπηψλ, θάκςε ησλ θχιισλ κέρξη ην ρψκα, εμνγθψκαηα θαη επηκήθε
[42]

ζρίζκαηα επί ησλ θχιισλ. Δπίζεο έρνπκε κηθξφηεξα θχιια, παρχηεξα, κε θηηξηλνθαζηαλέο
απνρξψζεηο θαη εμνγθψκαηα επί ησλ ζηειερψλ. Σα κνιπζκέλα κηθξά θπηά ζπζηξέθνληαη,
θαθφ ζρεκαηίδνληαη θαη λεθξνχληαη, αλ ε πξνζβνιή είλαη ζνβαξή. Με ηελ πάξνδν ησλ
εκεξψλ ηα θχιια ζξπκκαηίδνληαη θαη νη βνιβνί καιαθψλνπλ ζην ιαηκφ θαη ην καιάθσκα
πξνρσξεί πξνο ηα θάησ. Σειηθά νη βνιβνί μεξαίλνληαη, δαξψλνπλ, ράλνπλ βάξνο θαη
ζαπίδνπλ κε ηδηάδνπζα άζρεκε κπξσδηά. Σν ζάπηζκα ησλ θξεκκπδηψλ αξρίδεη απφ ηε βάζε
ησλ βνιβψλ θαη ζπρλά έρνπκε δεπηεξνγελή πξνζβνιή απφ βαθηήξηα, κχθεηεο, αθάξεα,
ζθψιεθεο ή ζαπξνθάγνπο λεκαηψδεηο.

Δηθόλα 24 Πξνζβνιή βνιβνχ θξεκκπδηνχ απφ ηνλ Ditylenchusdispaci.
(Γηαδίθηπν 28)
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζπλίζηαηαη ακεηςηζπνξά 4εηή κε θπηά κε- μεληζηέο (φρη
Alliaceae ,Liliaceae) θαη απνιχκαλζή ηνπ ρεκηθή κε Nemalur , Vidate θηι.
4.4Τγξέο βαθηεξηαθέο ζήςεηο: Erwinia carotovora subsp. Caratovora
Pseudomonas cepacia
Burkholderia gladioli pv
Burkholderia gladioli pv. Alliicola, κ.η.λ
Σν λεξνθξέκκπδν είλαη εππξφζβιεην ζηηο πγξέο βαθηεξηαθέο ζήςεηο. Απηέο νη
καιαθέο ζήςεηο δεκηνπξγνχληαη απφ δηάθνξα πεθηηλνιπηηθά βαθηήξηα. Ο λένο ηξφπνο
(επξεία δηάδνζε ησλ κηθξνεθηνμεπηήξσλ ) άξδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνχξγεζε κηα
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έμαξζε ησλ βαθηεξηαθψλ πξνζβνιψλ δηφηη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απμεκέλεο ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαη θηικ λεξνχ ζηα θχιια.( ΑΝΑΣΑΗΟ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟ 2014)
Σα θπηά πξνζβάιινληαη ζηνλ αγξφ φηαλ απηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο.
Δπάλσ ζηα ηα θχιια ζρεκαηίδνληαη εκηδηαθαλείο θηηξηλσπέο ισξίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα κηα
καιαθή ζήςε ζηε βάζε ηνπο. Σα θχιια πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ηειηθά καξαίλνληαη θαη
πέθηνπλ ζην ρψκα. ηε ζπλέρεηα ηα βαθηήξηα εηζρσξνχλ ζηνπο ηζηνχο ηνπ ιαηκνχ, απφ ηα
γεξαζκέλα ε λεθξά θχιια, θαη πξνρσξνχλ πξνο ηα θάησ ζην βνιβφ κνιχλνληαο έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο ρηηψλεο, νη νπνίνη ζηελ αξρή εκθαλίδνπλ πδαηψδε πθή θαη γξήγνξα
κεηαηξέπνληαη ζε κηα πγξή κάδα. Οη πξνζβεβιεκέλνη βνιβνί ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην κε
κηα ειαθξά πίεζε βγάδνπλ έλα βιελλψδεο ζθνπξφρξσκν πγξφ απφ ην ιαηκφ ηνπο. Ζ πςειή
ζρεηηθή πγξαζία θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 30 °C, επλννχλ ηφζν ηε κφιπλζε
φζν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πγξψλ ζήςεσλ.
Καηαπνιέκεζε: ε φηη αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε, ζπληζηψληαη ηα παξαθάησ
θαιιηεξγεηηθά κέηξα

1

θαιιηεξγεηηθά κέηξα:

 Καιή ζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο ή θαιιηέξγεηα ζε αλαρψκαηα,
 Καηαπνιέκεζε δηδαλίσλ,
 Πξνζηαζία απφ άιιεο αζζέλεηεο,
 Οξζνινγηθή ιίπαλζε (απνθπγή ππεξιηπάλζεσλ),
 Όρη ππέξ αξδεχζεηο( δελ αξδεχνπκε παξαπάλσ απφ ην απαηηνχκελν),
 Μεηά απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ςεθαζκφο κε
αλφξγαλα ραιθνχρα.
 Διαρηζηνπνίεζε ησλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ βνιβψλ, δηφηη επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ
βαθηεξίσλ.
 Απνζήθεπζε πγηψλ θαη μεξψλ βνιβψλ.
 Γηαθνπή ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηνπο ζαιάκνπο ηερληθήο απνμήξαλζεο ησλ
θξεκκπδηψλ φηαλ πιεζηάδεη ε απνμήξαλζή ηνπο.
(ΓΔΧΡΓΗΑ-Κηελνηξνθία 9, 1997)

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
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5.1 Θεξκνθξαζία
Ζ αλάπηπμε ηνπ λεξνθξέκκπδνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ βνιβψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεξκνθξαζία παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ ηνπ θχθινπ (π.ρ. ζηε βνιβνπνίεζε).
Σν λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ είλαη θπηφ ςπρξήο επνρήο θαη παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα
ζηνλ παγεηφ. Σα ζπέξκαηα πνπ θπηξψλνπλ ζε ζεξκνθξαζία 5°Cκέρξη 30°C αλαπηχζζεηαη
ηθαλνπνηεηηθά ζε πεξηνρέο θαη επνρέο κε κέζε ζεξκνθξαζία πνπ θπκαίλεηαη απφ 13 - 20°C.
Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο γηα ηε βιάζηεζε θαη αλάπηπμε ησλ λεαξψλ θπηψλ,
θπκαίλνληαη απφ 20°C - 27°C. ηε ζεξκνθξαζία απηή, ε βιάζηεζε γίλεηαη ζε 4-5 εκέξεο,
(ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 10°C ε βιάζηεζε γίλεηαη ζε 13 εκέξεο, ζηνπο 35 ° C ζε 12 εκέξεο
ελψ ζηνπο 40 °C δελ βιαζηάλεη θαζφινπ).
Πίλαθαο 2 Άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βιάζηεζε.
(Πηγή ; Ολύμπιορ1994 )
ζεξκνθξαζία °C

Ζκέξεο βιάζηεζεο

10

13

15

5

20

7

25-30

4

35

12

40

Γελ ζεκεηψλεηαη βιάζηεζε

Ζ βιάζηεζε γεληθά αξρίδεη λα πεξηνξίδεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξλά ηνπο 27°C.
Γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ απαηηνχληαη ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηα
πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ βνιβνπνίεζεο,
ελψ θαηά ηελ βνιβνπνίεζε, ηελ ζπγθνκηδή θαη ηελ κεζσξίκαλζε, είλαη επηζπκεηέο ζρεηηθά
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεο ησλ 40°C εκπνδίδνπλ ηελ
βνιβνπνίεζε. Ζ αλάπηπμε αλζηθψλ ζηειερψλ απαηηεί ηελ επίδξαζε ρακειψλ
ζεξκνθξαζηψλ ζηα θπηά (εαξηλνπνίεζε). Ζ άλζεζε είλαη έλα ζηάδην πνπ αθνξά κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ δηαηεξνχληαη θπηά γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπφξσλ. Σέινο γηα ηε
ζπνξνπαξαγσγή νη κεηξηθνί βνιβνί κεηαθέξνληαη ζε ηνπνζεζίεο κε ζεξκνθξαζίεο 5-10νC
πνπ επλννχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ αλζηθψλ ζηειερψλ.
[45]

5.2 Φσηνπεξηόδνο
Σν θξεκκχδη είλαη θπηφ πνπ βνιβνπνηεί αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
(θσηνπεξίνδνο). Τπάξρνπλ πνηθηιίεο κηθξήο ή κεγάιεο θσηνπεξηφδνπ, πνπ έρνπλ
πξνζαξκνζηεί ζην γεσγξαθηθφ πιάηνο φπνπ θαιιηεξγνχληαη. Έηζη, πνηθηιίεο κηθξήο
θσηνπεξηφδνπ απαληψληαη ζε κηθξφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε, ελψ κεγάιεο ζε κεγαιχηεξα
(μεγαλύηεπηρ διάπκειαρ εκέξαο). (Brewster, 2008)Σν λεξνθξέκκπδν αλήθεη ζηα θξεκκχδηα
κεγάιεο θσηνπεξηφδνπ (>12 ψξεο θσο ). Γηα λα βνιβνπνηήζεη απαηηεί πάλσ απφ δψδεθα
ψξεο θσηηζκνχ εκεξεζίσο.
Σα θπηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη επαίζζεηα ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ
ζθφηνπο, παξά ηεο πεξηφδνπ ηνπ θσηφο. .(Γηαδίθηπν 29 ) πλήζσο θπθινθνξνχλ πβξίδηα
θξεκκπδηνχ ζην εκπφξην κηθξάο θσηνπεξηφδνπ (πεξίνδνο θσηφο 12 ψξεο/εκέξα). Γηα
έλαξμε ηεο βνιβνπνίεζεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ην κέγεζνο ηνπ θπηνχ ζε
θάζε πνηθηιία ή πβξίδην θξεκκπδηνχ έρεη κηα "θξηηηθή πεξίνδν" κήθνπο εκέξαο. Αλ ην
κήθνο ηεο εκέξαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ "θξηηηθή πεξίνδν" πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
πνηθηιία ή πβξίδην ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη,. ε βνιβνπνίεζε. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε
δηάξθεηα θσηφο, νη πνηθηιίεο ή πβξίδηα θξεκκπδηνχ δηαθξίλνληαη ζε:
 Πνηθηιίεο ή πβξίδηα πνιχ καθξάο θσηνπεξηφδνπ κε αλάγθεο ζε δηάξθεηα θσηφο
πάλσ απφ 16 ψξεο/εκέξα
 Πνηθηιίεο ή πβξίδηα καθξάο θσηνπεξηφδνπ κε αλάγθεο ζε δηάξθεηα θσηφο 15
ψξεο/εκέξα
 Πνηθηιίεο ή πβξίδηα κέζεο θσηνπεξηφδνπ κε αλάγθεο ζε δηάξθεηα θσηφο 13-14
ψξεο/εκέξα
 Πνηθηιίεο ή πβξίδηα κηθξάο θσηνπεξηφδνπ κε αλάγθεο ζε δηάξθεηα θσηφο 12-13
ψξεο/εκέξα
(Brewster, Οιχκπηνο;)

[46]

5.3Τγξαζία αηκόζθαηξαο
Ζ πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο,
θαζψο επεξεάδεη ηελ ηάζε πδξαηκψλ θαζνξίδνληαο ην ξπζκφ δηαπλνήο ηεο θαιιηέξγεηαο
αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθδήισζε ή κε αζζελεηψλ ηνπ θξεκκπδηνχ. Αλ ε ζρεηηθή
πγξαζία ηεο αηκφζθαηξα είλαη μεξή ηφηε επλνεί ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, δηφηη δελ είλαη
θνξεζκέλε απφ πδξαηκνχο. Ζ δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη πην έληνλε θαη ηα ζηφκαηα ησλ
θχιισλ απνβάινπλ λεξφ ππφ κνξθή πδξαηκψλ θαη ζεξκφηεηα ζπλερψο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ζε ζπλζήθεο πςειήο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο θαη κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο
αλαπηχζζεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα ν πεξνλφζπνξνο θαη άιιεο κπθεηνινγηθέο θαη
βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο.
ε γεληθέο γξακκέο, κέηξηα πξνο ρακειή πγξαζία, ζεσξνχληαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ θπηνχ. Υακειή πγξαζία είλαη επηζπκεηή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο θαη
κεζσξίκαλζεο γηα λα μεξαζνχλ νη βνιβνί ρσξίο ηα πξνβιήκαηα απφ αζζέλεηεο πνπ κπνξεί
λα παξνπζηαζηνχλ θαη κεηαζπιιεθηηθά.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΘΡΔΦΖ ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ
ΔΓΑΦΟΤ
6.1 Θξεπηηθό δηάιπκα
ε φια ηα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα, ε ζξέςε ησλ θπηψλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
κε ζξεπηηθά δηαιχκαηα. Χο ζξεπηηθφ δηάιπκα, νξίδεηαη κηα πνζφηεηα λεξνχ, ζηελ νπνία
έρνπλ δηαιπζεί ηα θαηάιιεια ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηηο αθξηβείο πνζφηεηεο θαη αλαινγίεο
πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε ηνπ θάζε θπηνχ θαη κάιηζηα γηα θάζε ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηνπ δηαθνξεηηθά. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζχλζεζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζα
πξέπεη λα θαηαζηξψλεηαη κε βάζε ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Γη‟ απηφ θαη ηνπ ζρήκαηνο ζξέςεο (δειαδή ησλ πνζνηήησλ ησλ ιηπαζκάησλ πνπ
πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο) πξέπεη λα
πξνεγείηαη κηα αλάιπζε ηνπ λεξνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηάιπζε ησλ
ιηπαζκάησλ ζ‟ απηφ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζε νμπαλζξαθηθά ηφληα (HCO3) έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηαηί ε ζπγθέληξσζε ηνπο απνηειεί κέηξν ηεο ξπζκηζηηθήο ηθαλφηεηαο
ηνπ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ pH. Όζν πςειφηεξεο πνζφηεηεο φμηλσλ αλζξαθηθψλ πεξηέρνληαη
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ζην λεξφ, ηφζν κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο νμένο απαηηνχληαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπο,
ψζηε λα ξπζκίδεηαη ην pH ζηελ επηζπκεηή ηηκή (ηψκνο, 2002). Αλάινγα κε ην πδξνπνληθφ
ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην ζξεπηηθφ δηάιπκα κπνξεί λα είλαη κίαο ρξήζεο ή
αλαθπθιψζηκν.
6.2 ύλζεζε ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο
Όια ηα αλψηεξα θπηά γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ην βηνινγηθφ ηνπο
θχθιν έρνπλ αλάγθε απφ 16 ρεκηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ελφο ζηίρνπ απφ ηα
παξαπάλσ ην θπηφ δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ην βηνινγηθφ ηνπ θχθιν ηνπ. Σα 9 απφ απηά
νλνκάδνληαη καθξνζηνηρεία ( C, Ο, Ζ, Ν, Ρ, Κ, Ca, Μg, S ) θαη είλαη απαξαίηεηα,
εθαξκφδνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, ελψ ηα ππφινηπα 7 είλαη απαξαίηεηα ζε κηθξέο
πνζφηεηεο θαη νλνκάδνληαη ηρλνζηνηρεία ( Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, ). Δίλαη γλσζηφ φηη
ζηελ πδξνπνλία ρξεζηκνπνηνχληαη πδαηηθά δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα
αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία, δειαδή πιήξε ζξεπηηθά δηαιχκαηα. Απφ ην πιήξε ζξεπηηθά
δηαιχκαηα εμαηξνχληαη, τα 3 κε νξπθηά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είλαη ν άλζξαθαο, ηνλ
νπνίν ηα θπηά ηνλ πξνζιακβάλνπλ σο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ( CO2 ) απφ ηελ αηκφζθαηξα,
ην πδξνγφλν(H), θαη ην νμπγφλν(O) πνπ είλαη ζπζηαηηθά ηνπ λεξνχ, ελψ νμπγφλν
πξνζιακβάλεηαη θαη απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλαπλνήο.
Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο πεξηέρεηαη ζρεδφλ
πάληα ( Cl ). Απηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δελ βξίζθνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα δηφηη απηά
ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά βξίζθνληαη ζηνλ αέξα θαη ην λεξφ Άξα κφλν 12 απ‟ηα16 ζξεπηηθά
ζηνηρεία πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζην λεξφ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζξεπηηθψλ δηαιπκάησλ.
(άββαο, 1998, 2013) ηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ε
ρεκηθή κνξθή κε ηελ νπνία απαληψληαη ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα θαη απνξξνθνχληαη απφ
ηε ξίδα.
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Πίλαθαο 3. Σα ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα. Υξεζηκφηεηα θαη ζπκπηψκαηα
έιιεηςεο. (Γηαδίθηπν 30)
Μαθξνζηνηρεία

Υεκηθή κνξθή

Άδσην-Nitrogen
(N)

NO3-, NH4+

ΦψζθνξνοPhosphorus (P)

H2PO4 –

ΚάιηνPotassium(K)

K+

Ca2+
ΑζβέζηηνCalcium (Ca)

ΜαγλήζηνMagnesium (Mg)
Θείν- Sulfur (S)

Mg2+
SO4 2-

Υξεζηκόηεηα

πκπηώκαηα έιιεηςεο

Παξέρεη
ελέξγεηα
βιάζηεζε/αλάπηπμε

ζηε Κίηξηλα θχιια θαη
θαζπζηεξεκέλε
αλάπηπμε
Δπλνεί ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Πνξηνθαινθφθθηλα
ή
εμσηεξηθψλ ρηηψλσλ ηνπ κσβ θχιια.
βνιβνχ
θαηά
ηελ
απνζήθεπζε
Κάλεη ηα θπηά απξφζβιεηα Σα
θπηά
γίλνληαη
ζηηο αζζέλεηεο, απμάλεη ηελ επαίζζεηα ζε αζζέλεηεο,
πνηφηεηα ησλ θαξπψλ
ε θινχδα ηνπο ιεπηή
θαη νη θαξπνί ηνπο
κηθξνί.
Βνεζάεη ζηελ δνκή ησλ
θπηηάξσλ θαη είλαη αλαγθαίν Nέα θχιια πνπ γίλνληαη
γηα ηελ δχλακε ησλ θπηψλ,
ρισξσηηθά, ρνλδξά κε
εμνπδεηεξψλεη ηα νξγαληθά αλψκαιε επηθάλεηα θαη
νμέα, ξπζκίδεη ηελ αλάπηπμε ζρίδνληαη.
ηεο ξίδαο θαη βνεζάεη ηελ
πξφζιεςε ηνπ N.
Απαηηείηαη ζαλ κέξνο ηεο Ζ παξαγσγή κεηψλεηαη
ρισξνθχιιεο
γηα
ηελ θαη ηα παιηά θχιια
θσηνζχλζεζε
γίλνληαη ιεπθά ή θίηξηλα
Βνεζάεη ηε ζπνξά, ηε ξηδηθή Διαθξψο πξάζηλα θαη
αλάπηπμε θαη ηελ αληνρή ησλ θίηξηλα
θχιια
θαη
θπηψλ ζην θξχν.
θαζπζηεξεκέλε
αλάπηπμε ησλ θπηψλ
Υξεζηκόηεηα
εκάδηα έιιεηςεο

Ηρλνζηνηρεία

Υεκηθή κνξθή

Βφξην-Boron (B)

H3BO3

Υαιθφο- Copper
(Cu)

Cu2+

Βνεζάεη ζηελ αλαπαξαγσγή
ηνπ θπηνχ

ίδεξνο-Iron (Fe)

Fe2+

Βνεζάεη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο Κίηξηλα
θχιια,
ηα
ρισξνθχιιε
λεχξα ησλ θχιισλ
παξακέλνπλ πξάζηλα

ΜαγγάληνManganese (Mn)

Mn2+

Βνεζάεη ζηε δηάζπαζε ησλ Σα
θχιια
έρνπλ
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηνπ πνηθηιία
ρξσκάησλ
αδψηνπ
θίηξηλνπ θαη ιεπθνχ,
θαζπζηεξεκέλε
αλάπηπμε

Βνεζάεη ζηελ παξαγσγή Μηθξά θχιια,
δάραξεο
θαη ήςε βνιβψλ
πδξνγνλαλζξάθσλ
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ΜνιπβδαίληνMolybdenum
(Mo)

MoO42-

ΦεπδάξγπξνοZinc (Zn)

Zn2+

Βνεζάεη ζηε δηάζπαζε ηνπ Γηάθνξα ζπκπηψκαηα
αδψηνπ
Ρπζκίδεη ηελ αλάπηπμε θαη Μηθξά ιεπηά θίηξηλα
ηελ
θαηαλάισζε
ησλ θχιια, κηθξή παξαγσγή
ζαθράξσλ απφ ην θπηφ

6.3 Σα Υξεζηκνπνηνύκελα ιηπάζκαηα
Ζ πξνζζήθε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην δηάιπκα, επηβάιεη ηελ εθαξκνγή απιψλ
πδαηνδηαιπηψλ ιηπαζκάησλ θαη νμέσλ, ελψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζίδεξν,
ρξεζηκνπνηνχληαη νξγαλνκεηαιιηθά ζχκπινθα (ρεηιηθέο ελψζεηο). Σα ιηπάζκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ζξεπηηθψλ δηαιπκάησλ ζηηο πδξνπνληθέο
θαιιηέξγεηεο αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ ( πίλαθα 4.)
Πίλαθαο 4. Σα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ζξεπηηθψλ
δηαιπκάησλ ζηελ πδξνπνλία. (Γηαδίθηπν 31)
Ληπάζκαηα καθξνζηνηρείσλ
Νηηξηθφ Αζβέζηην
Νηηξηθφ Κάιην
Νηηξηθή Ακκσλία
Νηηξηθφ Μαγλήζην
Φσζθνξηθφ κνλνθάιην
Φσζθνξηθφ νμχ
Θεηηθφ Μαγλήζην
Θεηηθφ Κάιην

Ληπάζκαηα Ηρλνζηνηρείσλ
Θεηηθφ Μαγγάλην
Θεηηθφο Φεπδάξγπξνο
Θεηηθφο Υαιθφο
Βνξηθφ Ομχ
Solubor
Βφξαθαο
Δπηακνιπβδαηληθφ ακκψλην
Μνιπβδαηληθφ Νάηξην

6.4 Ππθλά δηαιύκαηα
Αξρηθά παξαζθεπάδνληαη ππθλά δηαιχκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε, κεγάια δνρεία,
(βαξέιηα) ησλ 100-1000 ιίηξσλ ζε πνιιαπιάζηεο ζπγθεληξψζεηο (ζπλήζσο ΗΟΟ πιάζηεο ή
200πιάζηεο) γηα λα απνθεπρζεί ε ζπρλή παξαζθεπή ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Σα δηαιχκαηα
πνπ πεξηέρνληαη ζηα βαξέιηα απηά νλνκάδνληαη κεηξηθά ή αιιηψο ππθλά δηαιχκαηα. Σν
ζξεπηηθφ δηάιπκα ηξνθνδνζίαο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά, πξνθχπηεη απφ ηελ αξαίσζε ησλ
ππθλψλ δηαιπκάησλ (ηζφπνζα) κε ην λεξφ άξδεπζε. Σν αξαησκέλν δηάιπκα πνπ παξέρεηαη
ζηα θπηά νλνκάδεηαη απιψο αξαηφ δηάιπκα.
Σν λεξφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Υξεηάδεηαη
λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη θαηάιιειεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άιαηα. ε πεξίπησζε πνπ ην
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δηαζέζηκν λεξφ δελ είλαη θαηάιιειν, νη γεσπφλνη ζπζηήλνπλ ηελ αθαιάησζή ηνπ ή ηε
ζπιινγή ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ.
6.5 Ζ ζεξκνθξαζία ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο
πλήζσο ην ζξεπηηθφ δηάιπκα ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία φηαλ
απηή θπκαίλεηαη ζηνπο 18-24 νC. Η άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο
πνζφηεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ, θαζψο ηαπηφρξνλα απμάλνληαη θαη νη
απαηηήζεηο ηνπ θπηνχ ζε νμπγφλν. Σα θπηά ππνθέξνπλ απφ ππνμεία, θαη πξέπεη λα γίλεηαη
επηπιένλ ρνξήγεζε νμπγφλνπ κέζσ αεξαληιίαο. Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα αλακέλεηαη λα
παξαηεξνχληαη θαηά ηελ επηθξάηεζε απμεκέλσλ ζεξκνθξαζηψλ ζην πεξηβάιινλ ρψξν –
θαη θαη‟ επέθηαζε ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα, δειαδή θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
Ζ πδξνπνλία είλαη ε πιένλ ηερλνινγηθά εμειηγκέλε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο πνπ δελ
αθνινπζεί ην ζπκβαηηθφ ηξφπν (θχηεπζε ζην έδαθνο), θαη έρεη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε
επίπεδν εμνπιηζκνχ Ο εμνπιηζκφο απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην, ζρεηίδεηαη κε ηελ
παξαζθεπή, κεηαθνξά, εθαξκνγή, ζπγθέληξσζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε (ζηα θιεηζηά
θπθιψκαηα) ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, θαη ην δεχηεξν, πεξηιακβάλεη θπξίσο, ησλ ειέγρνπ
Κιίκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο δηαθξίλεηαη ζηα εμήο.
 χζηεκα παξαζθεπήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
 Κεθαιή πδξνπνλίαο
 χζηεκα άξδεπζεο-παξνρήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
Δλψ ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θιίκαηνο δηαθξίλεηαη ζηα εμήο.
 χζηεκα Γξνζηζκνχ
 χζηεκα Θέξκαλζεο
 χζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ςχρξαλζεο ζην ζεξκνθήπην
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7.1 ύζηεκα παξαζθεπήο ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο
Σν ζχζηεκα παξαζθεπήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο απνηειείηαη απφ δνρεία φπνπ
παξαζθεπάδνληαη ηα ππθλά δηαιχκαηα. Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο δνρείσλ πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη 3. Έλα ην νμχ θαη άιια δχν κε ππθλά δηαιχκαηα ιηπαζκάησλ. ην
ζην πξψην δνρείν Α πξνζηίζεηαη ην ληηξηθφ αζβέζηην, ην ληηξηθφ ακκψλην, έλα κέξνο ηνπ
ληηξηθνχ θαιίνπ θαη ν ρειηθφο ζίδεξνο. ην δεχηεξν δνρείν Β πξνζηίζεηαη ην ζεηηθφ θάιη,
ην ζεηηθφ καγλήζην, ην θσζθνξηθφ κνλνακκψλην, ην θσζθνξηθφ κνλνθάιην, ην θσζθνξηθφ
νμχ θαη ηα ππφινηπα ηρλνζηνηρεία. Αλ ην ληηξηθφ καγλήζην ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα
πξνζηεζεί ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν δνρεία ππθλψλ δηάιπκά. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε
απνθπγή πξφζκεημεο ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θειικά ή θυζθοπικά ιόνηα με ηο νιηπικό
αζβέζηιο. ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο ηδεκάησλ, ιφγνπ ηνπ φηη ηα δηαιχκαηα είλαη
ππθλά θαη νη ζπγθεληξψζεηο ηφλησλ είλαη πςειέο. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα
ηξίην δνρείν Γ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νμένο, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH ηνπ
ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ην ηξίην δνρείν, ηφηε νμχ
πξνζηίζεηαη ζε κηα απφ ηηο δπν δεμακελέο ή θαη ζηηο δχν ηζφπνζα. Όκσο γηα ηελ
παξαζθεπή δηαθνξεηηθψλ ζξεπηηθψλ δηαιπκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ησλ 3
δνρείσλ (άββαο, 2013)
Σα δνρεία ε ηα βαξέιηα, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ δε
δηαβξψλεηαη θαη πνπ δελ νμεηδψλεηαη, ή πιηθφ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ θσηφο,
ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε θπθηψλ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο.
7.2Τδξνπνληθή θεθαιή
Ζ πδξνπνληθή θεθαιή (ή θεθαιή πδξνιίπαλζεο) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηφκαηε
αλάκεημε θαη αξαίσζε ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ. Σα ππθλά δηαιχκαηα αληινχληαη απφ ηα
δνρεία ππθλψλ κε κηα δνζνκεηξηθή αληιία ή ηε ρξήζε εγρπηήξα Venturi, θαη είηε
ηνπνζεηνχληαη ζε θάδν αλάκεημεο φπνπ θαη αλακεηγλχνληαη κε ην λεξφ άξδεπζεο γηα λα
αξαησζνχλ θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηε γξακκή ησλ θπηψλ ή αλακεηγλχνληαη θαηά κήθνο
ηεο γξακκήο άξδεπζεο θαη πξνηνχ θηάζεη ζηα θπηά.
Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
αθξηβή αλάκεημε λεξνχ θαη δηαιπκάησλ, ψζηε λα πξνθχπηεη ην ζξεπηηθφ δηάιπκα κε ηελ
επηζπκεηή ζχζηαζε, pH θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα. Σα απαξαίηεηα φξγαλα ηεο
πδξνπνληθήο θεθαιήο είλαη ηα εμήο ( Μαπξνγηαλλφπνπινο, 2006)
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 Φίιηξα θαζαξηζκνχ ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
 Μεηξεηέο ξνήο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο
 Ρπζκηζηέο πίεζεο
 Πηεζφκεηξα
 Αεξνβαιβίδεο
7.3 ύζηεκα άξδεπζεο-παξνρήο ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο
Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζηα θπηά, ρξεζηκνπνηνχληαη αγσγνί
νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Αλάινγα
κε ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο, κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ 2 ή πεξηζζνηέξσλ κεγεζψλ – ηάμεσλ
αγσγνί, αλάινγεο δηαηνκήο. Αξρηθά ην ζξεπηηθφ δηάιπκα κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ
θεθαιή είηε κέζσ αλακεηθηηθήο δεμακελήο είηε κέζσ ηεο γξακκήο άξδεπζεο κέζσ αγσγνχ
κεγάιεο δηαηνκήο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο δηάθνξεο δψλεο άξδεπζεο ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζε κηθξφηεξεο δηαηνκήο αγσγνχο πνπ δηαλέκνπλ ην ζξεπηηθφ δηάιπκα ζε
μερσξηζηέο δψλεο άξδεπζεο, είηε ηε δηαλνκή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζε κία δψλε θάζε
θνξά, φπνπ εθεί δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλσηέξσ δηαβάζκηζε. Οη γξακκέο άξδεπζεο
ηξνθνδνηνχληαη κε ζξεπηηθφ δηάιπκα απφ δεπηεξεχνληεο, κηθξφηεξνπο ζε δηάκεηξν
αγσγνχο, θαηαζθεπαζκέλνπο απφ πνιπαηζπιέλην. Σν ζχζηεκα άξδεπζεο νινθιεξψλεηαη
κε ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ (αγσγφο εθαξκνγήο) πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ αγσγψλ (ζπλήζσο
ηεο κηθξφηεξεο ηάμεο κεγέζνπο καδί κε ηα ζσιελάθηα (καθαξφληα ή spaghetti) ή ζηαιάθηεο
κε παξνρή ηεο ηάμεο ησλ 2 – 6 L αλά θπηφ παληφηεξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη
κηθξνεθηνμεπηήξεο (κπεθάθηα).
ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο Floating, ην ζχζηεκα άξδεπζεο απνηειείηαη απφ ηηο
ζσιελψζεηο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο απφ ηελ θεθαιή
πδξνιίπαλζεο ζηε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο θαη αλαθχθισζεο απηνχ κε ηε βνήζεηα αληιίαο.
ε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα, εδψ, ην δνρείν ζπιινγήο δελ ππάξρεη θαη ε
δεμακελή ζπγθέληξσζεο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο είλαη ε ίδηα ε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο
(αλαθχθισζε δηαιχκαηνο)
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7.4 ύζηεκα ειέγρνπ θιίκαηνο ζην ζεξκνθήπην
Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζεξκνθήπην ζπκβάινπλ ζηελ ζσζηή
αλάπηπμε θαη επηηπρία θάζε θαιιηέξγεηαο. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ζσζηνχ θιίκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα
ιεηηνπξγνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο. Αθνινπζεί κηα
παξάζεζή ηνπο.
7.5 πζηήκα δξνζηζκνύ
Ζ πγξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη δπν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάινπλ ζηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη επηηπρία θάζε θαιιηέξγεηαο. Καηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο ζε θάζε ζεξκνθεπηαθή κνλάδα εηδηθά ζηελ Διιάδα δηφηη έρεη ζεξκφ
θιίκα, είλαη απαξαίηεην λα κεηψλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ε ζεξκνθξαζία ηνπ
ρψξνπ ηνπ
Θεξκνθεπίνπ. Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα επηζπκεηά επίπεδα κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε απινχο ρεηξηζκνχο φπσο ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ή ην
βάςηκν πιηθνχ θάιπςεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε δηάθνξεο νπζίεο (δηαιχκαηα νμεηδίνπ ή
πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ, ιεπθφ πιαζηηθφ ρξψκα θ.ιπ.), νη νπνίεο απμάλνπλ ην πνζνζηφ
αληαλάθιαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σν θζηλφπσξν φηαλ πεξάζεη ε πεξίνδνο ησλ
πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ην πιηθνχ θάιπςεο πξέπεη λα πιέλεηαη, γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε
είζνδνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηε θσηνζχλζεζε. πλήζσο νη δχν
απηέο κέζνδνη δελ ελδείθλπληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη πην αθξηβήο ξχζκηζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη ηεο πγξαζίαο πνπ επίζεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
φξηα ψζηε λα κελ επλνείηαη ε αλάπηπμε κπθεηνινγηθψλ θαη βαθηεξηνινγηθψλ αζζελεηψλ
αιιά λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ .ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αθνινπζεί κηα
παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ πδξνλέθσζεο θαη ηνπ πάλει δξνζηζκνχ (ζχζηεκα
πγξήο παξεηάο).
 Τδξνλέθσζε: είλαη έλα ζχζηεκα δξνζηζκνχ ηδαληθφ γηα ζεξκνθήπηα,
απνηειείηαη απφ ζσιήλεο πνπ αλαξηψληαη πάλσ απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη
απιψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Καηά κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ
ππάξρνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αθξνθχζηα. Σν λεξφ πεξλψληαο κε πίεζε απφ
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απηνχο ηνπο, ζσιήλεο, εμέξρεηαη κε ηελ κνξθή κηθξψλ ζηαγνληδίσλ απφ ηα
αθξνθχζηα . Σν κέγεζνο ησλ ζηαγνληδίσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κέζα ζην
ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην είδνο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
αθξνθπζίσλ θαζψο θαη ε πίεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζηνπο ζσιήλεο. Σν θφζηνο ηνπ
ζπζηήκαηνο fog είλαη πνιιαπιάζην ηνπ πξψηνπ αθνχ νη ζσιήλεο θαη ηα
αθξνθχζηα είλαη εηδηθέο θαηαζθεπέο ψζηε λα αληέρνπλ ηελ κεγάιε πίεζε ηελ
νπνία δεκηνπξγεί ε αληιία (ε νπνία είλαη κεγάιεο ηππνδχλακεο) ζην λεξφ. Αλ
θάπνηνο επηιέμεη ζχζηεκα πδξνλέθσζεο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ
λεξνχ δηφηη ηα κπεθάθηα ρξεηάδνληαη λεξφ απαιιαγκέλν απφ άιαηα θαη
αζβέζηην, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα κπνπθψζνπλ θαη θαλέλα δελ ζα ιεηηνπξγεί
θπζηνινγηθά κεηά απφ 20 εκέξεο. . (Γηαδίθηπν 32)
 Πάλει δξνζηζκνύ (πγξή πνξεηά): απνηειείηαη απφ έλα ηνίρσκα – πάλει, κία
δεμακελή λεξνχ, κία αληιία θαη κία ζεηξά αλεκηζηήξσλ. Σν πάλει απνηειείηαη
απφ εηδηθφ πεπηεζκέλν ραξηί εκπνηηζκέλν κε ξεηίλε θαη ηνπνζεηείηαη θαηά
κήθνο ηεο κίαο πιεπξάο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Μέζσ ηεο αληιίαο ην πάλει
δηαβξέρεηαη κε λεξφ. ηελ αθξηβψο απέλαληη απφ ην πάλει πιεπξά ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ηνπνζεηείηαη κηα ζεηξά αλεκηζηήξσλ νπνχ θαηά ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο δεκηνπξγείηαη ππφ πίεζε έηζη ψζηε λα εμαλαγθάζεη ηνλ εμσηεξηθφ αέξα λα
εηζέιζεη απφ ην πγξφ πάλει κε ηνλ ηξφπν απηφ αέξαο πγξνπνηείηαη, ςχρεηαη
θαη δηαπεξλά απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ Γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπ

ζπζηήκαηνο

απαηηείηαη

ηα

παξάζπξα

ηνπ

ζεξκνθεπίνπ είλαη θιεηζηά θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαη ε απφζηαζε κεηαμχ πάλει
θαη αλεκηζηήξσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 40 κέηξα. (Γηαδίθηπν 32)

7.6 ύζηεκαηα Θέξκαλζεο
Κχξηνο ζθνπφο ησλ ζεξκαηλφκελσλ ζεξκνθεπίσλ είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη
ηεο πξσίκεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Πνιιέο θνξέο, γηα λα είλαη εθηθηή ε θαιιηέξγεηα ζε
πεξηνρέο κε κε επλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα
ζέξκαλζεο. ε κε ζεξκαηλφκελα ζεξκνθήπηα ην ρεηκψλα ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξεί λα πέζεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, αθφκε θαη ζε αξλεηηθέο
ζεξκνθξαζίεο, κε δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη κέζα. Ζ
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ζέξκαλζε ελφο ζεξκνθεπίνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ελεξγεηηθά κε ηε ρξήζε
ζπγθεθξηκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ο θαηάιιεινο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο ελεξγεηηθήο ζέξκαλζεο απνηειείηαη απφ
κηα κνλάδαο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο (θαπζηήξαο) θαη έλα ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο
ζεξκφηεηαο. Ο θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί είηε κε θαχζε βηνκάδαο (ππξελφμπινπ) είηε κε πγξφ
θαχζηκν. Ζ δηαθνξά ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο είλαη ζην είδνο ηνπ ζεξκαληηθνχ κέζνπ
δειαδή αλ ζα είλαη ν αέξαο ή ην λεξφ πνπ ζα κεηαθέξεη ηελ ζεξκφηεηα απφ ηνλ θαπζηήξα
ζηνλ ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Μέζα ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ηα
(αεξφζεξκα) θαη γηα ηα ζπζηήκαηα ζεξκαηλφκελνπ λεξνχ απαηηείηαη ρψξνο ηδηαίηεξνο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ είλαη έλα επηπιένλ θφζηνο γηα ηνλ παξαγσγφ.
 Θέξκαλζε κε αέξα: ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε δεζηφ αέξα (αεξφζεξκα) ν
αέξαο ηνπ ρψξνπ πεξλά κέζα απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ θαπζηήξα, ζεξκαίλεηαη θαη
ζηε ζπλέρεηα θαηεπζχλεηαη κέζσ κεγάισλ αλνηγκάησλ πνπ ππάξρνπλ πάλσ
ζηνλ θαπζηήξα θαη δηνρεηεχεηαη ζην ρψξν ησλ θπηψλ. Σα αλνίγκαηα ηνπ
θαπζηήξα ζπλδένληαη κε ιεπηνχο ζσιήλεο απφ λάηινλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ
ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θέξνπλ θαηά κήθνο νπέο ψζηε ν δεζηφο αέξαο λα
θηάλεη παληνχ κέζα ζην ζεξκνθήπην Απηνί νη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη είηε
επηδαπέδηα δίπια ζηηο ζεηξέο ησλ θπηψλ είηε πάλσ απφ απηά πλήζσο ην
ζχζηεκα απηφ έρεη ρακειφ θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο, απ' φ,ηη ην
ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δεζηφ λεξφ. Έρεη

γξήγνξε ζέξκαλζε ησλ θπηψλ,

εχθνιε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο, εγθαηάζηαζε ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθέο
θαηαζθεπέο. Μεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε αεξφζεξκα είλαη φηη
ην έδαθνο δελ ζεξκαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαη φηη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ην ζεξκνθήπην ςχρεηαη γξήγνξα.
 Θέξκαλζε κε δεζηό λεξό. Σν ζπζηήκα ζέξκαλζεο θπθινθνξίαο δεζηνχ λεξνχ
κε ζσιήλεο, ιεηηνπξγεί φπσο ην θαινξηθέξ πνπ έρνπκε ζην ζπίηη καο. Σν λεξφ
ζεξκαίλεηαη, θαη δηνρεηεχεηαη κέζσ ζσιελψζεσλ ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Ζ κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ζσιήλεο δηαλνκήο δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη
κε ην λα εγθαηαζηαζνχλ ζην έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζσ ζσιελψζεσλ (
επηδαπέδηα ζέξκαλζε), είηε λα ζπλδεζνχλ κε αμνληθά αεξφζεξκα ηα νπνία
αλαξηψληαη πάλσ απφ ηα θπηά. Με ην ζχζηεκα απηφ έρνπκε δεκηνπξγία
επλντθνχ κηθξνθιίκαηνο ζην επίπεδν ησλ θπηψλ, νκνηνγέλεηα ζέξκαλζεο,
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νηθνλνκία θαπζίκσλ, πξσίκηζε παξαγσγήο, ειάρηζηα πξνβιήκαηα απφ
θαπζαέξηα θαη ηέινο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ε ζεξκνθξαζία
ρψξνπ κεηψλεηαη ζηγά-ζηγά.( Γηαδίθηπν 33)

7.7 ύζηεκα εμαεξηζκνύ θαη ςύρξαλζεο ζην ζεξκνθήπην
ε πεξηνρέο κε ζεξκφ θαινθαίξη, ν απνηειεζκαηηθφο αεξηζκφο ησλ ζεξκνθεπίσλ είλαη
πξνυπφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζεξκνθεπηαθνχ κηθξνθιίκαηνο. Αλεπαξθήο αεξηζκφο ή/θαη
αλεπαξθήο ρεηξηζκφο ηνπ νδεγνχλ ζε αθαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ είλαη κείσζε ηεο πςειήο
ζεξκνθξαζίαο, πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα
ζην πεξηβάιινλ ησλ θπηψλ ζε αλεθηά επίπεδα γηα ηα θπηά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ αέξα
ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα.
Γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζην ζεξκνθήπην θαζψο θαη γηα πςειή πνηφηεηα
πξντφλησλ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκφ. Σνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εμαεξηζκνχ είλαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζην ρψξν ησλ θπηψλ κε αλάδεπζε ηνπ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελψ ζηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιφγν ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
Σα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
 Σν ζύζηεκα θπζηθνύ εμαεξηζκνύ: Ο θπζηθφο εμαεξηζκφο είλαη ε θπξηφηεξε
θαη ε πην θζελή κέζνδνο αεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα απιά ζεξκνθήπηα
φπνπ δελ ρξεηάδεηαη αθξηβήο έιεγρνο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ε ρξήζε παξαζχξσλ νξνθήο θαη πιεπξηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην
ζεξκνθήπην είλαη αλαγθαία. Όηαλ ν αέξαο, δεζηαίλεηαη, αλπςψλεηαη βγαίλεη
έμσ απφ ηα παξάζπξα πνπ ππάξρνπλ ζηε νξνθή θαη ζηηο πιεπξέο ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, θαη ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη θαηαιακβάλεηαη απφ ςπρξφηεξν
αέξα. Ζ θίλεζε ηνπ αέξα κέζα ζην ζεξκνθήπην ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ξπζκφ
(Ν) σξηαίαο αλαλέσζεο, δειαδή πφζεο θνξέο αλαλεψλεηαη ν αέξαο ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζε κηα ψξα (h-1)(Κίηηαο 2000). Ζ κέζνδνο απηή έρεη
πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηφζν ζε έληαζε φζν θαη
ζε ρξνληθή δηάξθεηα. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηε κεζνγεηαθή ιεθάλε, θαίλεηαη πσο ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ηα κέζα ηεο άλνημεο (Kittas et al., 1997). Σν βαζηθφ
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κεηνλέθηεκα

ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ εμαεξηζκνχ είλαη ε δπζθνιία ηεο

απηφκαηεο ξχζκηζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπ εηζεξρφκελνπ αέξα. (Γηαδίθηπν 34)
 ύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ: Οη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ
αεξηζκνχ νδεγεί ηνπο παξαγσγνχο ζε ρξήζε δπλακηθνχ αεξηζκνχ νπνίνο
γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλεκηζηήξσλ. Σα ζπζηήκαηα δπλακηθνχ εμαεξηζκνχ πνπ
έρνπλ βξεη εθαξκνγή ζηα ζεξκνθήπηα είλαη δχν.
 ύζηεκα ππνπίεζεο: Σν είλαη ζχζηεκα ππνπίεζεο ζην νπνίν αλεκηζηήξαο
ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηε κηθξή πιατλή πιεπξά θαη θαζψο εμάγεη απφ ην
ζεξκνθήπην αέξα, δεκηνπξγεί ππνπίεζε κε ζπλέπεηα ν εμσηεξηθφο αέξαο
αλαγθάδεηαη λα κπαίλεη απφ ηα αλνίγκαηα ηεο απέλαληη πιεπξάο Σν ζχζηεκα
απηφ κπνξεί εχθνια λα ζπλδπαζηεί κε εμάηκηζε λεξνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
δηέιεπζε ηνπ αέξα κέζσ πγξνχ παξαπεηάζκαηνο ε νπνία πξνθαιεί ςχμε ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
 ύζηεκα ππεξπίεζεο Σν δεχηεξν ζχζηεκα δπλακηθνχ αεξηζκνχ ησλ
ζεξκνθεπίσλ είλαη ην ζχζηεκα ππεξπίεζεο. χκθσλα κε απηφ, ν αέξαο ηνπ
πεξηβάιινληνο εηζάγεηαη κε πίεζε κέζα ζην ζεξκνθήπην, νπφηε ν ζεξκφηεξνο
θαη πγξφηεξνο αέξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ βγαίλεη απφ εηδηθά αλνίγκαηα. Σν
ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε χγξαλζε, ζέξκαλζε, ςχμε θαη
θηιηξάξηζκα ηνπ αέξα πνπ κπαίλεη ζην ζεξκνθήπην. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα
ηνπ δπλακηθνχ αεξηζκνχ είλαη ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Δλψ πιενλέθηεκα
ηνπ δπλακηθνχ αεξηζκνχ είλαη φηη κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ξπζκνχο
αλαλέσζεο αέξα πάλσ απφ 50 h'1 (Kittas et al., 1999) θάηη πνπ είλαη αδχλαην
κε ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ.
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ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
Κεθάιαην 8: Πεηξακαηηθό κέξνο
θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο
θνπφο ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο
εδάθνπο θαη ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο (floating) ζηελ αλάπηπμε θαη απφδνζε ηνπ
λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ.
Τιηθά θαη κέζνδνη

Θεπμοκήπιο, πάγιορ εξοπλιζμόρ
Δληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε παιφθξαθην
ζεξκνθήπην (37°03‟ γ. πι. θαη 22°03‟ γ. κ.) κε ζεξκαηλφκελν ζε πςφκεηξν 6m απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν ζεξκνθήπην είρε δηαζηάζεηο 22 x 11 m (ΜxΠι.). Σν
ζεξκνθήπην είρε ηε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ κέζσ αλνηγκάησλ (πιεπξηθψλ θαη νξνθήο) θαηά
κήθνο ηεο θαηαζθεπήο.
Πειπαμαηικό ζσέδιο
ην ζεξκνθήπην κεηαμχ άιισλ, εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηπραία δηάηαμε 3 επαλαιήςεηο
ησλ ππφ ζχγθξηζε ζπζηεκάησλ. πλεπψο ην πεηξακαηηθφ πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ κφλν
παξαγνληηθφ κε εληειψο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην. Με 2 κεηαρεηξίζεηο (ζπζηήκαηα) κε 3
επαλαιήςεηο, κε 30 θπηά αλά κεηαρείξηζε. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ θαη ηελ
εμαγσγή ησλ κέζσλ φξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε πιήζνο 10 θπηψλ αλά επαλάιεςε.
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Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ παπαζκεςήρ θπεπηικού διαλύμαηορ και ηων ζςζηημάηων
ςπό ζύγκπιζη.
Κεθαιή
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην παξαπάλσ θεθάιαην (7ν) ε πδξνπνληθή θεθαιή (ή θεθαιή
πδξνιίπαλζεο) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηφκαηε παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
κέζσ ηεο αλάκεημεο θαη αξαίσζεο ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ.
Ζ ρξεζηκνπνηεζείζα πδξνπνληθή θεθαιή, ζπλεξγαδφηαλ κε PLC (Programmable logic
controller) γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηζπκεηψλ πνζνηήησλ ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ ζε
ηέηνηεο αλαινγίεο ψζηε λα επηηπγράλνληαλ ην επηζπκεηφ pH θαη ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα
(EC) ζηελ δεμακελή αλάκημεο ησλ δηαιπκάησλ ηεο θεθαιήο. Ζ ρνξήγεζε ησλ ππθλψλ
δηαιπκάησλ ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ νμένο γηλφηαλ κε ηε ρξήζε πεξηζηαιηηθψλ αληιηψλ,
πξνγξακκαηηζκέλσλ λα αλαξξνθνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ γηα
ηελ επίηεπμε ησλ αλαινγηψλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηελ επηζπκεηή ηηκή pH θαη EC. Γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 12 δνρεία ππθλψλ
δηαιπκάησλ ιηπαζκάησλ, 7 ησλ καθξνζηνηρείσλ θαη 6 ησλ ηρλνζηνηρείσλ θαη ηνπ νμένο. Σα
δνρεία ησλ καθξνζηνηρείσλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ (θαη ηνπ νμένο) ήηαλ ρσξεηηθφηεηαο
200 L θαη 30 L αληίζηνηρα.
Μέζσ ηνπ PLC, ειεγρφηαλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο
θαη ηεο θεθαιήο παξαζθεπήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Οη εληνιέο δίλνληαλ απφ Ζ/Τ ν
νπνίνο βξηζθφηαλ ζε ρψξν πιεζίνλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν πξφγξακκα γηα ηελ παξαζθεπή
ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (ζπληαγή) βαζίζηεθε ζην πξφγξακκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ
ην Δξγαζηήξην Κεπεπηηθψλ Καιιηεξγεηψλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
(Γηαδίθηπν 35 ), ελψ ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ν έιεγρφο ηνπο γηλφηαλ κε
πξφγξακκα πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε Argos Electronics (Γηαδίθηπν 36).
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, έγηλε πξνζαξκνγή ζηηο ζπγθεληξψζεηο
ησλ ηφλησλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην λεξφ χδξεπζεο ηεο πφιεο ηεο Καιακάηαο (Αγξνηηθφ
Ηλζηηηνχην Καιακάηαο) (πίλαθαο 5).
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Πίλαθαο 5.: Οη αλαινγίεο ησλ ιηπαζκάησλ φπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ
ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ (Καιακάηα).
Ηφλ
2+

Ca
Mg2+
K+
NH4+
Na+
SO42NO3-

Ηφλ

mmol/l

mmol/l
-

2,30
1,28
0,07
0,00
1,09
1,08
0,01

H2PO4
HCO3ClFe
Mn
Zn
Cu
B
Mo

0,00
4,60
1,55
0,00
0,00
1,07
0,00
5,56
0,00

ECw 0,70 dS/m
pHw 7,78

Οη πνζφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ιηπαζκάησλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηα δνρεία ησλ
ππθλψλ δηαιπκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6
Πίλαθαο 6 Οη αλαινγίεο ησλ ιηπαζκάησλ φπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ
ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ (Καιακάηα).
Αξηζκόο
δνρείνπ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

Πνζφηεηα (Kg) αλά δνρείν ζηα 200
ιίηξα λεξφ
12,00
14,00
2,00
4,00
6,00
4,00
5,00
2,00
Πνζφηεηα αλά δνρείν (g) ζηα 30
ιίηξα λεξφ
333,00
30,00
15,00
3,80
75,00
2,30
Πνζφηεηα ζην δνρείν ησλ 30 ιίηξσλ
1,2 θηιά

Ληπάζκαηα καθξνζηνηρείσλ
Νηηξηθφ Αζβέζηην
Νηηξηθφ θάιην
Νηηξηθή ακκσλία
Θεηηθφ Μαγλήζην
Θεηηθφ θάιην
Νηηξηθφ Μαγλήζην
Φσζθνξηθφ κνλνθάιην
+ Φσζθνξηθφ νμχ
Ληπάζκαηα ηρλνζηνηρείσλ
Υειηθφο ίδεξνο
Θεηηθφ Μαγγάλην
Θεηηθφο ςεπδάξγπξνο
Θεηηθφο Υαιθφο
Βφξαθαο
Μνιπβδαηληθφ Ακκψλην
Ομέα
Νηηξηθφ νμχ
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Σςζηήμαηα καλλιέπγειαρ
Δληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ είραλ εγθαηαζηαζεί κεηαμχ άιισλ ζπζηεκάησλ, ηξία (3)
ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο εδάθνπο (επαναλήτειρ) θαη ηξεηο (3) ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο γηα
ηελ ππνζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζεηάο επίπιεπζεο (Deep Flow
Technique για ζςνηομία floating), φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ.
ύζηεκα εδάθνπο
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο θαη πξνθεηκέλνπ λα
έρνπλ

παξφκνηα

ραξαθηεξηζηηθά

ππθλφηεηαο

θχηεπζεο

θαη

χςνπο

εδαθηθνχ

ππνζηξψκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 6 θαλάιηα πδξνπνλίαο 3,2 x 0,5 m (κήθνο x πιάηνο). Σα
θαλάιηα απηά, γεκίζηεθαλ κε ρψκα ειαθξηάο ζχζηαζεο ζε χςνο 15 - 20 cm. θαη
ζθεπάζηεθαλ κε λάηινλ εδαθνθάιπςεο δηπιήο φςεο (ιεπθφ απ‟ έμσ γηα ηελ αλάθιαζε ηνπ
ειηαθνχ θσηφο). Με απηφ ηνλ ηξφπν αληηζηνηρίζζεθαλ δχν θαλάιηα αλά επαλάιεςε, γηα λα
εθαξκνζζνχλ ν ίδηνο αξηζκφο θπηψλ θαη ππθλφηεηα θχηεπζεο κε ην ζχζηεκα ηνπ
ζπζηήκαηνο floating.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ απνζηάζεσλ θχηεπζεο κε απηψλ ηνπ floating, ζην λάπινλ
δηπιήο φςεο δηαλνίρζεθαλ νπέο ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο κε απηέο πνπ δηαλνίρζεθαλ ζηηο
πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο (θειηδφι), φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ απνξξνή ηνπ εθαξκνδφκελνπ λεξνχ θαη ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο, ηα θαλάιηα ζηεξίρζεθαλ πάλσ ζε θαλάιηα απνζηξάγγηζεο απ‟ φπνπ ην
δηάιπκα απνξξνήο έθεπγε ζην πεξηβάιινλ. Σα θαλάιηα απνζηξάγγηζεο κε ηε ζεηξά ηνπο
ζηεξίδνληαλ πάλσ ζε γαιβαληζκέλεο βάζεηο δηαζηάζεσλ 3 x 0.3 m (κήθνο x πιάηνο). (Βι.
Παξάξηεκα)
ύζηεκα Δπηπιεύζεσο
ην ζεξκνθήπην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα, εγθαηαζηάζεθαλ 3 ζπζηήκαηα
επηπιεχζεσο (ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο) πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 3 επαλαιήςεηο. Σα
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο επηπιεχζεσο ήηαλ ηα παξαθάησ :
 Λεθάλε θαιιηέξγεηαο (ΛΚ). Καηαζθεπάζζεθαλ 3 ιεθάλεο (γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο
επαλαιήςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο). Υξεζηκνπνηήζεθε alpha block, πιηθφ θαηάιιειν γηα ηα
αλαπηπζζφκελα θνξηία πίεζεο ιφγσ ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. ην
εζσηεξηθφ ηεο ΛΚ εθαξκφζζεθε θαηάιιειε κεκβξάλε καχξνπ ρξψκαηνο (αδηάβξνρε θαη
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κε ηνμηθή γηα ηα θπηά). Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ ιεθαλψλ ήηαλ 3,5 x 2 m θαη
σθέιηκνπ χςνπο 35 cm.
 ηελ κία πιεπξά ηεο εθάζηνηε ΛΚ ηνπνζεηήζεθαλ θινηεξνδηαθφπηεο γηα ηνλ
έιεγρν ηηο ζηάζκεο εληφο ηεο ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο (άλσ θαη θάησ ζηάζκε). Ζ ζηάζκε
επηιέρζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ λα είλαη ζηα
25cm.
 ηνλ ππζκέλα ηεο ΛΚ ηνπνζεηήζεθαλ δηάηξεηνη ζσιήλεο κέζσ ησλ νπνίσλ
επηηπγραλφηαλ ε αλαθχθισζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο κέζσ νξηδφληηαο θπγνθεληξηθήο
αληιίαο ε νπνία αλαθχθισλε ην ππάξρνλ ζξεπηηθφ δηάιπκα, γηα ηελ αλάκημε θαη
νμπγφλσζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο.
 Αηζζεηήξαο κέηξεζεο pH θαη δνρείν νμένο γηα ηελ ηαθηηθή θαη άκεζε ξχζκηζε ηνπ
pH ζηε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο
 Αηζζεηήξεο κεηξήζεσο α) EC, β) ηεο ζεξκνθξαζίαο,
 Δγρπηέο αέξνο (αεξφπεηξεο) πνπ βξίζθνληαλ ζηα ππζκέλα ηεο ιεθάλεο θαη
ηξνθνδνηνχζαλ ηελ θαιιηέξγεηα κε νμπγφλν. Οη εγρπηέο αέξνο ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε κηα
θεληξηθή αεξαληιία δπλαηφηεηαο παξνρήο 40 L αέξα/ min/ m3 δηαιχκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ

λα

εγθαηαζηαζνχλ

ηα

θπηά

ηνπ

λεξνθξέκκπδνπ

Εαθχλζνπ,

ηνπνζεηήζεθε ζηηο πηζίλεο αδηάβξνρν πιαζηηθφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 500 κm,
ρξψκαηνο καχξνπ. ηελ ζπλέρεηα πξνεηνηκάζζεθαλ πιάθεο απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε
(θειηδφι) γηα ηελ επίπιεπζε ησλ θπηψλ. Έηζη, ειήθζεζαλ πιάθεο πάρνπο 3cm θαη
δηαλνίρζεθαλ ηξχπεο δηάκεηξνπ 5 cm κε ηε βνήζεηα πνηεξνηξχπαλνπ (Bosch) ζε
απνζηάζεηο 20cm επί ηεο γξακκήο θαη 25cm κεηαμχ ησλ γξακκψλ (απνζηάζεηο θχηεπζεο
ησλ θπηψλ). Οη πιάθεο ζην επάλσ κέξνο ηνπο θαιχθζεθαλ απφ πιαζηηθφ λάπινλ δηπιήο
φςεο ην νπνίν θάιππηε ζην ζχλνιν ησλ ΛΚ ειαρηζηνπνηψληαο ηελ εμάηκηζε. Γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ, ην λάπινλ αλνίρζεθε ζην ζεκείν ηεο νπήο κε θνπίδη φπνπ
αξγφηεξα ηνπνζεηήζεθαλ ηα θπηά. Σέινο, γηα ηελ ππνζηήισζε ησλ θπηψλ, ζηηο ηέζζεξεο
εμσηεξηθέο πιεπξέο ηεο ιεθάλεο ηνπνζεηήζεθαλ θαιάκηα γηα ηελ ζηήξημε δηρηπνχ
πεξίθξαμεο αλνίγκαηνο 10x10cm . Σν δίρηπ ηεληψζεθε πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο θάζε
ΛΚ. (Βι. Παξάξηεκα)

Σποπά – μεηασείπιζη - μεηαθςηεύζειρ
ηηο 8/1/16, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπνξά λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ ζε δίζθν ζπνξάο
(300 ζέζεσλ) νη νπνίνη γεκίζηεθαλ κε ππφζηξσκα ηχξθεο (εηαηξείαο Klasmann TS2)
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αλαθαηεκέλν κε πεξιίηε. Μεηά ηε ζηξσκάησζε, νη ζπφξνη θαιχθζεθαλ κε ιεπηή ζηξψζε
ηχξθεο θαη νη ζέζεηο ζπνξάο ζπκπηέζηεθαλ ειαθξψο. Αθνχ πνηίζηεθαλ θαη ζηξάγγηζαλ, νη
δίζθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζάιακν αλάπηπμεο (εηαηξεία Chrisagis), φπσο έρεη πεξηγξαθεί θη
απφ ηνπο Μάιακα Π, (2014), θαη Θενθαλφπνπιν Α, (2016).
Μεηά απφ 10 εκέξεο κεηαθέξζεθαλ ζε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο ζπζηήκαηνο floating κε
ζξεπηηθφ δηάιπκα (EC 1,5 - 2 dS/m). Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε «θνχξεκα» ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ αθήλνληαο 2 κε 3 cm ηνπ θπηνχ απφ
ην ζεκείν ηνπ ιαηκνχ ηνπ θπηνχ. ηηο 2/3/16 ή 54 εκέξεο απφ ηε ζπνξά (Ζ.Α..), ηα λεαξά
θπηάξηα κεηαθπηεχζεθαλ ζε αηνκηθά γιαζηξάθηα 7 x 7 x 6 cm (Μx Πι.xY), φπνπ
δέρζεθαλ θαη 2ν «θνχξεκα», φπσο ην 1ν.
Σα θπηά πήξαλ ηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο ζηα ζπζηήκαηα κε ηελ δεχηεξε κεηαθχηεπζε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/4/16 ή 103 Ζ.Α.. ζε πνηεξάθηα πδξνπνλίαο γεκηζκέλα κε
ειαθξφπεηξα. Καηά ηελ κεηαθχηεπζε αθαηξέζεθε κέξνο ηεο ξίδαο θαη ην θχιισκα (3-4
πξαγκαηηθά θχιια) θνβφηαλ ζηα 5 cm απφ ην ιαηκφ ηνπ θπηνχ.
Δγθαηαζηάζεθαλ 30 θπηά αλά επαλάιεςε, δειαδή 90 θπηά αλά ζχζηεκα. Ζ επηινγή
ησλ θπηψλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ επξσζηία ησλ θπηψλ θαη ηελ νκνηνκνξθία ζε κέγεζνο.

Μεηπήζειρ – ζςγκομιδή
Καηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν κεηξήζεθαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
1. Γηάκεηξνο βνιβνχ (mm) Ύςνο βνιβνχ (mm)
2. Πάρνο ιαηκνχ (mm)
3. Μήθνο ςεπδνζηειέρνπο (cm)
4. Αξηζκφο θχιισλ
5. Μήθνο ηνπ εθάζηνηε κεγαιχηεξνπ θχιινπ (cm)
6. Απφδνζε (t/ ζηξ.)
7. Γηαιπηά ζηεξεά (brix)
Ζ δηάκεηξνο, θαη ην χςνο ηνπ βνιβνχ, ην πάρνο ηνπ ιαηκνχ, ην κήθνο ηνπ
ςεπδνζηειέρνπο, ν αξηζκφο ησλ θχιισλ θαη ην κήθνο ηνπ εθάζηνηε κεγαιχηεξνπ θχιινπ
θαηαγξάθεθαλ αλά εβδνκάδα. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο διαμέηπος ηνπ
βνιβνχ, ε ηηκή πξνέθππηε απφ ην κέζν φξν ηεο κέηξεζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζε δχν ζεκεία
εγθάξζηα κεηαμχ ηνπο ζην ζεκείν φπνπ ν βνιβφο νπηηθά παξνπζίαδε ηε κεγαιχηεξε
δηάκεηξν σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν. Απφ ην άζξνηζκα ησλ πςψλ ηνπ βνιβνχ (αθνχ
κεηαηξάπεθε ζε cm), ηνπ ςεπδνζηειέρνπο θαη ηνπ κήθνπο ηνπ εθάζηνηε κεγαιχηεξνπ
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θχιινπ πξνέθπςε ην χςνο ηνπ θπηνχ (cm), ζε εβδνκαδηαία θιίκαθα. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ
αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:


Υάξαθαο (μήκορ εκάζηοηε μεγαλύηεπος θύλλος)



Φεθηαθφ παρχκεηξν (διάμεηπορ, ύτορ, πάσορ λαιμού, μήκορ τεςδοζηελέσοςρ)
(αθξίβεηαο 2 δεθαδηθψλ)

Ζ ζπγθνκηδή ησλ λεξνθξέκκπδσλ Εαθχλζνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/7/16 δειαδή
194 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά ή 93 εκέξεο απφ ηε κεηαθχηεπζε. Με θξηηήξην ην πιάγηαζκα
ηνπ θπιιψκαηνο (καιάθσκα ηνπ ςεπδνζηειέρνπο) ζε πνζνζηφ >50%, ζηηο 17/7/16 ή 90
εκέξεο απφ ηε κεηαθχηεπζε) ζηελ πεξίπησζε ηνπ floating απνκαθξχλζεθαλ νη πιάθεο
επίπιεπζεο απφ ηε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο δηαθφπηνληαο ηελ ηξνθνδνζία κε ζξεπηηθφ
δηάιπκα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο, δηαθφπεθε ε
άξδεπζε κε λεξφ / ζξεπηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, θαη κεηά απφ 3 εκέξεο, έγηλε ε
ζπγθνκηδή, φπνπ αθνχ απνθφπεθε ε ξίδα, ηα θξεκκχδηα ζπγθεληξψζεθαλ έηζη ψζηε ηα
θχιια λα θαιχπηνπλ ηνπο βνιβνχο, αθνινπζψληαο ηελ εθαξκνδφκελε πξαθηηθή
κεζσξίκαλζεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο (t ζηξ-2), έγηλε αλαγσγή ηνπ κέζνπ βάξνπο αλά βνιβφ
(n=10) ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππθλφηεηα θχηεπζεο ησλ 12,3 θπηψλ m-2, θαη αθνχ
αθαηξέζεθε ν ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη ζε δηαδξφκνπο ζε κηα θαιιηέξγεηα (-10%). Σέινο, ηα
δηαιπηά ζηεξεά (brix), κεηξήζεθαλ κε θνξεηφ δηαζιαζίκεηξν, (αλαινγηθφ κεηξεηή
ζαθράξσλ ρεηξφο). Ζ ηηκή ηνπο πξνέθπςε απφ ην κέζν φξν 5 θξεκκπδηψλ αλά επαλάιεςε.

Σηαηιζηική ανάλςζη
Σα δεδνκέλα αθνχ απνηππψζεθαλ ζε θχιιν εξγαζίαο EXCEL (Windows 7 ™)
αθνινχζεζε αλάιπζή ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο κνλνπαξαγνληηθήο (ΑΝΟVA) αλάιπζεο
δηαζπνξάο κε δχν ζπζηήκαηα σο παξάγνληεο πεηξακαηηζκνχ.
Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ επηδξάζεψλ ηνπο εθηηκήζεθαλ ζε ηξία (3)
επίπεδα εκπηζηνζχλεο (0.05, 0.01, 0.001 πνπ απνηππψλνληαη κε *, ** θαη *** ζηνπο
αληίζηνηρνπο πίλαθεο). Όπνπ ήηαλ ζεκαληηθή ε επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ, νη κέζνη φξνη
ρσξίζηεθαλ εθαξκφδνληαο ην θξηηήξην Duncan‟s Multiple-Range Test (p ≤ 0.05). Γηα ηελ
επεμεξγαζία

ησλ

απνηειεζκάησλ

ρξεζηκνπνηήζεθε

ην

ζηαηηζηηθφ

πξφγξακκα

STATISTICA (έθδνζε 12 γηα ηα Windows 7, StatSoft, Inc. (2013), Tulsa, USA).
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Απνηειέζκαηα
ηα Γηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, απνηππψλνληαη ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηακέηξνπ θαη ηνπ χςνπο ηνπ βνιβνχ,
ηνπ πάρνπο ηνπ ιαηκνχ, ηνπ κήθνπο ηνπ ςεπδνζηειέρνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ θχιισλ θαη ηνπ
ππνινγηζζέληνο χςνπο ηνπ θπηνχ
Έηζη, απφ ην Γηάγξακκα 1a, δηαπηζηψλεηαη φηη νη βνιβνί πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην
ζχζηεκα ηνπ floating ήηαλ κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ απφ απηνχο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ
εδάθνπο απφ ηελ 3ε εβδνκάδα θαη κεηά. Αληηζέησο, παξά ηελ δηαθνξνπνίεζε ζε φηη αθνξά
ηελ δηάκεηξν, ηα δχν ζπζηήκαηα δελ δηέθεξαλ ζε φηη αθνξά ην χςνο ησλ αλαπηπζζφκελσλ
βνιβψλ (δηάγξακκα 1 b).
Γηάγξακκα 1: Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ Floating (X) θαη Δδάθνπο ( ) ζηε κέζε δηάκεηξν (a)
θαη ην κέζν χςνο ηνπ βνιβνχ (b), ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12
εβδνκάδσλ παξαθνινχζεζήο ησλ. Οη απεηθνληδφκελεο γξακκέο είλαη γξακκέο ζθάικαηνο. Σα
ζεκεία ησλ δηαγξακκάησλ είλαη νη κέζνη φξνη (n=10) ησλ ηξηψλ επαλαιήςεσλ ηνπ εθάζηνηε
ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan.

(a)

(b)

ε φηη αθνξά ην πάρνο ηνπ ιαηκνχ ηνπ θπηνχ (Γηάγξακκα 2 a), ην ζχζηεκα ηνπ
floating, έδσζε θπηά κε κεγαιχηεξν πάρνο ιαηκνχ απφ ηελ 4ε εβδνκάδα θαη κεηά. Σν
κήθνο ηνπ ςεπδνζηειέρνπο (δηάγξακκα 2 b), θαίλεηαη λα ππεξηέξεζε αξρηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ εδάθνπο (1ε κέρξη θαη 3ε εβδνκάδα) ελψ απηφ αληηζηξάθεθε απφ ηελ 7ε
εβδνκάδα θαη κέρξη ην πέξαο ησλ κεηξήζεσλ.
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Γηάγξακκα 2: Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ Floating (X) θαη Δδάθνπο ( ) ζην πάρνο ηνπ ιαηκνχ
(a) θαη ζην κήθνο ηνπ ςεπδνζηειέρνπο (b), ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12
εβδνκάδσλ παξαθνινχζεζήο ησλ. Οη απεηθνληδφκελεο γξακκέο είλαη γξακκέο ζθάικαηνο. Σα
ζεκεία ησλ δηαγξακκάησλ είλαη νη κέζνη φξνη (n=10) ησλ ηξηψλ επαλαιήςεσλ ηνπ εθάζηνηε
ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan.

(a)

(b)

Απφ ηα δηαγξάκκαηα 3 a θαη b, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα ηνπ floating ππεξηέξεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εδάθνπο ζε φηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκφ ησλ θχιισλ θαη ην κέζν χςνο
ηνπ θπηνχ απφ ηελ 6ε εβδνκάδα θαη κεηά (Γηάγξακκα 4 a θαη b αληίζηνηρα).
Γηάγξακκα 3: Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ Floating (X) θαη Δδάθνπο ( ) ζηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ
(a) θαη ζην ππνινγηζζέλ χςνο (b), ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12
εβδνκάδσλ παξαθνινχζεζήο ησλ. Οη απεηθνληδφκελεο γξακκέο είλαη γξακκέο ζθάικαηνο. Οη
απεηθνληδφκελεο ηηκέο είλαη νη κέζνη φξνη (n=10) ησλ ηξηψλ επαλαιήςεσλ ηνπ εθάζηνηε
ζπζηήκαηνο.

(a)

(b)
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ε φηη αθνξά ζηελ παξαγσγή, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1, ην ζχζηεκα ηνπ
floating ππεξηέξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εδάθνπο ζε φηη αθνξά ηελ κέζε δηάκεηξν ησλ
παξαρζέλησλ βνιβψλ θαη ηελ απφδνζε ελψ ηα δχν ζπζηήκαηα δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε
φηη αθνξά ηα ζάθραξα (δηαιπηά ζηεξεά) θαη ην κέζν χςνο ησλ παξαρζέλησλ βνιβψλ.
Πίλαθαο 7 Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο (floating) θαη ηνπ εδάθνπο ζε
ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη παξαγσγήο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ.
Γηαιπηά

Ύςνο

Γηάκεηξνο

Απφδνζε

ζηεξεά (Brix)

(mm)

(mm)

(t ζηξ-1)

Βαζεηά επίπιεπζε

8,19

54,62

105,83

3,96

Έδαθνο

7,64
n.s.

53,43
n.s.

73,14
**

2,62
*

χζηεκα

Σημανηικόηηηα

ε θάζε ζηήιε δεδνκέλσλ, νη κέζνη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ (n=3) φπνπ
αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθά γξάκκαηα εληφο ηεο ίδηαο ζηήιεο έρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
δηαθνξά ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan. n.s. = non-significant (κε ζεκαληηθφ) θαη *, **
ζεκαληηθφ γηα P≤ 5% θαη P≤ 1% αληίζηνηρα.
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πκπεξάζκαηα – ζπδήηεζε
Σν λεξνθξέκκπδν Εαθχλζνπ απνηειεί έλα ελδηαθέξνληα πιεζπζκφ θξεκκπδηνχ
κεγάινπ βηνινγηθνχ θχθινπ πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο
εθηφο εδάθνπο (Μάιακαο Π 2014, Θενθαλφπνπινο 2016). Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ
θακππιψλ αλάπηπμεο ησλ ππφ κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη γηα ηα δχν ζπζηήκαηα,
δηαπηζηψλνληαη νη ηππηθέο θακπχιεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη απφ ηνλ Brewster (2008)
θαη Οιχκπην (2008) ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο
ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο.
Καηά ηε ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
θαιιηέξγεηαο βαζεηάο επίπιεπζεο (floating) θάλεθε πσο ην ζχζηεκα ηεο βαζεηάο
επίπιεπζεο πσο ππεξηέξεζε ζε φηη αθνξά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππφ παξαθνινχζεζε
αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έηζη, πξνέθπςε κηα απφδνζε ηεο ηάμεο ησλ ~4 t ζηξ-1
(floating), κε κεγαιχηεξνπο ζε δηάκεηξν βνιβνχο, ελψ δελ δηέθεξαλ νη παξαγφκελνη βνιβνί
ζε φηη αθνξά ην χςνο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη παξαγφκελνη βνιβνί ζην ζχζηεκα ηεο
βαζεηάο επίπιεπζεο είραλ ζίγνπξα πην μεθάζαξν ην ραξαθηεξηζηηθφ πεπιαηπζκέλν ζρήκα
ησλ βνιβψλ ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ (Οιχκπηνο, 2008) έλαληη ησλ πην «ζθαηξηθψλ»
βνιβψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εδάθνπο.
Ο ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ηέηνηα ππεξνρή κπνξνχλ λα απνδνζνχλ είηε α) ζηνλ
ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο ζξέςεο κέζσ ελφο πδξνπνληθνχ ζπζηήκαηνο εθηφο
εδάθνπο φπσο είλαη ε βαζεηά επίπιεπζε (άββαο Γ, 2011) είηε β) ζηελ δπζθνιία
πξνζαξκνγήο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ ζε έλα ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο
αιιά ππφ θάιπςε, κε αδπλακία ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Οη
ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην ζεξκνθήπην κεηά ηα κέζα Μαΐνπ θαη κέρξη ην ηέινο
ηεο θαιιηέξγεηαο ήηαλ αξθεηά πςειφηεξεο ησλ 27νC δελ επλφεζαλ θαλέλα απφ ηα δχν ππφ
ζχγθξηζε ζπζηήκαηα αιιά θαίλεηαη ε απνηηική επίδξαζε λα ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο. Δπηπιένλ, ε ζπζζψξεπζε αιάησλ
ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο πξνθάιεζε κηα πεξαηηέξσ
κείσζε ζηελ παξαγσγή. Σν γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζην έδαθνο ηεο
ίδηαο αγσγηκφηεηαο κε απηφ ηεο θαιιηέξγεηαο ζε βαζεηά επίπιεπζε, νδήγεζε ζε αιαηνχρν
θαηαπφλεζε ησλ θπηψλ (Brewster, 2008) θαη ίζσο ζα έπξεπε λα ζπδεηεζεί ε αιιαγή ηεο
ζηξαηεγηθήο άξδεπζεο ζε κειινληηθέο δνθηκέο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο δελ ελδείθλπηαη γηα κεγάινπ
βηνινγηθνχ θχθινπ θαιιηέξγεηεο (άββαο, 2011) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελ ιφγσ ιαραληθνχ,
ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο έδσζε βνιβνχο ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο
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θαη βάξνπο, αλ θαη ε παξαγσγή ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο εθηφο
εδάθνπο κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο 4 t ζηξ-1 (Μνπξνχηνγινπ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).
Θα ήηαλ ρξήζηκε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο παξαγσγήο λεξνθξέκκπδνπ Εαθχλζνπ
κε θαιιηεξγεηηθά ζπζηήκαηα εθηφο εδάθνπο, κε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ
αλάπηπμεο θαη θπξίσο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ή θαη ε πεξίπησζε ςπαίθπιαρ δνθηκήο
πδξνπνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελ ιφγσ θαιιηέξγεηα.

[70]

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία

B
Bozkurt, A., Kurtulus, C. and Endes, H. 2009. Measurements of apparent electrical
conductivity
and water content using a resistivity meter. Int.Phys. Sci., 4(12): 784-795
Brewster J.L. (2008).Onions and other vegetables Alliums. Wallingford CABI,
London.

D
D.E., Palm, H.L., Pierce, F.J., Schuler, R.T. and Thelen, K.D. 2005. Relating apparent

electrical conductivity to soil properties across the North-Central USA. Comp. Electron.
Agric. 46, 263–283

F
Fay, M.F., Chase, M.W. (1996). Resurrection of Themidaceae for the Brodiaea
alliance, and recircumscription of Alliaceae, Amaryllidaceae and
Agapanthoideae. Taxonomy, 45: 441-451.

G
Grisso R.B., Alley, M., Holsehouser, D. and Thomason, W. 2009. Precision Farming Tools: Soil
Electrical Conductivity. Virginia State University
Gericke (1929)

H
Hanlon, E. A. 2015. Soil pH and Electrical Conductivity: A County Extension Soil Laboratory
Manual. University of Florida. https://edis.ifas.ufl.edu/ss118

K
Kittas, K., Boulard, T., Papadakis, G., 1997. Natural ventilation of a greenhouse with
ridge and side openings: Sensitivity to temperature and wind effects. Transactions of
the ASAE 40 (2), 415-425
Kittas, K., Papadakis, G., Bartzanas, Th. and Giaglaras, P., 1999. Renewable
Energy Sources and Energy Saving in Mediterranean Greenhouses. Proc. of Energy
and Agriculture towards the Third Millennium, Athens, 919-926.

R
Rhoades, J.D., Raats, P.A.C. and Prather, R.J. 1976. Effects of liquid-phase electrical
conductivity,
[71]

water content and surface conductivity on bulk soil electrical conductivity. Soil Sci. Soc.
Am. J. 40, 651–655.

Revil, A., Cathles, L. M., Losh, S. and Nunn, J. A. 1998 Electrical conductivity in shaly sands
with geophysical applications, J. Geophys. Res..103 (10), 925-936.
Sudduth, K.A., Kitchen, N.R., Wiebold, W.J., Batchelor, W.D., Bollero, G.A., Bullock, D.G., Clay,

S
Scott, T. (1999). What is the chemical process that causes my eyes to tear when I
peel an onion? Scientific American
Διιελόγισζζε βηβιηνγξαθία θαη Άξζξα

Α
Αλώλπκνο, 1997. Σν θξεκκχδη. Γεσξγία-θηελνηξνθία

Γ
Γεσξγία-θηελνηξνθία ηεχρνο 7/2014
Γεσξγία-Κηελνηξνθία ηεχρνο 9/1997

Δ
Έξγν HYDROFLIES, ‘‘3.2.3-3.2.4 εκεησκαηάξην Τδξνπνλίαο: ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΒΗΟΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ Δ ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΑΡΟΤΛΗΟΤ‟‟, Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο
πλεξγαζίαο Διιάδα- Κχπξνπ, Υαληά, 2014.
Έξγν HYDROFLIES, ‘‘Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ρξεζηψλ: ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΒΗΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΒΗΟΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ Δ ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΑΡΟΤΛΗΟΤ‟‟, Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο
πλεξγαζίαο Διιάδα- Κχπξνπ, 2012.

Θ
Θαλόπνπινο Υ., (2011), Βνιβψδε Λαραληθά – Κξεκκχδη, (ΖιεθηξνληθήΈθδνζε)
Κίηηαο, Κ.. 2000. Γεσξγηθέο Καηαζθεπέο & Έιεγρνο Πεξηβάιινληνο Μνλάδσλ Φπηηθήο
Καη Εσηθήο Παξαγσγήο. I Θεξκνθήπηα. Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θεζζαιίαο, Βφινο.ξξ
2-22, 67-92
Θενθαλόπνπιν (2016). . Πηπρηαθή εξγαζία, Καιακάηα.
Μ
Μαπξνγηαλλόπνπινο Γεώξγηνο Ν. 2006 Τδξνπνληθέο εγθαηαζηάζεηο

[72]

Μάιακαο Π., 2014. Καιιηέξγεηα λεξνθξέκκπδνπ ζε δηάθνξα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα. Πηπρηαθή
εξγαζία, Καιακάηα.
Μνπξνύηνγινπ Υξήζην MSc, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ πξνζσπηθή επηθνηλσλία.

Ο
Οιύκπηνο Υ.Μ., 1994. Σα βνιβψδε ιαραληθά. Δθδ. ηακνχιε, Αζήλα.
Σζαπηθνχλεο, Φ., 1997. Θξέςε – Λίπαλζε ησλ θπηψλ. Μέξνο Β‟ & Γ‟. Αζήλα, Δθδφζεηο
ηακνχιε Α.Δ.


άββαο, Γ., 1998.Τδξνπνλία Καιισπηζηηθψλ Φπηψλ ΣΔΗ Ζπείξνπ Σκήκα Αλζνθνκίαο θαη
Αξρηηεθηνληθήο Σνπηνχ.
άββαο, Γ., 2012. Καιιηέξγεηεο εθηφο εδάθνπο: Τδξνπνλία, Τπνζηξψκαηα. Αζήλα,
Δθδφζεηο Αγξφ Σχπνο.
άββαο, Γ., 2013. Καιιηέξγεηεο Δθηφο Δδάθνπο. Τδξνπνλία – Τπνζηξψκαηα. Δθδφζεηο Αγξφ
ηχπνο, Αζήλα.
ηλάλεο, Κ. Ν., 2008. Γηαρείξηζε Δδαθψλ. Δθδφζεηο ηδίνπ, Ζξάθιεην Κξήηεο
ηώκνο, Α.., 2002. Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ ζην ζεξµνθήπην. Μέξνο Β‟. Σµήµα Δθδφζεσλ,
Παλεπηζηεκηαθφ Σππνγξαθείν. Θεζζαινλίθε. Α.Π.Θ.
Ζιεθηξνληθή βηβιηνγξαθία
Γηαδίθηπν1http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BA
%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BC%C
F%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD
%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF
%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CF%85%CE%B4%CE%BF
http://alepou-of-zante.blogspot.com/2014/07/blog-post_48.html#.XGkKYaIzbIU
http://www.froutonea.gr/gr/poreia-proionton/aricle_archive3694
Γηαδίθηπν 2 https://www.youtube.com/watch?v=PQ9AMjdzbsg)
Γηαδίθηπν 3 http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=ALCE
Γηαδίθηπν 4 https://aces.nmsu.edu/pubs/_circulars/CR538/welcome.html
Γηαδίθηπν 5 http://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/gemuese/zwiebeln/abb2.htm
Γηαδίθηπν 6 http://www.maltawildplants.com/AMRY/Allium_cepa.php
Γηαδίθηπν 7 https://www.aquariusflowerremedies.com/natural-flower-remedies-productlist/product/onion-flower-essence-allium-cepa.html
Γηαδίθηπν 8 https://www.gettyimages.com/detail/illustration/onion-and-potato-flowers-drawingstock-graphic/722210711
Γηαδίθηπν 9 https://www.pinterest.com/pin/784400460068607688/
[73]

Γηαδίθηπν 10 kolindrinamaslatia.blogspot.com/2011/05/blog-post_988.html
Γηαδίθηπν 11
https://chrisdeper.com/2017/11/06/%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BB%CF%8E%C
E%B4%CE%B7-%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B
7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/
Γηαδίθηπν 12 https://plantpro.gr/post/831
Γηαδίθηπν 13
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%
CF%87%CE%B1+%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%B7&tbm=isch&tbs=rimg:CcoA
g0981JBaIjiRYIdnMCs7H-6j2AlKV5QuJOaJl9MdVBfE4Q_1M14Uy6B210nK_1b6l3-JO08lTPf1Y4lZ5UKCzOyoSCZFgh2cwKzsfEalQYHi_1XgJ3KhIJ7qPYCUpXlC4RKFjDaM7NT9Uq
Egkk5omX0x1UFxGXTaFjuO4IzyoSCcThD8zXhTLoESPsUJjMvBdNKhIJHbXScr9vqXcRdCCS
J4zjFhMqEgn4k77TyVM9_1RFkAPsBzrU6xCoSCVjiVnlQoLM7EXqOQacNNw_1I&tbo=u&sa=
X&ved=2ahUKEwi5zv6wuLngAhVCKVAKHdHqAOEQ9C96BAgBEBw&biw=1366&bih=657&
dpr=1#imgdii=NfS2Mthhi6rRDM:&imgrc=-JO-08lTPf2z7M:
Γηαδίθηπν 14 https://plantpro.gr/post/440
Γηαδίθηπν 15 http://gardentalk.gr/%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-ph%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82/
Γηαδίθηπν 16 http://www.hydroponics.teikal.gr/index.php/plhroforiako-yliko/16-ydroponikosystima-epipleysews-mia-apotelesmatiki-kai-filiki-pros-to-perivallon-methodos-kalliergeiasfyllwdwn-laxanikwn
Γηαδίθηπν 17 http://news.ari.gov.cy/content/Ydrponia_Exeiridio.pdf , http://www.cut.ac.cy
Γηαδίθηπν18https://www.google.gr/search?q=peronospora+destructor+on+garlic&sa=X&hl=el&bi
w=1366&bih=657&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0tqG46x5gq577M%253A%252CUCqrbb9Z
55KijM%252C_&usg=AI4_-kS89IyD7Qi0ahDe8vk2PHgus6SkQ&ved=2ahUKEwio37TqrcLgAhXDyaYKHRZcBsQQ9QEwAXoECAcQBg#imgrc=_
Γηαδίθηπν 19 https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5364050
Γηαδίθηπν 20 https://www.agrolink.com.br/problemas/podridao-branca_1551.html
Γηαδίθηπν 21 http://expertsystm.wixsite.com/onion/blog/page/8
Γηαδίθηπν 22http://gardener.wikia.com/wiki/File:Onion_Black_mould_Aspergillus_niger_2.jpg
Γηαδίθηπν 23 https://warwick.ac.uk/fac/sci/lifesci/wcc/research/disease/onion_root_diseases/hapi/
Γηαδίθηπν24http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/ShowImage.aspx?TaxonNameID=112
8791&ImageID=110652
[74]

Γηαδίθηπν 25 http://www.fytokomia.gr/permalink/3565.html
Γηαδίθηπν 26
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CF%87%CE%B8%CF%81%CE%BF%C
E%AF_%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B
F%CF%8D
Γηαδίθηπν 27 https://viaorganica.org/el-poro-hortaliza-de-invierno/
Γηαδίθηπν 28 https://pestid.msu.edu/nematodes-in-home-gardens-and-landscapes/
Γηαδίθηπν29http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%A
C%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CE%BB%C
E%B2%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA
%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
Γηαδίθηπν 30 https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/2017/01/10%CE%98%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE
%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_
%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%
83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF
%84%CE%B1_%CF%86%CF%85%CF%84%CE%AC
http://www.imathiotikigi.gr/index.php/agrotika/item/1558-diataraxes-threpsis-fyton-trofopeniestoksikotites-fotografies-fyllon-gia-na-gnorizete-na-tis-antimetopisete
Γηαδίθηπν31http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%B1
%CE%BD%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF
%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
Γηαδίθηπν 32 http://www.diakoumakos.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=270
https://www.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/eggrafa/systimata-drosismou.pdf
https://www.andrianos.gr/gr/proionta/idronefosi-systhmata-idronefosis
Γηαδίθηπν33http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84
%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C
F%83%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC
%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
https://www.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/eggrafa/thermansi.pdf
Γηαδίθηπν 34
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%C
[75]

E%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC
%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%88%CF%8D%CF%87%CF%81%CE
%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B8%CE%B5
%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
Γηαδίθηπν 35 http://www.ekk.aua.gr/excel/index.htm
Γηαδίθηπν 36 http://argoselectronics.gr

[76]

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
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Σηάδιο μεηαθύηεςζηρ ζηα ζςζηήμαηα

Άποτη ηος ζςζηήμαηορ βαθειάρ επίπλεςζηρ (
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Άποτη ηος ζςζηήμαηορ καλλιέπγειαρ ζηο έδαθορ

Σςγκομιδή ζηη βαθειά επίπλεςζη. Έναπξη μεθυπίμανζηρ.

Λίγο ππιν ηη ζςγκομιδή ζηο ζύζηημα ηος εδάθοςρ.
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