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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Οη απμαλόκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα πνηνηηθά αγξνηηθά πξντόληα θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε θιηκαηηθή αιιαγή κε ηηο απξόβιεπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

αιιά θαη ε κείσζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ζπληεινύλ ζηε ζπλερόκελε 

αύμεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ππό θάιπςε. Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ζεξκνθεπηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο έρεη πηνζεηεζεί ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

θαιιηέξγεηαο εθηόο εδάθνπο (πδξνπνληθώλ) , δειαδή θαιιηέξγεηα όπνπ ην ξηδηθό ζύζηεκα 

αλαπηύζζεηαη εθηόο ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο.  

θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε ζύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο εδάθνπο 

θαη θαιιηέξγεηαο ζε ππόζηξσκα πεξιίηε, σο πξνο ηελ αλάπηπμε, απόδνζε θαη πνηόηεηα  

ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ. Σν πείξακα απηό έιαβε κέξνο εληόο παιόθξαθηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ (Ηαλνπάξηνο -Ηνύιηνο 2016). Μεηξήζεθαλ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνύ όπσο : ν αξηζκόο ησλ θύιισλ, κήθνο 

ςεπδνζηειέγρνπο θαη κεγαιύηεξνπ θύιινπ, δηάκεηξνο βνιβνύ, ύςνο βνιβνύ θαη πάρνο ηνπ 

ιαηκνύ. Γηαπηζηώζεθε πσο ην ζύζηεκα ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ππόζηξσκα πεξιίηε 

ππεξηέξεζε ζηα αλσηέξσ κειεηεζέληα ραξαθηεξηζηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΚΡΔΜΜΤΓΗ: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ & ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ                                                                                                                                               

1.1  Καηαγσγή θαη Ηζηνξία 

Σν θξεκκύδη είλαη έλα από ηα πην δεκνθηιή ιαραληθά ζηελ Διιάδα θαη ζε νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν. Δίλαη γλσζηό από αξραηόηαηεο επνρέο, θαηά ηηο νπνίεο θέξεηαη θαιιηεξγνύκελν 

από ηνπο Υαιδαίνπο, ηνπο αξραίνπο Αηγππηίνπο θαη ηνπο Έιιελεο, αλαθέξεηαη δε από ηνλ 

Όκεξν, ηνλ Ζξόδνην, ην Θεόθξαζην θαη ηνλ Γηνζθνξίδε. Καηάγεηαη από ηηο πεξηνρέο 

γύξσ από ηελ Πεξζία, ην Γπηηθό Παθηζηάλ θαη Αθγαληζηάλ. ηελ Ακεξηθή εηζήρζεθε από 

ηνλ Κνιόκβν ην 1494 (Πεγή: Γηαδίθηπν 1). 

ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηνρέο, αιιά θπξίσο ζην λνκό 

Βνησηίαο πνπ παξάγεη ην 39% ηεο νιηθήο πνζόηεηαο θξεκκπδηώλ (βνιβώλ). Αθνινπζνύλ 

νη λνκνί Λαθσλίαο θαη Θεζζαινλίθεο.  

1.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Βαζίιεην: Plantae (Φπηηθό) 

Τπνβαζίιεην: Trancheobionta (Σξαρεηόθπηα) 

Κιάζε: Liliopsida (κνλνθνηπιήδνλα) 

Τπνθιάζε: Liliidae 

Σάμε: Liliales 

Οηθνγέλεηα: Liliaceae (Lilyfamily) 

Γέλνο: Allium 

Δίδνο: Allium cepa L.  

(Πεγή: δηαδίθηπν 2) 

Σν Allium cepa είλαη δηπινεηδέο θπηό κε αξηζκό ρξσκνζσκάησλ 2n=16. Σαμηλνκείηαη, 

ζηελ νηθνγέλεηα Alliaceae ή ζηελ Liliaceae θαη ζην γέλνο Allium ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

300 πεξίπνπ είδε. Ζ νηθνγέλεηα Alliaceae ηεο ζεηξάο Asparagales πεξηιακβάλεη 

κνλνθνηπιήδνλα θπηά. Ζ νηθνγέλεηα απηή αλαγλσξίδεηαη αιιά όρη ζε παγθόζκηα θιίκαθα. 

Γηα ην ιόγν απηό πνιινί βνηαλνιόγνη ζεσξνύλ πσο ην θξεκκύδη θαηαηάζζεηαη ζηελ 
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νηθνγέλεηα Liliaceae. Μεγάινο αξηζκόο γελώλ απηήο ηεο νηθνγέλεηαο πεξηιακβάλνληαη 

ζήκεξα ζε άιιεο νηθνγέλεηεο, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θξεκκπδηνύ (Fay & Chase, 1996). 

   Σν θξεκκύδη είλαη θπηό πνώδεο, δηεηέο ή ηξηεηέο (πνιπεηέο), εθόζνλ απαηηνύληαη 

δύν ή ηξία ρξόληα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ βηνινγηθνύ ηνπ θύθινπ, από ζπόξν ζε ζπόξν. 

πλήζσο θαιιηεξγείηαη ζαλ κνλνεηέο, γηα παξαγσγή βνιβώλ, εθηόο εάλ θαιιηεξγείηαη γηα 

παξαγσγή ζπόξνπ. Σν θπηό κπνξεί λα θηάζεη ηα δπν κέηξα ύςνο, δελ έρεη θύιια παξά 

κόλν βιαζηό θαη άλζε ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ζαλ ηαμηαλζία θαη είλαη κηθξά 

ιεπθνπξάζηλα. Οη βάζεηο ησλ θύιισλ ηνπ θπηνύ δηνγθώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηνλ 

ππόγεην βιαζηό. Γλσζηό θαη κε ηα νλόκαηα Κξόκκπνλ ή Αιιηνλ ην θνηλό. 

1.3 Πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ  

1.3.1 Ρίδα 

Σν λεξνθξέκκπδν έρεη επηθαλεηαθό ξηδηθό ζύζηεκα, ζπζζαλώδεο, πνπ θηάλεη ζε 

βάζνο 30cm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Από ηε βάζε ηνπ ζηειέρνπο παξάγνληαη νη 

ξίδεο νη νπνίεο είλαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 1,5mm θαη δηαθιαδίδνληαη ειάρηζηα θαη θαζώο ην 

θπηό αλαπηύζζεηαη ζρεκαηίδνληαη ζπλερώο θαηλνύξγηεο ξίδεο κε ξπζκό 3 ή 4 ηελ 

εβδνκάδα γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ παιαηέο πνπ έρνπλ μεξαζεί. ηα πξώηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ ν αξηζκόο ησλ ελεξγώλ ξηδώλ απμάλεηαη, όηαλ όκσο  ν βνιβόο 

αξρίδεη λα σξηκάδεη, ν ξπζκόο αλαλέσζεο ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη κηθξόηεξνο. (Υ. 

Οιύκπηνο, 2008) 

1.3.2 Φύιια 

Σα θύιια ζρεκαηίδνληαη από ην θνξπθαίν κεξίζησκα ηνπ πξαγκαηηθνύ ζηειέρνπο θαη 

αλαπηύζζνληαη πεξλώληαο κέζα από ην ςεπδνζηέιερνο πνπ δηακνξθώλεηαη από ηελ βάζε 

ησλ παιαηώλ θύιισλ.  

1.3.3 πόξνο 

Ο ζπόξνο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ είλαη καύξνο θαη γσληώδεο θαη έρεη κηθξή δηάξθεηα 

δσήο πεξίπνπ 1-2 ρξόληα ππό ζπλζήθεο δσκαηίνπ. ε ρακειέο όκσο ζεξκνθξαζίεο θαη κε 

ρακειή πγξαζία ζπόξνπ, ν ζπόξνο δηαηεξεί ηε βιαζηηθόηεηά ηνπ γηα αξθεηά ρξόληα. ε 
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ηξνπηθά θιίκαηα όπνπ επηθξαηνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πγξαζία, ν ζπόξνο δηαηεξεί 

ηελ βιαζηηθόηεηά ηνπ ιηγόηεξν από 1 ρξόλν.  

1.3.4 Βνιβόο 

Ο βνιβόο ζρεκαηίδεηαη από ηηο βάζεηο ησλ θύιισλ, εθ ησλ νπνίσλ νη εζσηεξηθέο 

παρύλνληαη θαη απνηεινύλ ηνπο εζσηεξηθνύο ζαξθώδεηο ρηηώλεο ηνπ βνιβνύ, ελώ νη 

εμσηεξηθέο γίλνληαη ιεπηέο θαη παίξλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα ηεο πνηθηιίαο 

(εμσηεξηθνί ρηηώλεο). Σν ζρήκα, ην κέγεζνο ηνπ βνιβνύ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

πνηθηιία. (εηθόλα 1) 

 

Δηθόλα 1: Μνξθνινγία ηνπ βνιβνύ (Πεγή: Γηαδίθηπν 3) 
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Σηέλεσορ 

Σν θπηό δελ ζρεκαηίδεη θαλνληθό ζηέιερνο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζηειέρνπο απμάλεηαη κε 

ηελ αύμεζε ηνπ θπηνύ θαη θαηά ηελ σξίκαλζε ηνπ βνιβνύ εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο κηθξόο 

αλεζηξακκέλνο θώλνο. Ζ βάζε ή ιαηκόο ηνπ θπηνύ είλαη έλα ςεπδνζηέιεγρνο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη από ηηο αιιεπάιιειεο βάζεηο ησλ θύιισλ.  

 

Δηθόλα 2: ζηέιερνο (δίζθνο) καδί κε ξίδεο (Πεγή: δηαδίθηπν 29) 

1.3.5 Αλζηθό ζηέιερνο 

Σν θπηό θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ από ηελ βιαζηηθή ζηελ αλαπαξαγσγηθή θάζε, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εαξηλνπνίεζε ηνλ δεύηεξν ρξόλν, ζρεκαηίδεη από ην 

θέληξν ηνπ ςεπδνζηειέρνπο, αλζηθό ζηέιερνο κε κήθνο πεξίπνπ 1 κέηξν, ην νπνίν 

αλαπηύζζεηαη θαηαθόξπθα, είλαη θελό ζην εζσηεξηθό θαη δηνγθσκέλν ζην θαηώηεξν 

ηκήκα ηνπ κήθνπο ηνπ (Δηθ. 3). 

 

Δηθόλα 3: Αλζηθά ζηειέρε θξεκκπδηώλ (Πεγή: δηαδίθηπν 4)  
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1.3.6 Αλζνηαμία  

ηελ θνξπθή ηνπ αλζηθνύ ζηειέρνπο εκθαλίδεηαη ε ζθαηξηθή αλζνηαμία, γλσζηή ζαλ 

ζθηάδην, πνπ θέξεη από 50-2000 άλζε. ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο αλζνηαμίαο, ηα 

λεαξά άλζε είλαη θιεηζκέλα ζε έλα εηδηθά δηαζθεπαζκέλν θύιιν, ηελ ζπάζε. 

 

Δηθόλα 4: Αλζνηαμία θξεκκπδηνύ (Πεγή: δηαδίθηπν 5)  

1.3.7 Άλζε  

Σα άλζε βξίζθνληαη πάλσ ζε έλαλ ιεπηό θαη καθξύ κίζρν, έρνπλ εμακεξέο πεξηάλζην 

ρξώκαηνο ιεπθνύ, ιεπθνπξάζηλνπ ή ηώδνπο, θέξνπλ 6 καθξνύο ζηήκνλεο, πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε δίινβνπο αλζήξεο θαη έρνπλ ηξίρσξν σνζήθε κε 6 σάξηα. Ζ σνζήθε θαηαιήγεη ζε 

καθξύ ζηύιν. Σα άλζε παξνπζηάδνπλ ην θαηλόκελν ηεο πξσηαλδξίαο δειαδή ην άλνηγκα 

ησλ αλζήξσλ θαη ε ειεπζέξσζε ηεο γύξεο γίλεηαη πξηλ αθόκα ην ζηίγκα λα είλαη δεθηηθό 

γνληκνπνίεζεο, απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζηαπξνγνλνπνίεζε ησλ άλζεσλ. Ζ άλζεζε 

είλαη ηειείσο αλεπηζύκεηε ζην θξεκκύδη όηαλ ε θαιιηέξγεηα πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή 

βνιβώλ, ελώ είλαη βέβαηα επηζπκεηή ζε θαιιηέξγεηεο ζπνξνπαξαγσγήο. Μεξηθέο θνξέο, 

αληί γηα άλζε ζηελ θνξπθή ηνπ αλζηθνύ ζηειέρνπο, ζρεκαηίδνληαη θεθαιέο κε κηθξά 

βνιβίδηα. Σν θαηλόκελν απηό κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηώζεηο ζε 

θάζε πνηθηιία.  

 

Δηθόλα 5: Αλάπηπμε ηαμηαλζίαο θαη άλζεζεο ζην θξεκκύδη (Πεγή: δηαδίθηπν 6) 
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1.4 Καιιηέξγεηα θξεκκπδηώλ 

Σα θξεκκύδηα είλαη πνιπεηή θπηά αιιά θαιιηεξγνύληαη σο δηεηή ή κνλνεηή, αλάινγα 

κε ην ζθνπό (ζπόξν ή γηα θαηαλάισζε).  

1.4.1 Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο  

Σν θξεκκύδη είλαη θπηό ςπρξήο επνρήο θαη παξνπζηάδεη αλζεθηηθόηεηα ζηνλ παγεηό. 

Αλαπηύζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζε πεξηνρέο θαη επνρέο κε κέζε ζεξκνθξαζία πνπ θπκαίλεηαη 

από 13-25
o
C. Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο γηα ηελ βιάζηεζε θαη αλάπηπμε ησλ 

λεαξώλ θπηώλ θπκαίλεηαη από 20-27
o
C. ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 10

o
C ε βιάζηεζε γίλεηαη 

ζε 13 κέξεο, ζηνπο 15
o
C ζε 7 κέξεο, ζηνπο 20

o
C ζε 5 κέξεο, ζηνπο 25-30

o
C ζε 4 κέξεο, 

ζηνπο 35
o
C ζε 12 κέξεο ελώ ζηνπο 40

o
C δελ βιαζηάλεη θαζόινπ. Γηα ηελ επίηεπμε πςειώλ 

απνδόζεσλ απαηηνύληαη ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο 

ησλ θπηώλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο βνιβνπνίεζεο, ελώ θαηά ηελ βνιβνπνίεζε, ηε 

ζπγθνκηδή θαη ηελ κεζσξίκαλζε είλαη επηζπκεηέο ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

 

Τγξαζία αηκόζθαηξαο: Ζ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ 

επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο, γηαηί επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε κπθεηνινγηθώλ 

αζζελεηώλ. Ο πεξνλόζπνξνο αλαπηύζζεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα όηαλ επηθξαηνύλ κέηξηεο 

ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή αηκνζθαηξηθή πγξαζία. Μέηξηα πξνο ρακειή πγξαζία, 

ζεσξνύληαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ. Υακειή πγξαζία είλαη επηζπκεηή θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο θαη κεζσξίκαλζεο γηα λα μεξαλζνύλ νη βνιβνί  (Πεγή: 

Υ. Οιύκπηνο). 

Απαιηήζειρ ζε έδαθορ   

Σν θξεκκύδη δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθό ζε έδαθνο θαη επδνθηκεί ζε όινπο γεληθά 

ηνπο ηύπνπο. Γίλεη όκσο κεγαιύηεξεο απνδόζεηο θαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο πξντόληα, ζε 

εδάθε ειαθξά έσο κέζεο ζύζηαζεο, γόληκα, θαιά εθνδηαζκέλα κε νξγαληθή νπζία, θαιά 

απνζηξαγγηδόκελα, πνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηή ζπλεθηηθόηεηα ώζηε λα δηαηεξνύλ 

ηθαλνπνηεηηθή πγξαζία ζην ξηδόζηξσκα. Θα πξέπεη όκσο λα είλαη αξθεηά εύζξππηα ώζηε 

λα θαιιηεξγνύληαη εύθνια θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ βνιβνύ αλελόριεηα. Σα 

εδάθε, ζα πξέπεη λα έρνπλ παξνπζηαζηεί κε ηνλ ζσζηό ηξόπν γηα λα δερηνύλ ηνπο κηθξνύο 

ζε κέγεζνο ζπόξνπο. Σα ραιηθώδε, αιαηνύρα θαη ηα πνιύ βαξεηά εδάθε ζα πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη γηαηί νη απνδόζεηο ζε απηά είλαη ρακειέο. Σα ραιηθώδε εδάθε πξνθαινύλ 
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ζεκαληηθέο βιάβεο ζηνπο βνιβνύο θαηά ην ηειηθό ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη θαηά ηελ 

ζπγθνκηδή, εθόζνλ γίλεηαη κε κεραλέο. Σα αιαηνύρα κε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα πάλσ από 

4mmhos πξνθαινύλ θησρή αλάπηπμε θαη παξαγσγή. Δδάθε ζπλεθηηθά κε πνζνζηό 

αξγίινπ 30-35% πξνθαινύλ ζνβαξό πξόβιεκα θξνύζηαο θαη ζβόισλ θαηά ηελ βιάζηεζε 

ησλ θπηώλ, ηελ αλάπηπμε ησλ βνιβώλ θαη ηε ζπγθνκηδή. Σν θξεκκύδη αλαπηύζζεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζε νπδέηεξα ή ειαθξά όμηλα εδάθε, pH= 6 - 7, αιιά δπζθνιεύεηαη ε 

αλάπηπμή ηνπ ζηα πνιύ όμηλα εδάθε. Ζ ζέζε ηνπ εδάθνπο έρεη επίζεο ζεκαζία, κηαο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα, γηα λα είλαη επηθεξδήο πξέπεη λα πνηίδεηαη. Δπνκέλσο ζα πξέπεη 

ην έδαθνο λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ επίπεδν, νκνηόκνξθεο πθήο θαη δνκήο απαιιαγκέλν 

από πέηξεο θαη ζβώινπο. Δίλαη ζεκαληηθό, ην έδαθνο λα είλαη απαιιαγκέλν από δηδάληα 

γηαηί είλαη γλσζηό όηη ην θξεκκύδη δελ κπνξεί λα ηα αληαγσληζζεί. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη απαιιαγκέλν από παζνγόλα εδάθνπο, όπσο κύθεηεο θαη λεκαηώδεηο (Υ. Οιύκπηνο, 

2008). 

1.4.2 Λίπαλζε   

Σα θξεκκύδηα επδνθηκνύλ παληνύ, ζηα ζεξκά όζν θαη ζηα ςπρξά κέξε. Χο πξνο ην 

έδαθνο, αξέζθνληαη θαη απνδίδνπλ θαιιίηεξα ζηα ρώκαηα κέζεο ζπζηάζεσο, όρη όκσο 

πνιύ ακκνπδεξά, αιιά νύηε πνιύ ζθηθηά είηε πγξά. ηα βαξεία αξγηιώδε ρώκαηα, νη 

βνιβνί δελ ρνληξαίλνπλ, γίλνληαη πδαξείο θαη δελ δηαηεξνύληαη θαιά ζε μεξή θαηάζηαζε. 

ηα ειαθξά, εμ άιινπ έρνπλ αλάγθελ από νξγαληθέο νπζίεο θαη πνιιά πνηίζκαηα, αιιηώο 

δελ αλαπηύζζνληαη θαη γίλνληαη πνιύ θαπηεξά. 

Ζ ιίπαλζε επνκέλσο, είλαη αλαγθαία, γηα λα απνθηάηαη θαιή πνηόηεηα βνιβώλ θαη 

πινύζην θύιισκα. Σν θξεκκύδη αληηδξά ζεηηθά ζηελ ιίπαλζε, θαη ηδηαίηεξα ηνπ αδώηνπ, 

ιόγσ αθελόο ηνπ επηθαλεηαθνύ ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνύ θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ κνλάδα επηθαλείαο. Άιια ιηπαληηθά ζηνηρεία, 

πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζηίζεληαη, είλαη ν θώζθνξνο, ην θάιην θαη πηζαλόλ ν ςεπδάξγπξνο, 

ην καγλήζην θαη ν ζίδεξνο.  

Άδσην: Μέξνο ηνπ αδώηνπ πξνζηίζεηαη ζαλ βαζηθή ιίπαλζε πξηλ ή θαηά ηελ 

θύηεπζε, θαη ζπκπιεξσκαηηθά πνζά ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο δόζεηο ζαλ επηθαλεηαθή 

ιίπαλζε. 

Φώζθνξνο: Οη αλάγθεο ζε θώζθνξν, ζε θάιην, ςεπδάξγπξν θαη καγλήζην 

πξνζδηνξίδνληαη κε αλάιπζε εδάθνπο πξηλ ηελ θύηεπζε. Ο θώζθνξνο ζπληειεί ζηνλ 
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θαιύηεξν ζρεκαηηζκό ησλ εμσηεξηθώλ ρηηώλσλ ηνπ βνιβνύ θαη επνκέλσο ηελ θαιύηεξε 

δηαηήξεζή ηνπ.  

Κάιην: Σν θάιην είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξεκκπδηνύ. 

Δπεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ βνιβνύ, όζνλ αθνξά ηελ γιπθύηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα 

δηαηήξεζεο κεηά ηε ζπγθνκηδή.  

1.4.3 Απνζήθεπζε   

Οη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο επεξεάδνπλ ηόζν ηε δηάξθεηα δσήο όζν θαη ηελ πνηόηεηα 

ησλ βνιβώλ. Σα θξεκκύδηα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ζε απνζεθεπηηθνύο 

ρώξνπο, ηνπνζεηνύληαη ζπλήζσο ζε πιαζηηθά ή μύιηλα θηβώηηα ησλ 25 kg ή ζηα πιαζηηθά 

δηρηπσηά ζαθηά κε ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. ηηο απνζήθεο ηα θηβώηηα ή ηα ζαθηά 

ηνπνζεηνύληαη ζε παιέηεο έηζη ώζηε λα κελ αγγίδνπλ ην έδαθνο θαη κεηαμύ ηνπο 

αθήλνληαη θελά γηα λα θπθινθνξεί ειεύζεξα ν αέξαο. ε ζπλζήθεο δσκαηίνπ νη βνιβνί 

κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ην πνιύ γηα 4-5 κήλεο, ελώ ζε ςπγεία ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο ν ρξόλνο κπνξεί λα δηπιαζηαζηεί.  

Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο γηα ην θξεκκύδη, θπκαίλνληαη θνληά ζηνπο 0-

1°C. Μπνξεί όκσο λα δηαηεξεζεί θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 7°C, ελώ ηειείσο 

πξνβιεκαηηθή θαζίζηαηαη ε δηαηήξεζε ζε ζεξκνθξαζίεο 15-21°C, όπνπ παξαηεξείηαη 

έθπηπμε ξηδώλ θαη θύιισλ πνιύ ζύληνκα. (Πεγή: δηαδίθηπν 7) 

1.5 Πνιιαπιαζηαζκόο 

Σν θξεκκύδη θαιιηεξγείηαη ζπλήζσο ζαλ εηήζην θπηό γηα ηελ παξαγσγή βνιβώλ. Ζ 

παξαγσγή βνιβώλ γηα λσπή θαηαλάισζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί:  

- κε ηελ απεπζείαο ζπνξά ζην ρσξάθη,  

- κε ηελ κεηαθύηεπζε ζην ρσξάθη θπηαξίσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζε ζπνξείν 

- κε ηελ θύηεπζε θνθθαξηνύ. (Δθηόο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ) 

Απεπζείαο ζπνξά ζην ρσξάθη: Ζ ζπνξά κπνξεί λα γίλεηαη είηε κε δηαζπνξά ζπόξνπ 

είηε κε ζπαξηηθέο κεραλέο. Ζ ζπνξά γίλεηαη ζε γξακκέο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 25-30cm 

θαη κεξηθέο θνξέο κέρξη θαη 45cm.  Γηα παξαγσγή βνιβώλ γηα λσπή θαηαλάισζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη πνζόηεηα ζπόξνπ πεξίπνπ 1kg/ζηξέκκα. Ζ ζπνξά γίλεηαη ζε κηθξό βάζνο, 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν εδάθνπο. 
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πνξά θαη κεηαθύηεπζε: Ζ κέζνδνο ηεο κεηαθύηεπζεο ζην ρσξάθη θπηαξίσλ πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην ζπνξείν, ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπάληα ζηελ Διιάδα. Σν θπηό 

θπηεύεηαη ζε βάζνο 2,5cm. Οη θαιιηεξγεηηθέο πεξηπνηήζεηο είλαη ίδηεο, όπσο θαη από ηελ 

απεπζείαο ζπνξά ή θύηεπζε θνθθαξηνύ. Ζ κέζνδνο ηεο κεηαθύηεπζεο έρεη πςειό θόζηνο 

εθαξκνγήο πεξίπνπ 20 θνξέο πην πςειό ζε ζύγθξηζε µε ηελ απεπζείαο ζπνξά, γη’ απηό θαη 

δελ εθαξκόδεηαη ζε έθηαζε (Πεγή: δηαδίθηπν 8) 

Φύηεπζε θνθθαξηνύ: Σν θνθθάξη είλαη κηθξνί βνιβνί δηακέηξνπ 1-3cm. 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή βνιβώλ ή παξαγσγή πξαζίλσλ λσπώλ θξεκκπδηώλ όιν 

ηνλ ρξόλν. Ζ θύηεπζε ηνπ θνθθαξηνύ γίλεηαη κε εηδηθέο κεραλέο (νη νπνίεο θέξνπλ 

ππνδνρέο δηαθόξσλ κεγεζώλ, αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ θνθθαξηνύ) ή κε ην ρέξη, ζε 

γξακκέο. Οη γξακκέο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο γύξσ ζηα 20-25 cm, ελώ νη απνζηάζεηο επί ηεο 

γξακκήο θπκαίλνληαη γύξσ ζηα 10 cm. Ζ πνζόηεηα ηνπ θνθθαξηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

πνηθίιιεη θαη ζπλήζσο θπκαίλεηαη 100-150kg/ζηξέµµα. Οη θαιιηεξγεηηθέο πεξηπνηήζεηο, 

ηα θξηηήξηα θαη νη κέζνδνη ζπγθνκηδήο είλαη αλάινγα µε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη θαη γηα 

ηηο άιιεο κεζόδνπο παξαγσγήο βνιβώλ θξεκκπδηνύ.  

 

Δηθόλα 6: Βιαζηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ 

Πεγή: YAAT, 2014 
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1.6 Βνιβνπνίεζε θξεκκπδηνύ 

Ο βνιβόο ζρεκαηίδεηαη από ηελ πάρπλζε ησλ θνιεώλ ησλ θύιισλ, ιόγσ 

απνζήθεπζεο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζε κηθξή απόζηαζε πάλσ από ηνλ βιαζηηθό δίζθν θαη 

από ηελ πάρπλζε κεξηθώλ «θύιισλ» πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην θέληξν ηνπ βνιβνύ, αιιά 

απνηεινύλ κόλνλ απνζεθεπηηθά όξγαλα, ρσξίο λα εκθαλίδνπλ νξαηά ειάζκαηα θύιισλ.  

Ζ έλαξμε, ν ξπζκόο αλάπηπμεο θαη ν βαζκόο ηεο βνιβνπνίεζεο επεξεάδνληαη από 

αξθεηνύο παξάγνληεο  

1.6.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βνβιβνπνίεζε   

Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βνιβνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνηθηιίαο ζην θξεκκύδη, είλαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο :  

 ε θσηνπεξίνδνο  

 ε ζεξκνθξαζία 

 ην ζηάδην αλάπηπμεο (κέγεζνο) ηνπ θπηνύ  

 ε αδσηνύρνο ιίπαλζε  

 

Φσηνπεξίνδνο 

Σν θξεκκύδη είλαη θπηό «καθξάο» θσηνπεξηόδνπ ( > 12 ώξεο θσο), θαζώο όιεο νη 

πνηθηιίεο επλννύληαη ζηε βνιβνπνίεζε ηνπο όηαλ απμάλεηαη ε θσηνπεξίνδνο (Πεγή: Υ. 

Οιύκπηνο, Brewster). 

 Κάζε πνηθηιία ή πβξίδην θξεκκπδηνύ έρεη βέβαηα κία «θξηηηθή θσηνπεξίνδν» γηα 

βνιβνπνίεζε αλεμάξηεηα ζεξκνθξαζίαο. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη θαιιηεξγνύληαη εθηελώο 

πβξίδηα «κηθξήο θσηνπεξηόδνπ» πνπ κπνξνύλ λα βνιβνπνηήζνπλ ζε κηθξόηεξε 

θσηνπεξίνδν (12-13 ώξεο θσο). (Πεγή: δηαδίθηπν 9)  

Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε δηάξθεηα θσηόο, νη πνηθηιίεο ή πβξίδηα 

θξεκκπδηνύ δηαθξίλνληαη: 

 πνηθηιίεο ή πβξίδηα πνιύ καθξάο θσηνπεξηόδνπ (θσο >16 h)  

 πνηθηιίεο ή πβξίδηα καθξάο θσηνπεξηόδνπ (θσο 14,5-15 h)  

 πνηθηιίεο ή πβξίδηα κέζεο θσηνπεξηόδνπ (θσο > 13,5-14 h)  

 πνηθηιίεο ή πβξίδηα κηθξήο θσηνπεξηόδνπ (θσο > 12-13 h) 
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Θεξκνθξαζία 

Ζ βνιβνπνίεζε αξρίδεη όηαλ ην κήθνο ηεο εκέξαο βξίζθεηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα, 

κε ξπζκό αλάπηπμεο πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ ζεξκνθξαζία. Ο βνιβόο 

αλαπηύζζεηαη πην γξήγνξα όηαλ ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη.  

 

Πίλαθαο 1: Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε βνβιβνπνίεζε 

Θεξκνθξαζία Φσηνπεξίνδνο 

Μηθξή εκέξα (11ώξεο) Μεγάιε εκέξα (15 ώξεο) 

Τςειή ζεξκνθξαζία 21
ν
 απνπζία 

βνιβνπνίεζεο 

Σαρέηα βνιβνπνίεζε 

Απνπζία ζρεκαηηζκνύ αλζηθώλ 

θαηαβνιώλ (δελ εκθαλίδνληαη 

θαηαβνιέο πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο ζρεκαηηζηεί) 

Απνπζία ζρεκαηηζκνύ αλζηθώλ 

θαηαβνιώλ (θαηαζηξέθνληαη 

θαηαβνιέο πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο ζρεκαηηζηεί) 

Υακειή ζεξκνθξαζία  10
 ν
 Απνπζία βνιβνπνίεζεο Βνιβνπνηήζε, επίζεο κπνξεί 

λα εκθαληζζνύλ αλζηθέο 

θαηαβνιέο πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο ζρεκαηηζηεί  

ρεκαηίδνληαη αλζηθέο 

θαηαβνιέο (βξαδύο 

ζρεκαηηζκόο αλζηθώλ 

ζηειεγρώλ) 

Απνπζία βνιβνπνίεζεο, 

ζρεκαηηζκόο αλζηθώλ 

θαηαβνιώλ θαη ηαρεία 

εκθάληζε αλζηθώλ θαηαβνιώλ. 

(Πεγή: δηαδίθηπν 10) 

1.7 Θξεπηηθή αμία  

ην θξεκκύδη απνδίδνληαη πάξα πνιιέο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο θαη ζεσξείηαη 

παξάγνληαο καθξνδσίαο. 



21 

 

- Δκπνδίδεη ηε κεγάιε άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζπληζηάηαη ζηνπο δηαβεηηθνύο 

- Δίλαη πινύζην ζε ζειήλην θαη βηηακίλε Δ, αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά κε 

επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ζηελ πξόιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ. 

- Ρεπζηνπνηεί ην αίκα, απνηξέπνληαο ην ζρεκαηηζκό ζξόκβσλ. 

- Έρεη δηνπξεηηθή δξάζε εμαηηίαο ησλ γιπθηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ, ε νπνία 

εληζρύεηαη από ηε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε θάιην, πνπ δξα 

αληαγσληζηηθά πξνο ην αιάηη θαη ην νπνίν θαηαθξαηά λεξό ζηνπο ηζηνύο. 

- Σν θξεκκύδη απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηό από λεξό, αιιά πεξηέρεη θαη 

αξθεηά ζάθραξα, πνπ δίλνπλ ηελ γιπθηά γεύζε όηαλ καγεηξεπηεί, 

πδαηάλζξαθεο θαη ειάρηζηε πξσηεΐλε. 

- Δίλαη πεγή βηηακίλεο C θαη B6, ελώ πεξηέρεη επίζεο αζβέζηην, ζίδεξν, θάιην, 

ζειήλην, ςεπδάξγπξν θαη θνιηθό νμύ. 

- Έρεη ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζεξκίδεο (38 Kcal/100 γξ.)  

- Οη βνιβνί δελ πεξηέρνπλ άκπιν  

- Τςειή (~9%) πεξηεθηηθόηεηα ζε πδαηάλζξαθεο (ππό κνξθή ζαθράξσλ – 

ζαθραξόδε, γιπθόδε, θξνπθηόδε θαη θξνπθηνζάλε (πνιπκεξέο θξνπθηόδεο)  

- Τςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε βηηακίλε Α ζηα ζηειέρε θαη πξάζηλα θύιια ηνπ 

θξέζθνπ θξεκκπδηνύ (θξεκκπδάθη)  

 

Πίλαθαο 2: Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζηνηρεία ηνπ θξεκκπδηνύ αλά 100gr λσπνύ πξντόληνο (Πεγή: 

δηαδίθηπν 11). 

 

Δίδνο 

(θαγώζηκν 

κέξνο) 

Κύξηα ζηνηρεία Βηηακίλεο (mg) Άιαηα (mg) 

Δλέξγεηα 

(cal) 

Νεξό 

(%) 

Πξσηεΐλε

ο (g) 

Λίπν

ο (g) 

Τδαηάλζξαθε

ο (g) 
Α(IU) B1 B2 Νηαζίλε 

C(αζθνξβηθό 

νμύ) 
Ca Fe 

M

g 
P Na K 

Κξεκκ. 

Βνιβόο 
38 89 1,5 0,1 8,7 40 0,03 0,04 0,2 10 27 0,5 16 39 10 

15

7 

Κξεκκπδάθη 

βνιβόο 
21 90 1,3 0,2 8,0 330 0,06 0,05 0,3 32 62 0,5 25 43 5 

23

1 

Κξεκκπδάθη 

θύιια 
19 92 2,0 0,2 6,8 5000 0,07 0,14 0,2 45 80 1,0 24 30 - - 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΡΔΜΜΤΓΗΟΤ 

2.1 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαιήο πνηόηεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξνηίκεζε κηαο πνηθηιίαο 

ζηελ αγνξά αλαθέξνληαη ζην βνιβό, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη ιακπεξό ρξώκα ζηνπο 

εμσηεξηθνύο μεξνύο ρηηώλεο, λα είλαη θαζαξόο, ζπκπαγήο θαη θαινζρεκαηηζκέλνο. 

Ύπαξμε πγξαζίαο ζην ιαηκό ππνδειώλεη ηελ παξνπζία ζήςεο ηνπ βνιβνύ. Δπίζεο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ηνπ βνιβνύ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε 

μεξή νπζία θαη ε θαλνληθόηεηά ηνπ. 

2.2 Καιιηεξγνύκελα είδε θαη πνηθηιίεο   

Οη δηάθνξεο πνηθηιίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εκπόξην, κε θξηηήξην ηελ 

απαηηνύκελε δηάξθεηα εκέξαο γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

βνιβνπνίεζεο, ηαμηλνκνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο:  

- ηε πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα πνπ έρνπλ 

αλάγθε κεγάιεο δηάξθεηαο θσηνπεξηόδνπ (πάλσ από 12 ώξεο) γηα λα ζρεκαηίδνπλ 

βνιβνύο, γηα απηό θαη νλνκάδνληαη κεγάιεο εκέξαο. Οη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα 

κεγάιεο εκέξαο θαιιηεξγνύληαη ηελ άλνημε θαη ζπγθνκίδνληαη ην θαινθαίξη. 

- ηε δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα πνπ βνιβνπνηνύλ ζε 

κηθξή δηάξθεηα θσηνπεξηόδνπ γηα απηό θαη ιέγνληαη κηθξήο εκέξαο. Οη πνηθηιίεο 

απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θζηλνπσξηλέο ζπνξέο ή θπηεύζεηο θαη ζπλεπώο γηα 

θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο ζπγθνκίδνληαη ηελ άλνημε. 

2.3 Πνηθηιίεο Γιπθώλ θξεκκπδηώλ 

Σα γιπθά θξεκκύδηα θαιιηεξγνύληαη ζαλ παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο γηα απηό ζπλήζσο 

παίξλνπλ ηελ νλνκαζία ηεο πεξηνρήο ηεο νπνίαο θαιιηεξγνύληαη.   
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Vidalia onions:  

Σα γιπθά θξεκκύδηα Vidalia αλαθαιύθζεθαλ θαη θαιιηεξγήζεθαλ γηα πξώηε θνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο ην 1931 θπξίσο ζην λόηην ηκήκα ηεο Γεσξγίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) ζηελ πεξηνρή Vidalia.  

Σα θξεκκύδηα Vidalia είλαη κεζαίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο, κε ζρήκα ζθαηξνεηδνύο, 

ζηξνγγπιεκέλν, θαηαθόξπθν, πνπ ζηελεύεη ζην άθξν ηνπ ζηειέρνπο θαη ησλ ξηδώλ θαη 

δηεπξύλεηαη γύξσ από ηε κέζε. Ο βνιβόο είλαη ρξώκαηνο αλνηρηνύ ράιθηλνπ έσο αλνηρηνύ 

θίηξηλνπ, κε ιεπηό δέξκα. Σν μεξό θαη ιεπηνεηδέο δέξκα πξνζηαηεύεη ηελ ζθξηγειή, ιεπθή 

θαη δνπκεξή ζάξθα θαη κέζα ζηελ ζάξθα, ππάξρνπλ πνιιά ιεπηά, ζηξσκαηνπνηεκέλα 

δαρηπιίδηα. Σα θξεκκύδηα Vidalia είλαη ηξαγαλά θαη ηξπθεξά, κε ήπηα, γιπθηά γεύζε, νη 

νπνίεο απνδίδνληαη ζην ήπην θιίκα ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο, ζην ακκώδεο θαη ρακειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζείν έδαθνο θαη ζηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο. 

Σα θξεκκύδηα Vidalia, πνπ ηαμηλνκνύληαη βνηαληθά σο Allium cepa, είλαη κία από ηηο 

πην γιπθείο πνηθηιίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζήκεξα θαη είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

Amaryllidaceae. Αλαθαιύθζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε νλνκαζία Vidalia 

είλαη λνκίκσο θαηαρσξεκέλνο ηίηινο πνπ απνδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο ζπόξσλ 

πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε εγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θνληά ζηελ Vidalia ηεο Γεσξγίαο.   

Σα θξεκκύδηα Vidalia είλαη κηα θαιή πεγή θπηηθώλ ηλώλ, βηηακίλεο C θαη B6, θαιίνπ 

θαη καγγαλίνπ (Πεγή: δηαδίθηπν 12).  

 

 

Δηθόλα 7: Κξεκκύδηα πνηθηιίαο Vidalia (Πεγή: δηαδίθηπν 13) 
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Walla Walla Onions 

Σα θξεκκύδηα Walla Walla είλαη κεζαίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο θαη είλαη ζθαηξνεηδή 

γηα θάπσο νκνηόκνξθν ζρήκα κε ζηξνγγπιεκέλα άθξα. Ο βνιβόο έρεη ρξώκα θίηξηλν έσο 

αλνηρηό θαθέ. Κάησ από ην εύζξαπζην εμσηεξηθό κέξνο, ε ιεπθή, ζρεδόλ εκηδηαθαλήο 

ζάξθα είλαη ζηαζεξή, ηξαγαλή θαη δνπκεξή κε πνιιέο ιεπηέο ζηξώζεηο ιεπθώλ δαθηπιίσλ. 

Σα θξεκκύδηα Walla Walla εθηηκώληαη γηα ηε ζηαζεξή γιπθηά θαη ήπηα γεύζε ηνπο όηαλ 

είλαη σκά, θαη ιόγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε δάραξε θαη λεξό, αλαπηύζζνπλ έλα 

βαζύ, γιπθό θαη δεζηό πξνθίι γεύζεο όηαλ καγεηξεύνληαη. 

Σα θξεκκύδηα Walla Walla, βνηαληθά ηαμηλνκεκέλα σο Allium cepa, είλαη έλα από ηα 

κόλα κε πβξηδηθά, γιπθά θξεκκύδηα πνπ είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae. 

Γλσζηή σο πνηθηιία καθξάο δηαξθείαο, ηα θξεκκύδηα Walla Walla νλνκάδνληαη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλάπηπμήο ηνπο ζηελ θνηιάδα Walla Walla ηεο Οπάζηλγθηνλ. Απηά 

ηα θξεκκύδηα επηηξέπεηαη λα επηζεκαίλνληαη κόλν σο Walla Walla εάλ πιεξνύλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνύο πνηόηεηαο θαη θαιιηεξγνύληαη ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή. 

πιιέγνληαη κε ην ρέξη ιόγσ ηεο επαίζζεηεο θύζεο ηεο βνιβνύ θαη ηεο πςειήο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε λεξό, ηα θξεκκύδηα Walla Walla αλαπηύζζνπλ ηε γιπθηά γεύζε ηνπο 

από ηελ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν ζην έδαθνο. Πεξηέρνπλ βηηακίλε C, θάιην, ζίδεξν, 

αζβέζηην θαη είλαη επίζεο κηα θαιή πεγή θπηηθώλ ηλώλ. 

Σα θξεκκύδηα Walla Walla δελ ζα απνζεθεύνληαη καθξνπξόζεζκα, αιιά ζα 

δηαηεξνύληαη γηα πεξίπνπ 2-3 κήλεο ζε θαιά αεξηδόκελν, δξνζεξό θαη μεξό κέξνο.  

(Πεγή: δηαδίθηπν 14) 

 

 

Δηθόλα 8: Πνηθηιία θξεκκπδηνύ Walla Walla (Πεγή: δηαδίθηπν 15)   
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Cipollini 

Σα θξεκκύδηα Cipollini είλαη κηθξνύ κεγέζνπο, κε δηάκεηξν κεηαμύ 3-8 εθαηνζηώλ θαη 

έρνπλ βνιβό ζηξνγγπιό θαη ειαθξώο πεπιαηπζκέλν, ρξώκαηνο ρξπζνθίηξηλνπ. Κάησ από 

ην δέξκα, ε ιεπθή, ζρεδόλ εκηδηαθαλήο ζάξθα είλαη ζηαζεξή, δνπκεξή θαη έρεη πνιιά 

ζηξώκαηα ιεπθώλ δαθηπιίσλ. Σα Cipollini έρνπλ έλα ήπην άξσκα, είλαη ηξαγαλά θαη  

εκίγιπθα κε κηα πηθάληηθε γεύζε, αιιά κόιηο καγεηξεπηνύλ, γιπθαίλνπλ θαη καιαθώλνπλ. 

Σα θξεκκύδηα Cipollini είλαη δηαζέζηκα όιν ην ρξόλν, κε κηα επνρή αηρκήο ην θζηλόπσξν.  

Σα θξεκκύδηα Cipollini, βνηαληθά είλαη ηαμηλνκεκέλα σο Allium cepa, είλαη κηα 

ηηαιηθή πνηθηιία πνπ είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae. Σα θξεκκύδηα Cipollini 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, ηνπ θίηξηλνπ θαη ηνπ ιεπθνύ. Σν όλνκα 

Cipollini κεηαθξαδόκελν από ηελ ηηαιηθή γιώζζα, ζεκαίλεη "κηθξό θξεκκύδη". Όζνλ 

αθνξά ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, ηα θξεκκύδηα Cipollini πεξηέρνπλ βηηακίλε C, ίλεο, 

καγγάλην, θάιην θαη βηηακίλε Β6. 

Σα θξεκκύδηα Cipollini πξνέξρνληαη από ην Boretto ηεο Ηηαιίαο θαη θαιιηεξγήζεθαλ 

γηα πξώηε θνξά ην 1400. Αξρηθά θαιιηεξγήζεθαλ γηα ηελ εγρώξηα δηαλνκή, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ην θξεκκύδη Cipollini δηαδόζεθε επξέσο θαζώο νη βνιβνί ηαμίδεπαλ ζηελ 

Δπξώπε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Ακεξηθή από Ηηαινύο κεηαλάζηεο. ήκεξα ηα θξεκκύδηα 

Cipollini θαιιηεξγνύληαη ζε όιν ηνλ θόζκν ζε κεζνγεηαθά θιίκαηα θαη κπνξνύλ λα 

βξεζνύλ ζηηο αγνξέο αγξνηώλ θαη εηδηθώλ εηδώλ παληνπσιείνπ ζηε Βόξεηα Ακεξηθή, ηελ 

Δπξώπε, ηελ Αζία θαη ηελ Απζηξαιία. (Πεγή: δηαδίθηπν 16)  

 

 

Δηθόλα 9: Πνηθηιία Italian Cipollini (Πεγή: δηαδίθηπν 17) 
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California Sweet Onions 

Σα θξεκκύδηα ηεο πνηθηιίαο απηήο είλαη κεζαίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο θαη έρνπλ έλα 

πεπιαηπζκέλν ζθαηξηθό ζρήκα. Ο βνιβόο είλαη ηπιηγκέλνο ζε έλα ιεπηό, ιεπηόθνθθν θαη 

ζηεγλό δέξκα ρξώκαηνο, ρξπζνύ έσο αλνηρηόρξσκνπ θαθέ. Κάησ από ην δέξκα, ε 

σρξνθίηξηλε πξνο ηε ιεπθή ζάξθα είλαη εκηδηαθαλήο, δνπκεξή θαη ηξαγαλή κε πνιιά 

ζηξώκαηα ιεπηώλ δαθηπιίσλ. Σα γιπθά θξεκκύδηα πεξηέρνπλ ρακειά επίπεδα ζείνπ ηα 

νπνία ζπλήζσο δίλνπλ θξεκκύδηα ηελ πηθάληηθε γεύζε ηνπο θαη είλαη ηξαγαλά, ηξπθεξά, 

ήπηα θαη γιπθά. 

Δίλαη βνηαληθά ηαμηλνκεκέλα σο Allium cepa, θαη είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

Amaryllidaceae. Καηεγνξηνπνηεκέλα σο θξεκκύδηα κηθξήο εκέξαο, ηα California Sweet 

θξεκκύδηα ρξεηάδνληαη κόλν 11-12 ώξεο ειηαθνύ θσηόο. πιιέγνληαη ηελ άλνημε θαη ην 

θαινθαίξη θαη δηαηίζεληαη ζην εκπόξην σο θξέζθα θξεκκύδηα. Καιιηεξγνύληαη ζηελ 

θνηιάδα Imperial ηεο Καιηθόξληαο θαη πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

αλάπηπμήο ηνπο. Δίλαη επίζεο γλσζηά σο California Sweet Imperial,. Ζ Imperial Valley ηεο 

Καιηθόξληαο είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο παξαγσγνύο γιπθώλ θξεκκπδηώλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Πεξηέρνπλ θπηηθέο ίλεο, βηηακίλε C, ζίδεξν θαη αζβέζηην. 

 

Δηθόλα 10: Πνηθηιία θξεκκπδηώλ California Sweet Onions (Πεγή: δηαδίθηπν 18) 

 

Γιπθά θξεκκύδηα Texas 1015 

Σα γιπθά θξεκκύδηα Texas 1015 είλαη κεγάια ζε κέγεζνο, κε δηάκεηξν 10-15 

εθαηνζηώλ θαη είλαη ζθαηξνεηδή έσο ειαθξώο επηκήθε. Οη βνιβνί έρνπλ ρξώκα θίηξηλν θαη 

ε ππόιεπθε ζάξθα είλαη δνπκεξή θαη ηξαγαλή κε πνιιά ζηξώκαηα νκνηόκνξθσλ 

δαθηπιίσλ πνπ κπνξνύλ εύθνια λα δηαρσξηζηνύλ. Δίλαη γιπθά θαη αξσκαηηθά, ιόγσ ηεο 

παξνπζίαο ηεο ζύλζεζεο eugenol.  
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Βνηαληθά είλαη ηαμηλνκεκέλα σο Allium cepa, είλαη κηα πνηθηιία κηθξήο εκέξαο θαη 

είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae. Καηεγνξηνπνηεκέλν σο θξέζθν θξεκκύδη, ην 

Texas 1015 παίξλεη ην όλνκά ηνπ από ηελ πξνηεηλόκελε εκεξνκελία θύηεπζεο ηεο 15εο 

Οθησβξίνπ θαη ηελ εγρώξηα θαιιηέξγεηα. Σν Sweet Texas 1015 είλαη κία από ηηο πην 

δηάζεκεο πνηθηιίεο ηνπ Σέμαο θαη έρεη κεγάιε δήηεζε ιόγσ πεξηνξηζκέλεο πξνζθνξάο 

θάζε επνρή.  Πεξηέρνπλ βηηακίλε C, βηηακίλε Β6, θάιην, καγγάλην θαη θπιιηθό νμύ. 

Καιιηεξγνύληαη ζε νιόθιεξε ηελ θνηιάδα Rio Grande ζην λόηην Σέμαο ζηηο Ζ.Π.Α.  

(Πεγή: δηαδίθηπν 19) 

 

 

Δηθόλα 11: Πνηθηιία Sweet Texas 1015 

(Πεγή: δηαδίθηπν 20) 

 

Γιπθά θξεκκύδηα Kula  

Σα θξεκκύδηα ηεο πνηθηιίαο Kula είλαη κηθξνύ έσο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη έρνπλ 

θαηαθόξπθε, ζθαηξηθή θαη κεξηθέο θνξέο έληνλε κνξθή. Ο βνιβόο θαιύπηεηαη ζε έλα 

ιεπηό δέξκα, ην νπνίν θπκαίλεηαη από ρξώκα αλνηθηό θίηξηλν έσο θαθέ, θαη είλαη 

ιεπηόθνθθν, μεξό θαη εύζξαπζην. Κάησ από ην δέξκα, ε εκηδηαθαλήο, ιεπθή ζάξθα είλαη 

ηξαγαλή, δνπκεξή θαη ζηαζεξή θαη έρεη πνιιά ζηξώκαηα ιεπθώλ δαθηπιίσλ. Έρνπλ κηα 

ήπηα, γιπθηά γεύζε θαξπδηνύ, θαζώο ζηεξνύληαη ηηο έληνλεο ζεηηθέο ελώζεηο άιισλ επξέσο 

δηαδεδνκέλσλ πνηθηιηώλ θξεκκπδηνύ.  

Βνηαληθά είλαη κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae. Καιιηεξγείηαη ζηηο αλώηεξεο 

πιαγηέο ηεο Haleakala, έλα αδξαλέο εθαίζηεην ζην λεζί Maui ηεο Υαβάεο. Σα θξεκκύδηα 

Kula είλαη έλα από ηα πξώηα αλνημηάηηθα θξεκκύδηα θαη ζεσξνύληαη κηα από ηηο πην γιπθέο 

πνηθηιίεο ζηνλ θόζκν. Γηαηίζεληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο θαζώο θαιιηεξγνύληαη ζε 

ιηγόηεξν από ηεηξαθόζηα ζηξέκκαηα γεο. 
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Σα θξεκκύδηα Kula πεξηέρνπλ βηηακίλεο Β6, καγγάλην, θώζθνξν, θάιην, θνιηθό νμύ 

θαη βηηακίλε C.  

 

Δηθόλα 12: Πνηθηιία Kula Sweet Onions 

(Πεγή: δηαδίθηπν 21). 

 

2.4 Πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ Διιάδα   

Μέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, ε θαιιηέξγεηα θξεκκπδηώλ γηα βνιβνύο γίλεηαη θπξίσο 

κε ηελ αλνημηάηηθε θύηεπζε θνθθαξηνύ ή ζπνξά, είηε πβξηδίσλ καθξάο θσηνπεξηόδνπ, είηε 

δηαθόξσλ πνηθηιηώλ πνπ εηζάγνληαη από άιιεο ρώξεο ή ζπόξσλ ληόπησλ πιεζπζκώλ 

θξεκκπδηώλ. Οη ληόπηνη πιεζπζκνί έρνπλ πξνθύςεη από ηε θπζηθή ηνπ 

ζηαπξνγνληκνπνίεζε πνπ επλνείηαη από ηελ πξσηαλδξία ησλ αλζέσλ ηνπ θξεκκπδηνύ.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ παξαηεξεζεί ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο πνηθηιίεο ηνπ 

θξεκκπδηνύ. Νέα πβξίδηα αληηθαζηζηνύλ ηηο παιηέο θιαζηθέο πνηθηιίεο.   

2.4.1 Πξώηκεο πνηθηιίεο 

Οη πην δηαδεδνκέλεο γηα αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο θξεκκπδηνύ ηελ Διιάδα είλαη:  

- Goldmine (IDEAL 11): Ο βνιβόο έρεη θίηξηλνπο εμσηεξηθνύο ρηηώλεο θαη άζπξε 

ζάξθα, ην ζρήκα ηνπ είλαη ζθαηξηθό, είλαη πξώηκν θαη παξαγσγηθό.  

- Dorata di Parma: Ο βνιβόο είλαη επίκεθεο θπιηλδξηθόο θαη ην ρξώκα ησλ εμσηεξηθώλ 

ρηηώλσλ είλαη ρξπζνθίηξηλν.  

- Morada de Amposta: Οη βνιβνί είλαη νκνηόκνξθνη, ζρήκα ζθαηξηθό, ρξώκα 

θνθθηλσπό.  Ζ ζάξθα είλαη ιεπθή θαη παξνπζηάδεη ειαθξά    θαπζηηθόηεηα.  
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- Dorata di Polonia: Μέζν βάξνο βνιβώλ είλαη 200-250γξακ. θαη νη εμσηεξηθνί ρηηώλεο 

είλαη ρξπζνθίηξηλνη.  

- Yellow Sweet Spanish: Μεγάινη βνιβνί, ζρήκαηνο ζθαηξηθνύ. Οη εμσηεξηθνί ρηηώλεο 

έρνπλ ρξώκα βαζύ θίηξηλν – θαθέ (Υ. Οιύκπηνο, 2008). 

2.4.2 Όςηκεο πνηθηιίεο 

Ζ θζηλνπσξηλή θαιιηέξγεηα ηνπ θξεκκπδηνύ ζηελ Διιάδα έρεη θαζηεξσζεί θαη 

επεθηαζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα γηαηί παξνπζηάδεη πςειέο απνδόζεηο, θαιή πνηόηεηα, 

πξώηκε σξίκαλζε θαη ζπγθνκηδή κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά.  

Μεξηθά από ηα πβξίδηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα είλαη:  

- Red cross F1: Ηαπσληθήο πξνέιεπζεο, κεζνόςηκν πβξίδην, απαηηεί πεξίπνπ 7 κε 7,5 

κήλεο από ηε ζπνξά κέρξη ηε ζπγθνκηδή θαη 13 ώξεο θσηηζκνύ γηα λα βνιβνπνηήζεη 

ηθαλνπνηεηηθά. Σν ζρήκα ηνπ βνιβνύ είλαη πεπιαηπζκέλν ειιεηςνεηδέο θαη ρξώκα 

βαζύ θόθθηλν. Δίλαη αξθεηά παξαγσγηθό κε απόδνζε 9 έσο 10ηνλ/ζηξ. αιιά 

κεηνλεθηεί γηαηί έρεη κηθξό πνζνζηό μεξήο νπζίαο θαη εθβιαζηάλεη θαηά ηελ 

απνζήθεπζε.  

- Red Star: Ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο πνηθηιία κεζνόςηκε, απαηηεί πεξίπνπ 7 κε 7,5 

κήλεο από ηε ζπνξά κέρξη ηε ζπγθνκηδή. Δλδείθλπηαη γηα ηηο θζηλνπσξηλέο θαιιηέξγεηεο 

ηνπ θξεκκπδηνύ. Σν ζρήκα ηνπ βνιβνύ είλαη θσληθό - ζθαηξηθνθσληθό, θαη έρεη ρξώκα 

βαζπθόθθηλν πνξθπξό. Απνδίδεη 9-10ηνλ/ζηξ.. Μεηνλεθηεί δηόηη αλαβιαζηάλεη 

γξήγνξα θαη ζπλεπώο δελ δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ απνζήθε. Ζ 

πνηθηιία απηή θαιιηεξγείηαη ιόγσ ησλ πςειώλ απνδόζεσλ θαη ηνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο 

πνπ αξέζεη ζηνπο θαηαλαισηέο 

- Bisar F1: Ο βνιβόο έρεη ρξώκα θόθθηλν ελώ νη εζσηεξηθνί ρηηώλεο έρνπλ άζπξε ζάξθα. 

Σν κέζν βάξνο ησλ βνιβώλ είλαη 150-200gr.  

- Granex 429 F1: Οη βνιβνί είλαη ζθαηξηθνί ειαθξώο πεπιαηπζκέλνη. Οη εμσηεξηθνί 

ρηηώλεο έρνπλ ρξώκα ρξπζό - θίηξηλν. Οη εζσηεξηθνί ρηηώλεο είλαη ιεπθνί θαη ρνλδξνί 

θαη έρνπλ ειαθξύ πιηθό άξσκα.  

- Vista : Ο βνιβόο έρεη ρξώκα εμσηεξηθώλ ρηηώλσλ θίηξηλν θαη άζπξε ζάξθα. Σν ζρήκα 

είλαη ζθαηξηθό, ειαθξά επίκεθεο κε κέζν βάξνο βνιβνύ 100-300 gr.  

Texas Early Grano 502 PRR: Ο βνιβόο έρεη ζρήκα θσληθό, κε εμσηεξηθνύο ρηηώλεο 

ρξώκαηνο θίηξηλνπ. Ζ ζάξθα είλαη άζπξε κε γιπθό άξσκα (Υ. Οιύκπηνο, 2008) 
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2.4.3 Εαθπλζηλό λεξνθξέκκπδν 

Σν Εαθπλζηλό λεξνθξέκκπδν είλαη κηα ληόπηα πνηθηιία θξεκκπδηνύ, ε νπνία 

θαιιηεξγείηαη ζήκεξα ζε κηθξή έθηαζε, πεξίπνπ 200 ζηξεκκάησλ ζε πεξηνρέο ηεο 

Εαθύλζνπ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηε Εάθπλζν, ε 

ηνπηθή απηή πνηθηιία θξεκκπδηνύ θαιιηεξγείηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ Κπςέιε 

(Μπεινύζη) ηνπ Γήκνπ Αξθαδίσλ Εαθύλζνπ, όπνπ έρεη πάξεη θαη ην όλνκα 

«Μπεινπζηώηηθν», όπσο ζπλεζίδνπλ λα ην απνθαινύλ νη Εαθπλζηλνί. 

Ζ παξάδνζε ιέεη πσο ζηε Εάθπλζν ήξζαλ ηε πεξίνδν ηεο ελεηνθξαηίαο. 

Καιιηεξγνύληαη επίζεο ζηελ πεξηνρή ηεο ηθειίαο Giarratana.  

 

Γεληθά γλσξίζκαηα 

Σα Εαθπλζηλά λεξνθξέκκπδα είλαη ιεπθόρξσκα ή κε ειαθξώο κνβ απόρξσζε μεξά 

θαη κεγάινπ κεγέζνπο.  Σν θξεκκύδη απηό έρεη βνιβό αξθεηά πιαηύ θαη ην κέγεζνο ηνπ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο. Σν βάξνο ηνπ θπκαίλεηαη από κηζό κέρξη 

έλα θηιό, θαη έρεη κέζε απόδνζε 2,5 έσο 4 ηόλνπο . Έρεη γιπθηά θαη δξνζεξή γεύζε, 

ηξαγαλή πθή θαη θαηαλαιώλεηαη θπξίσο λσπό ζε ζαιάηεο. Γελ δηαηεξείηαη πνιύ κεηά ηελ 

ζπγθνκηδή, (θαηαλάισζε κεξηθνύο κήλεο κεηά ηελ ζπγθνκηδή).  

Πξόθεηηαη γηα έλα επνρηαθό θαη εμεηδηθεπκέλν πξντόλ, πνπ παξάγεηαη εδώ θαη 

δεθαεηίεο, ην νπνίν αγαπήζεθε πνιύ από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ θαη έηζη βξήθε κόληκε 

ζέζε ζηελ δαθπλζηλή θνπδίλα. Γξήγνξα όκσο ε θήκε ηνπ μεπέξαζε ηα ζηελά όξηα ηνπ 

Ηνλίνπ θαη πιένλ βξίζθεηαη θαη ζηηο αγνξέο ηεο ππόινηπεο Διιάδαο 

.  

Δηθόλα 13: Εαθπλζηλό λεξνθξέκκπδν 

Ζ θαιιηέξγεηά ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Εαθύλζνπ αλαθέξεηαη ζε εθθιεζηαζηηθά βηβιία 

ηνπ 16νπ αηώλα, όπνπ ην ρσξηό αλαθέξεηαη σο «θξεκκπδόηνπνο». 
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Καιιηέξγεηα   

Ζ ηερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηε Εάθπλζν είλαη ε ζπνξά ηνπ ζπόξνπ 

– ηνλ νπνίν παξάγνπλ νη ίδηνη νη παξαγσγνί-  ζε αλνηθηό ή πξνζηαηεπόκελν ζπνξείν θαηά 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη ε κεηαθύηεπζε ζην ρσξάθη κεηά από 4 πεξίπνπ κήλεο, δειαδή 

αξρέο Απξηιίνπ. Καηά ηελ κεηαθύηεπζε εθαξκόδεηαη θιάδεκα ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζην 1cm, θαη ηνπ θπιιώκαηνο ζηα 4cm. Ζ θύηεπζε γίλεηαη ζε ζακάξηα πιάηνπο 80cm ζε 4 

γξακκέο/ζακάξη, κε απόζηαζε κεηαμύ ησλ γξακκώλ 15cm. Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο πνπ 

θαιιηεξγείηαη ην Εαθπλζηλό λεξνθξέκκπδν είλαη κέζεο ζύζηαζεο, κε pΖ ειαθξώο 

αιθαιηθό. Σν λεξό άξδεπζεο είλαη θαιήο πνηόηεηαο. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη ηνλ Ηνύιην-

Αύγνπζην. Ζ πνηθηιία είλαη επαίζζεηε ζην πεξνλόζπνξν θαη ζην βνηξύηε. 

Παξαγσγή 

Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Εαθύλζνπ, ηα λεξνθξέκκπδα ζην λεζί θαιιηεξγνύληαη ζε έθηαζε πεξίπνπ 200 

ζηξεκκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ κόλν ηα 15-20 ζηξέκκαηα. βξίζθνληαη ζην Γ.Γ. Μέζν 

Γεξαθαξίνπ, ελώ ηα ππόινηπα είλαη ζην Γ.Γ. ηεο Κπςέιεο. Οη ζηξεκκαηηθέο απνδόζεηο 

είλαη πνιύ θαιέο, εθόζνλ ε κέζε παξαγσγή αλά ζηξέκκα θζάλεη ηνπο 3-4 ηόλνπο, αιιά 

κπνξεί κε ζσζηέο θξνληίδεο λα αγγίμεη θαη ηνπο 5-6 ηόλνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο 

παξαγσγνύ ηνπ πξντόληνο, απηέο μεθηλάλε γύξσ ζην 1,50 επξώ ην θηιό, θαη πξνο ην ηέινο 

ηεο πεξηόδνπ κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ θαη ηα 2 επξώ (Πεγή: δηαδίθηπν 22).  

2.5 Παξαγσγή θξεκκπδηνύ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν 

Σν θξεκκύδη θαιιηεξγείηαη ζε πνιιέο ρώξεο θαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο. ύκθσλα κε ην 

Σκήκα ηαηηζηηθώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, γηα 

ην δηάζηεκα 1961-2014, ε Αζία παξήγαγε ην 57.3% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο, ε 

Ακεξηθή ην 15%, ε Δπξώπε ην 17.6% θαη νη ππόινηπεο πεξηνρέο ην 10.1%. Γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν, δειαδή 1961-2014, νη πέληε ρώξεο πνπ παξάγνπλ ηηο κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο 

θξεκκπδηνύ είλαη ε Κίλα, ε Ηλδία, νη Ζ.Π.Α., ε Σνπξθία θαη  ε Ηαπσλία.  
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Πίλαθαο 3: Παγθόζκηα παξαγσγή θξεκκπδηνύ 

Καηάηαμε Υώξα Παξαγσγή (metric tons) 

1 Κίλα 22.300.000 

2 Ηλδία 19.300.000 

3 Ζ.Π.Α. 3.159.400 

4 Ηξάλ 2.381.551 

5 Ρσζία  1.985.000 

6 Σνπξθία 1.905.000 

7 Αίγππηνο 1.903.000 

8 Παθηζηάλ 1.660.000 

9 Βξαδηιία 1,556,300 

10 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο 1,411,650 

 ύλνιν 84.758.191 

(Πεγή: δηαδίθηπν 23) 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ, πεξίπνπ ην 65% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο 

θξεκκπδηνύ πξνέξρεηαη από 8 θνξπθαίεο ρώξεο παξαγσγήο θξεκκπδηνύ. ήκεξα, ην 

θξεκκύδη είλαη ην ηξίην θαγώζηκν ιαραληθό ζηηο ΖΠΑ, ακέζσο κεηά ηελ ηνκάηα θαη ηελ 

παηάηα. ε παγθόζκην επίπεδν, παξάγνληαη 84.758.191 ηόλνη θξεκκπδηώλ. 

 

Δηθόλα 14: Υώξεο παξαγσγήο θξεκκπδηνύ (Πεγή: δηαδίθηπν 24) 
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2.5.1 Παξαγσγή θξεκκπδηνύ ζηελ Δπξώπε  

ύκθσλα κε ην Σκήκα ηαηηζηηθώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηελ πςειόηεξε παξαγσγή θξεκκπδηώλ ζηελ Δπξώπε, από ην 1961 έσο 

ην 2014, έρεη ε Ηζπαλία. Αθνινπζνύλ ε Οιιαλδία, ε Πνισλία, ε Ηηαιία, ε Ρνπκαλία, ε 

Οπθξαλία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία, κε παξαγσγή άλσ ησλ 10.000.000 ηόλσλ. Ζ 

δηαθίλεζε ηνπ θξεκκπδηνύ ζηελ Δπξώπε γίλεηαη θπξίσο κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ 

αιιά θαη κεηαμύ Δπξώπεο θαη Μέζεο Αλαηνιήο.  

Γελ είλαη παξάμελν ην γεγνλόο όηη κία ρώξα εκθαλίδεηαη λα εμάγεη θαη λα εηζάγεη 

ηαπηόρξνλα θξεκκύδηα ιόγσ δηαθνξεηηθήο πεξηόδνπ ζπγθνκηδήο θαη έιιεηςεο 

δηαζεζηκόηεηαο ηνπ πξντόληνο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

2.5.2 Παξαγσγή θξεκκπδηνύ ζηελ Διιάδα  

ηελ Διιάδα, ην θξεκκύδη θαιιηεξγείηαη ζε πνιιέο ηηο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ όκσο 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, όζνλ αθνξά ηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαη ηηο 

ζηξεκκαηηθέο απνδόζεηο. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΑΑΣ, ην 

1961 θαιιηεξγήζεθαλ 109.061 ζηξέκκαηα γηα παξαγσγή μεξώλ θξεκκπδηώλ ελώ ην 2010 ν 

αξηζκόο ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ άγγημε κόιηο ηα 48.000 ζηξέκκαηα (Πίλαθαο 4). 

Πίλαθαο 4: Δμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ μεξώλ θξεκκπδηώλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1961-2010. 

Έηνο Έθηαζε (ηξέκκαηα) ηξεκκαηηθή απόδνζε (θηιά / 

ζηξέκκα) 

1961 109.061 1.177 

1971 98.058 1.323 

1981 91.060 1.470 

1991 75.300 2.037 

2001 65.525 2.640 

2010 48.000 3.521 

Πεγή: ηαηηζηηθή ππεξεζία Y.A.T.T. 
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Ζ πην ζεκαληηθή πεξηνρή θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο είλαη ν λνκόο Βνησηίαο, ζηνλ 

νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη παξάγεηαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη 

παξαγσγήο ηεο νιηθήο πνζόηεηαο θξεκκπδηώλ (Πίλαθαο 5). 

 

Πίλαθαο 5: Έθηαζε θαη παξαγσγή θξεκκπδηώλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ην έηνο 2003 

 Έθηαζε(ζηξ.) Παξαγσγή (ΜΣ) (%) ηνπ ζπλόινπ ηεο 

παξαγσγήο 

Για βολβούρ    

1. Βνησηίαο 16.000 90.000 59,2 

2. Λαθσλίαο 3.400 9.200 6,1 

3. Σξηθάισλ 2.700 5.200 3,4 

4. Γσδεθαλήζσλ 2.800 2.900 1,9 

5. Αηησιναθαξλαλία

ο 

2.500 2.450 1,6 

Πξάζηλν θξεκκπδάθη    

1. Βνησηίαο 2.100 6.000 23,0 

2. Θεζζαινλίθεο 1.250 1.250 4,8 

3. Ζιείαο 1.100 1.200 4,6 

4. Δύβνηαο 800 1.200 4,6 

5. Αραΐαο 800 600 2,3 

 (Πεγή: δηαδίθηπν 25) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΔΥΘΡΟΗ ΚΑΗ ΑΘΔΝΔΗΔ 

3.1 Εσηθνί ερζξνί  

 Έληνκα Δδάθνπο :  

- Κξεκκπδνθάγνο (Gryllotalpa gryllotalpa)  

- Αγξόηηδεο, θνθηνζθνύιεθα  (Agrotis segetum, Α. ypsilon)  

- ηδεξνζθνύιεθα, ζπξκαηνζθνύιεθα  (Agriotes spp.)  

Σα έληνκα εδάθνπο κπνξεί λα θάλνπλ ζεκαληηθή δεκηά ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ 

βνιβσδώλ ιαραληθώλ ζε εδάθε ειαθξά (θξεκκπδνθάγνο) ή βαξηά θαη θαθώο 

ζηξαγγηδόκελα (ζηδεξνζθνύιεθα), πινύζηα ζε νξγαληθή νπζία θαη κε αξθεηή πγξαζία. Ζ 

κεγάιε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηνπ θξεκκπδνθάγνπ (1-2 έηε) θαη ησλ 

ζηδεξνζθνύιεθσλ (3-4 έηε), ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη πξνζηαηεύνληαη θαιά ζην έδαθνο 

δπζθνιεύεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο.  

Πξνιεπηηθά θαη θαιιηεξγεηηθά κέηξα  

Κνθηνζθνύιεθα:   

 Πξηλ ηε θύηεπζε, ειέγρνπκε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ρσξαθηνύ.  

 Απνκαθξύλνπκε ηα δηδάληα από ηα πεξηζώξηα ηνπ ρσξαθηνύ θαη νξγώλνπκε ην 

ρσξάθη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηε θύηεπζε γηα λα θαηαζηξέςνπκε 

πξνλύκθεο θαη θπηά-μεληζηέο γηα ηξνθή θαη σνηνθία  

 Μεηά ηε θύηεπζε, ειέγρνπκε γηα καξακέλα θπηά ή θπηά πνπ έρνπλ δεκηά ζηα 

ζηειέρε ηνπο. θάβνπκε γύξσ από ηε βάζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ θαη 

ειέγρνπκε ην έδαθνο γηα ηελ παξνπζία πξνλπκθώλ (θάκπηεο).  

 Γεληθά ζπληζηώληαη βαζηά νξγώκαηα θαη θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ μεληζηώλ.  

Κξεκκπδνθάγνο:  

 Καηαζηξνθή ησλ απηνθπώλ θπηώλ-μεληζηώλ.  

 Γηα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπνζέηεζε ζην ρσξάθη κηθξώλ ζσξώλ θνπξηάο 

ην θζηλόπσξν θαη θαηαζηξνθή ηνπο ην ρεηκώλα.  

ηδεξνζθνύιεθα:  

 Ακεηςηζπνξά γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ρξόληα κε ζθαιηζηηθά ή αλζεθηηθά θπηά.  
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 Καηαζηξνθή ησλ απηνθπώλ θπηώλ-μεληζηώλ  

 Βαζεηά ζεξηλά νξγώκαηα θαη θαιή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο  

 ηξάγγηζε ή θαιιηέξγεηα ζε αλαρώκαηα   

 

 Μύγα ηνπ θξεκκπδηνύ   

Ζ κύγα ηνπ θξεκκπδηνύ έρεη πξνηίκεζε ζηα θξεκκύδηα ζε ζρέζε κε ηα άιια 

βνιβώδε. Ζ αληηκεηώπηζε βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξνιεπηηθά θαιιηεξγεηηθά κέηξα.  

Σν έληνκν έρεη 3 γεληέο αιιά νη ζνβαξόηεξεο δεκηέο γίλνληαη από ηελ πξώηε γεληά ε 

νπνία κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην 40% ηεο παξαγσγήο. Ζ κύγα ηνπ θξεκκπδηνύ γελλά ζην 

ιαηκό ησλ θπηώλ πξνλύκθεο νη νπνίεο κπαίλνπλ ζηνπο βνιβνύο κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ 

ζηνέο. Σα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη ηα θπηά καξαίλνληαη  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Απνθπγή δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο κε θξεκκύδηα.  

 Να κε γίλεηαη ζπνξά βνιβσδώλ ιαραληθώλ κεηά από ρνξηνδνηηθέο 

θαιιηέξγεηεο πνπ αθήλνπλ άθζνλν κε απνζπληηζέκελν θπηηθό πιηθό.  

 Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο όπνπ κπνξνύλ λα βξνπλ 

θαηαθύγην νη πξνλύκθεο ηεο ηξίηεο γεληάο.  

 Όςηκεο αλνημηάηηθεο θπηεύζεηο όηαλ ην έδαθνο έρεη δεζηαζεί γηα απνθπγή ηεο 

πξνζβνιήο ηεο πξώηεο γεληάο ή, θύηεπζε ην θζηλόπσξν όηαλ ην έδαθνο είλαη 

αθόκε δεζηό  

 

 Θξίπεο –(ζξίπαο ηνπ θαπλνύ θαη ζξίπαο ηεο Καιηθόξληαο)  

Ο ζξίπαο ηνπ θαπλνύ ζεσξείηαη πην θνηλόο θαη επηβιαβήο από ηνλ ζξίπα ηεο 

Καιηθόξληαο ζην θξεκκύδη. Ζ επίπησζε ιόγσ ηεο ηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζξηπώλ 

ζηνπο βνιβνύο δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Χζηόζν, κεγάινη πιεζπζκνί ζξίπα κπνξνύλ λα 

κεηώζνπλ ηελ παξαγσγή θαη λα ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ θξεκκπδηώλ. Οη ζξίπεο 

αλαπαξάγνληαη πνιύ γξήγνξα θαη κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε κεγάινπο πιεζπζκνύο ζε κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ είζνδό ηνπο ζην ρσξάθη.  
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Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Καηαζηξνθή ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ δηδαλίσλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, αλ θαη σο κέηξν δελ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθό ιόγσ ηεο επθνιίαο πνπ κεηαθηλνύληαη νη ζξίπεο από ηηο γύξσ 

θαιιηέξγεηεο θαη ηνλ πςειό ξπζκό πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπο.  

 Να απνθεύγεηαη ε θαιιηέξγεηα θξεκκπδηώλ θνληά ζε αγξνύο ζηηεξώλ επεηδή ν 

πιεζπζκόο ησλ ζξηπώλ απμάλεηαη ζηα ζηηεξά ηελ άλνημε.  

 Ακεηςηζπνξά.  

 Άξδεπζε κε ηερλεηή βξνρή κπνξεί λα θαηαζηείιεη κεξηθώο ηνπο πιεζπζκνύο 

ησλ ζξηπώλ αιιά νη ςεθαζκνί κπνξεί λα είλαη θαη ηόηε αθόκε αλαγθαίνη.  

Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε  

Οη θπζηθνί ερζξνί ησλ ζξηπώλ πεξηιακβάλνπλ αξπαθηηθά αθάξεα, εκίπηεξα 

αξπαθηηθά ηνπ γέλνπο Orius, πξνλύκθεο ρξύζσπα. Χζηόζν, ηα σθέιηκα απηά έληνκα είλαη 

επαίζζεηα ζηα εληνκνθηόλα θαη κπνξεί λα κελ είλαη ζεκαληηθά ζε ρσξάθηα πνπ έρνπλ 

γίλεη εθαξκνγέο κε εληνκνθηόλα.  

 Ληξηόκπδεο (Liriomyza cepae, Liriomyza spp.)  

Οη πξνλύκθεο ηνπο ηξέθνληαη αλάκεζα ζηελ άλσ θαη ηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ 

ηνπ θξεκκπδηνύ, θάλνληαο ραξαθηεξηζηηθέο ειηθώδεηο ζηνέο νη νπνίεο είλαη νξαηέο 

εμσηεξηθά. Ζ δεκηά από ηηο ιηξηόκπδεο ζηα πξάζηλα θξεκκπδάθηα είλαη θπξίσο αηζζεηηθήο 

ζεκαζίαο. Ζ δεκηά ζηα μεξά θξεκκύδηα είλαη κηθξήο ζεκαζίαο εθηόο εάλ νη πιεζπζκνί 

γίλνπλ ηόζν κεγάινη ώζηε λα ζαλαηώζνπλ ην θύιισκα πξόσξα.  

Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε  

Οη θπζηθνί ερζξνί, θπξίσο ηα παξαζηηνεηδή πκελόπηεξα, κεηώλνπλ πνιύ ζπρλά ηνπο 

πιεζπζκνύο ηεο ιηξηόκπδαο.  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Απόζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θξεκκπδηνύ θαηά ην δπλαηόλ από ρσξάθηα κε 

θαιιηέξγεηεο μεληζηέο όπσο καξνύιη, ζέιηλν ή ζπαλάθη.  

 Καιή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο πξηλ ηε θύηεπζε ησλ θξεκκπδηώλ ζε ρσξάθηα 

πνπ είραλ πξηλ θαιιηέξγεηεο μεληζηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπκε λα βγνπλ ηα 

ελήιηθα από ην έδαθνο.  
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 Αθίδεο (Myzus persica)  

Ζ αθίδα πνπ πξνζβάιιεη ηα βνιβώδε ιαραληθά είλαη ε Myzus persicae (πξάζηλε 

αθίδα ηεο ξνδαθηληάο). Θεξκόο θαη μεξόο θαηξόο πεξηνξίδεη ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ έληαζε 

ησλ πξνζβνιώλ κεηώλνληαο πνιύ ηνπο πιεζπζκνύο ησλ αθίδσλ.   

πκπηώκαηα: ριώξσζε θαη ζπζηξνθή θύιισλ, θαη δεπηεξνγελήο αλάπηπμε κπθήησλ 

θαπληάο ζηα κειηηώδε εθθξίκαηα ησλ αθίδσλ κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ θπηώλ πνπ 

θαιιηεξγνύληαη γηα ην θύιισκά ηνπο (πξάζηλα θξεκκπδάθηα). Ζ ζνβαξόηεξε ζπλέπεηα ηεο 

πξνζβνιήο από αθίδεο είλαη ε κεηάδνζε ηώζεσλ.  

Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε  

Οη θπζηθνί ερζξνί ηεο αθίδαο πεξηιακβάλνπλ γεληθά αθηδνθάγα αξπαθηηθά όπσο νη 

πξνλύκθεο ηνπ ρξύζσπα (Chrysoperla carnea), Hippodamia convergens θαη παξαζηηνεηδή 

(Aphidius spp., matricariae Aphidoletes aphidimyza, Aphelinus spp.,) ηα νπνία κπνξνύλ λα 

κεηώζνπλ ζεκαληηθά ηνπο αξηζκνύο ησλ αθίδσλ.  

 

 Νεκαηώδεηο ξηδώλ (Ditylenchus dipsaci θαη Meloidogyne spp.)  

Σα ζεκαληηθόηεξα είδε λεκαησδώλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα θξεκκύδηα, ηα ζθόξδα θαη 

κεξηθώο ηα πξάζα θαη πξνθαινύλ ζνβαξέο δεκηέο ζηελ Διιάδα είλαη ηα είδε Ditylenchus 

dipsaci θαη Meloidogyne spp..  

a) Ditylenchus dipsaci  

Ο Ditylenchus dipsaci αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελδνπαξαζηηηθώλ λεκαησδώλ πνπ 

κεηαλαζηεύνπλ κέζα ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο θαη κπνξεί λα πξνζβάιιεη θύιια, ζηειέρε θαη  

βνιβνύο. Σα θπηά γίλνληαη ρισξσηηθά, ζηακαηά ε αλάπηπμή ηνπο, θαη παξαηεξνύληαη 

παξακνξθώζεηο θαη ζθαζίκαηα ζην θάησ κέξνο ηνπ βνιβνύ. Πξνζβάιιεη πνιιά είδε 

θπηώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ην ζθόξδν, ην θξεκκύδη, ν αξαβόζηηνο, ε βξώκε, ε 

κεδηθή, ηα γεώκεια, ην ηξηθύιιη, ε θξάνπια θαη ν θαπλόο. 

Μπνξεί λα κεηαθεξζεί κε θάζε πξνζβεβιεκέλν θπηηθό ηκήκα, κε ην λεξό ηεο 

άξδεπζεο, κε ην ρώκα θαη κε ηελ ρξήζε γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ.  

Αληηκεηώπηζε  

 Υξεζηκνπνίεζε πγηνύο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ.  
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 Ακεηςηζπνξά ώζηε λα κελ θαιιηεξγείηαη ην ρσξάθη κε ζθόξδν, θξεκκύδη, 

πξάζν ή άιιν μεληζηή ηνπ D. dipsaci επί 3-4 ηνπιάρηζηνλ έηε κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο.  

 

Δηθόλα 15: Πξνζβνιή από ην Νεκαηώδε Ditylenchus dispaci 

 (Υ. Οιύκπηνο, 2008). 

 

b) Meloidogyne spp.  

Σα είδε ηνπ γέλνπο Meloidνgyne είλαη ελδνπαξάζηηα ππόγεησλ θπηηθώλ κεξώλ θαη 

έρνπλ έλα πάξα πνιύ κεγάιν εύξνο θπηώλ μεληζηώλ.  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Δθξίδσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ-ξηδώλ θαη δηδαλίσλ  

 Αγξαλάπαπζε ηνπ αγξνύ, πνπ λα ζπλδπαζηεί κε 1-2 νξγώκαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ.  

 Ακεηςηζπνξά 2-6 έηε κε ζηηεξά.  

 Φύηεπζε πξώηκσλ πνηθηιηώλ.  

 Φύηεπζε ζηηο γξακκέο, θπηώλ πνπ δξνπλ ηνμηθά θαηά ησλ λεκαησδώλ όπσο 

θαηεθέο, αγξσζηώδε (ζηηάξη, θξηζάξη, βξώκε, ζόξγν, triticale).  

 Καηάθιπζε αγξνύ γηα 2-12 κήλεο, όπνπ απηό είλαη εθηθηό  
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3.2 Αζζέλεηεο 

 Πεξνλόζπνξνο (Peronospora destructor)  

Ζ αζζέλεηα νθείιεηαη ζηνλ σνκύθεηα Peronospora destructor. Σν παζνγόλν επλνείηαη 

από πςειή ζρεηηθή πγξαζία, λύρηεο δξνζεξέο θαη πγξέο θαη κέξεο κέηξηα ζεξκέο θαη 

λεθνζθεπείο. Άξηζηε ζεξκνθξαζία 10-13°C.  

Δίλαη από ηηο πην θαηαζηξεπηηθέο αζζέλεηεο ησλ βνιβσδώλ ιαραληθώλ. Πξνζβάιιεη 

όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ (θύιια, αλζνθόξα ζηειέρε, βνιβνύο). Σα θπηά είλαη εππαζή ζε 

όια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο. Ζ πξνζβνιή κπνξεί λα είλαη δηαζπζηεκαηηθή εθόζνλ 

μεθηλά από πξνζβεβιεκέλνπο βνιβνύο (θνθθάξη) θαη λα επεθηείλεηαη ζηα θύιια. 

Δθδειώλεηαη κε θειίδεο θαη θύιισκα παξακνξθσκέλν ρξώκαηνο αλνηθηνύ πξάζηλνπ-

θίηξηλνπ. ε πγξό θαηξό εκθαλίδνληαη πάλσ ζηηο θειίδεο ηα ζπόξηα ηνπ παζνγόλνπ. Σα 

θύιια μεξαίλνληαη από ηε θνξπθή πξνο ηε βάζε θαη ηα θπηά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

λαληζκό. Σα πξνζβεβιεκέλα θύιια ζπάλε ζην ζεκείν ηεο πξνζβνιήο, μεξαίλνληαη θαη 

ζπρλά επάλσ ηνπο αλαπηύζζνληαη θαη άιια παζνγόλα. Οη παξαγόκελνη βνιβνί είλαη 

ζπνγγώδεηο θαη κηθξόηεξνη ζε κέγεζνο από ην θαλνληθό.  

 

Δηθόλα 16: Πξνζβνιή θύιισλ θξεκκπδηνύ από πεξνλόζπνξν (Υ. Οιύκπηνο, 2008). 
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Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Φύηεπζε πγηώλ βνιβώλ.  

 Έθζεζε βνιβώλ επί 12 κέξεο ζηνλ ήιην ή επί 4 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία 41°C γηα 

απνιύκαλζε  

 Καηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο  

 Καιόο αεξηζκόο ησλ θπηώλ θαη γξήγνξν ζηέγλσκα ηνπ θπιιώκαηνο θαη ηνπ 

εδάθνπο.  

 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ είλαη εθηθηό ηξίρξνλε ακεηςηζπνξά κε θπηά εθηόο ηνπ 

γέλνπο Allium.  

 Τπάξρνπλ θάπνηεο αλζεθηηθέο πνηθηιίεο θόθθηλνπ θξεκκπδηνύ ζηελ αγνξά  

 

 Σεθξά ήςε (Botrytis spp.)  

Σα βνιβώδε ιαραληθά πξνζβάιινληαη από δηαθνξεηηθά είδε Botrytis, πξν θαη 

κεηαζπιιεθηηθά.  

a) Botrytis cinerea  

Ο κύθεηαο είλαη ζαπξόθπην θαη δηαηεξείηαη ζηα πξνζβεβιεκέλα θαη λεθξσκέλα κέξε 

ησλ θπηώλ αιιά θαη κε ζθιεξώηηα ζην έδαθνο. Ζ αζζέλεηα επλνείηαη από πςειή ζρεηηθή 

πγξαζία θαη ακκώδε εδάθε. Γηεπθνιύλεηαη από ηε παξνπζία πιεγώλ θαη εμαζζελεκέλσλ 

θπηηθώλ ηζηώλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο ε θπιιηθή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα 

παξακέλεη πγξή γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο.  

πκπηώκαηα: Πξνζβάιιεηαη ν ιαηκόο θαη ηα θύιια ελώ πξνθαιεί ζήςε ζηνπο 

βνιβνύο κεηαζπιιεθηηθά. ηα ζπνξόθπηα, πξνζβάιιεη ην ιαηκό θαη μεξαίλεη ηα θύιια. 

ηα αλεπηπγκέλα θπηά πξνθαιεί θειίδεο, ζηα εμαζζελεκέλα θπηά, κόλν ζηελ επηθάλεηα 

ησλ θύιισλ. Οη θειίδεο είλαη σνεηδείο πδαξείο κε ρισξσηηθή άισ θάπνηεο θνξέο ελώ ε 

επηδεξκίδα γύξσ από ηε θειίδα κπνξεί λα θαίλεηαη αξγπξή. Όηαλ νη θειίδεο πιεζαίλνπλ 

πξώηα νη θνξπθέο θαη κεηά νιόθιεξα ηα θύιια μεξαίλνληαη.  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Απόζηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ παξαγσγήο από ηηο θαιιηέξγεηεο θνθθαξηνύ  
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 Δλαιιαγή θαιιηεξγεηώλ κε γέλε εθηόο ηνπ Allium (βνιβώδε) θαη θαηαζηξνθή 

ησλ θπηώλ εζεινληώλ ζε απηό ην δηάζηεκα  

 Καιόο έιεγρνο γηα κείσζε ηεο πγξαζίαο  

b) Botrytis allii  

Σν παζνγόλν πξνζβάιιεη θξεκκύδηα, θξέζθα θξεκκύδηα, ζθόξδα, θαη πξάζα. Ο 

κύθεηαο είλαη ζαπξόθπην θαη δηαηεξείηαη ζηα πξνζβεβιεκέλα θαη λεθξσκέλα κέξε ησλ 

θπηώλ αιιά θαη κε ζθιεξώηηα ζην έδαθνο. Ζ αζζέλεηα επλνείηαη από πςειή ζρεηηθή 

πγξαζία θαη ζεξκνθξαζίεο (10° - 24°C).  

πκπηώκαηα : Οη πξνζβνιέο μεθηλνύλ από ην ιαηκό ησλ βνιβώλ ζην ρσξάθη αιιά 

εμειίζζνληαη ζε ζνβαξέο δεκηνγόλεο πξνζβνιέο θαηά ηελ απνζήθεπζε. Οη ηζηνί 

καιαθώλνπλ θαη γίλνληαη πγξνί θαη θαζηαλνί θαζώο ζαπίδνπλ. Αξγόηεξα μεξαίλνληαη θαη 

λεθξώλνληαη. Πάλσ ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο ηζηνύο αλαπηύζζνληαη ηα ζπόξηα ηνπ κύθεηα. 

Σα πξνζβεβιεκέλα θπηά κέλνπλ κηθξόζσκα. Οη αξρηθέο κνιύλζεηο κπνξεί λα παξακείλνπλ 

αζπκπησκαηηθέο κέρξη ηε γήξαλζε ή/θαη ηε λέθξσζε ησλ θύιισλ.  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ησλ βνιβώλ από έληνκα θαη αζζέλεηεο θαηά ηε 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.  

 Απνθπγή ππεξβνιηθήο/όςηκεο ιίπαλζεο κε άδσην.  

 Μείσζε ηεο άξδεπζεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή  

 πγθνκηδή κόλν κεηά ηε πιήξε σξίκαλζε ησλ βνιβώλ (θαιά θιεηζκέλνο-

μεξακέλνο ιαηκόο).  

 Απνζήθεπζε βνιβώλ ζε ζεξκνθξαζία ≤ 5°C, ρακειή ζρεηηθή πγξαζία θαη 

θαιό αεξηζκό.  

 

Δηθόλα 17: Δπηθαλεηαθά ζπκπηώκαηα ηεο ζήςεο ηνπ ιαηκνύ (Botrytis Alli)(Υ. Οιύκπηνο, 2008). 
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 Λεπθή ζήςε ή θιεξσηίαζε (Sclerotium cepivorum))  

Ζ αζζέλεηα πξνθαιείηαη από ηνλ ζαπξνθπηηθό κύθεηα Sclerotium cepivorum. 

Πξνζβάιιεη θξεκκύδηα, ζθόξδα θαη πξάζα. Σν παζνγόλν δηαηεξείηαη κε ηα ζθιεξώηηα γηα 

πνιύ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα -κέρξη θαη 20 ρξόληα- ζην έδαθνο αθόκα θαη απνπζία 

θπηνύ-μεληζηή. Σα ζθιεξώηηα βιαζηάλνπλ κόλν όηαλ ππάξρνπλ θπηά-μεληζηέο. Ζ έληαζε 

ηεο αζζέλεηαο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ζθιεξσηίσλ ζην έδαθνο ηε ζηηγκή ηεο 

θύηεπζεο. Μεηαδίδεηαη ζε ακόιπληα εδάθε κε κνιπζκέλνπο βνιβνύο, κε ην ρώκα, ην λεξό 

πνηίζκαηνο, ηα εξγαιεία θαη ηνλ άλεκν.  

Ζ αζζέλεηα επλνείηαη από ςπρξά θαη πγξά εδάθε κε ζεξκνθξαζίεο 15-18ºC ελώ ζε 

ζεξκνθξαζία 25 ºC ε αζζέλεηα παξεκπνδίδεηαη ζεκαληηθά.  

πκπηώκαηα: Σα θπηά είλαη εππαζή ζε όια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο. Σα παιηόηεξα 

θύιια πξώηα αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ, λα καξαίλνληαη θαη ηέινο λα μεξαίλνληαη από ηε 

θνξπθή πξνο ηα θάησ θαη λα εκθαλίδνπλ ζήςε ζηε βάζε ηνπο. ηνπο βνιβνύο νη ρηηώλεο 

εκθαλίδνπλ ζήςε από έμσ πξνο ηα κέζα αξρηθά πγξή θαη κεηά μεξή νπόηε θαη νη βνιβνί 

δαξώλνπλ θαη ζρίδνληαη. Οη ξίδεο επίζεο ζαπίδνπλ κε απνηέιεζκα ην θπηό λα ηξαβηέηαη 

από ην έδαθνο πνιύ εύθνια. Σα λεαξά πξνζβεβιεκέλα θπηά κέλνπλ κηθξόζσκα θαη 

μεξαίλνληαη γξήγνξα. ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε εκθαλίδεηαη πινύζην άζπξν κπθήιην 

εηδηθά ζηε βάζε ηνπ βνιβνύ. Καζώο ε αζζέλεηα εμειίζζεηαη, κέζα ζην κπθήιην 

δεκηνπξγνύληαη πνιπάξηζκα κηθξνζθιεξώηηα ηνπο βνιβνύο ε αζζέλεηα κπνξεί λα 

ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη κεηαζπιιεθηηθά.  

 

Δηθόλα 18: Πξνζβνιή ςεπδνζηειέρνπο θαη λεαξώλ βνιβώλ από ιεπθή ζήςε 

ζθεξσηίληα (Υ. Οιύκπηνο, 2008). 
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Πξνιεπηηθά κέηξα  

 Απνθπγή κεηαθνξάο βνιβώλ, ππνιεηκκάησλ θαη ρώκαηνο από πξνζβεβιεκέλα 

ζε θαζαξά ρσξάθηα.  

 Καιόο θαζαξηζκόο ησλ εξγαιείσλ πξηλ ηε ρξήζε από ην έλα ρσξάθη ζην άιιν.  

 Υξήζε θαζαξνύ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ.  

 Δθόζνλ εκθαληζζεί ε αζζέλεηα ζηε θαιιηέξγεηα ε παύζε ηεο άξδεπζεο ζα 

κεηώζεη ηε δεκηά αιιά δελ ζα ζηακαηήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο.  

 Μαθξνρξόληα εθαξκνγή ελαιιαγήο θαιιηεξγεηώλ απνθεύγνληαο εγθαηάζηαζε 

βνιβσδώλ κεηά από βνιβώδε  

 

 

 θιεξσηηλίαζε (Sclerotinia sclerotiorum θαη Sclerotinia minor)  

Ζ αζζέλεηα πξνθαιείηαη από ηνπο ζαπξνθπηηθνύο κύθεηα Sclerotinia sclerotiorum θαη 

Sclerotinia minor. Πξνζβάιιεη θπξίσο ηα θξεκκύδηα. Καη επλνείηαη από πςειή εδαθηθή 

θαη αηκνζθαηξηθή πγξαζία θαη ζπρλέο βξνρνπηώζεηο.  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Πην αξαηή θύηεπζε   

 Όρη ππεξβνιηθή αδσηνύρα ιίπαλζε  

 Φύηεπζε ζε ρξόλνπο πνπ ε ζεξκνθξαζία δελ επλνεί ηα παζνγόλα  

 Άξδεπζε κε ζηαιαθηήξεο θαη κόλν ην πξσί γηα εμαζθάιηζε ηνπ θαινύ 

ζηεγλώκαηνο ηνπ θπηνύ κέρξη ην βξάδπ.   

 Καιή ζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο κεηαμύ ησλ πνηηζκάησλ  

 Έιεγρνο ησλ δηδαλίσλ  

 Δλαιιαγή θαιιηεξγεηώλ κε θπηά κε μεληζηέο  

 Πξηλ ηε θαιιηέξγεηα ππνθαπληζκόο ηνπ εδάθνπο 

 

 θσξίαζε (Puccinia porri)  

Σελ αζζέλεηα πξνθαιεί ν κύθεηαο Puccinia porri. Δπλνείηαη από βξνρεξό θαηξό, 

πςειή ζρεηηθή πγξαζία θαη κέηξηα ζεξκνθξαζία. Σν παζνγόλν δηαηεξείηαη ζηα δηδάληα θαη 
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ζηα πξνζβεβιεκέλα θπηά. Μεηαθέξεηαη κε ηνλ άλεκν. Πξνζβάιιεη ζθόξδα, θξεκκύδηα 

θαη πξάζα αιιά θαη άγξηα είδε ηνπ γέλνπο Allium.  

πκπηώκαηα: ηα θύιια ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηδεξκίδα θιύθηαηλεο (θνπζθάιεο) θαη 

από θάησ παξάγνληαη ηα ζπόξηα ηνπ κύθεηα ρξώκαηνο πνξηνθαιί ελώ θαζώο εμειίζζεηαη 

ε αζζέλεηα παξάγνληαη καύξα ζπόξηα. Σα πνιύ πξνζβεβιεκέλα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη 

κπνξεί λα θαηαζηξαθνύλ. ε έληνλεο πξνζβνιέο ην κέγεζνο θαη ε πνηόηεηα ησλ 

παξαγόκελσλ βνιβώλ κεηώλεηαη.  

Αληηκεηώπηζε  

 Δλαιιαγή κε θαιιηέξγεηεο εθηόο ησλ βνιβσδώλ ιαραληθώλ γηα 2-3 ρξόληα θαη 

θαηαζηξνθή ησλ θπηώλ εζεινληώλ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.  

 ε έληνλεο πξνζβνιέο ςεθαζκνί θπιιώκαηνο κε εγθεθξηκέλα γηα ηελ αζζέλεηα 

θαη ηε θαιιηέξγεηα  

 

 Γξακκσηόο άλζξαθαο ή Καπληά (Urocystis cepulae)  

Ζ αζζέλεηα πξνθαιείηαη από ην κύθεηα Urocystis cepulae θαη πξνζβάιιεη ηα 

αλνημηάηηθα θξεκκύδηα θαη πξάζα ελώ δελ έρνπλ αλαθεξζεί πξνζβνιέο ζε ζθόξδν. Κξύνο, 

πγξόο θαηξόο ηελ άλνημε θαζπζηεξεί ηελ βιάζηεζε ησλ θπηώλ θαη επηκεθύλεη ηε πεξίνδν 

πνπ είλαη εππαζή ζηηο κνιύλζεηο θαζώο ηα θπηά είλαη εππαζή από ηε βιάζηεζε κέρξη θαη 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ πξαγκαηηθνύ θύιινπ. ε ζεξκνθξαζίεο πάλσ ησλ 25 ºC 

ζηακαηά ε εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο.  

Σν παζνγόλν δηαηεξείηαη σο ζπόξηα ζην έδαθνο γηα πνιιά ρξόληα. Σν κόιπζκα 

κεηαθέξεηαη κε κνιπζκέλα θνθθάξηα, κεηαθνξά κνιπζκέλνπ εδάθνπο, εξγαιεία, ην λεξό 

απνζηξάγγηζεο θαη ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα.  

πκπηώκαηα: Σα πξώηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη σο θιύθηαηλεο ζε θνηπιεδόλεο θαη 

λεαξά θύιια. Κάησ από ηηο θιύθηαηλεο δεκηνπξγνύληαη ηα ζθνύξα ζπόξηα ηνπ κύθεηα πνπ 

απειεπζεξώλνληαη όηαλ σξηκάζνπλ θαη αλνίμνπλ νη θιύθηαηλεο. Σν παζνγόλν πξνρσξά 

ζην εζσηεξηθό ηνπ βνιβνύ, ζηε βάζε ηνπ θπηνύ. Σα πεξηζζόηεξα πξνζβεβιεκέλα θπηάξηα 

θαζειώλνληαη θαη ζπλήζσο λεθξώλνληαη ζηαδηαθά ζε 3-5 βδνκάδεο κεηά ηε βιάζηεζε.  

Παξόιν πνπ ε αζζέλεηα δελ αλαπηύζζεηαη κεηαζπιιεθηηθά, νη πξνζβεβιεκέλνη βνιβνί 

αθπδαηώλνληαη γξεγνξόηεξα θαη είλαη πην εππαζείο ζε δεπηεξνγελείο κνιύλζεηο.  
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Αληηκεηώπηζε  

 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο θαιιηέξγεηαο ζε ρσξάθη κε ηζηνξηθό ηεο αζζέλεηαο  

 Πξνηίκεζε θύηεπζεο αλζεθηηθώλ θπηαξίσλ (ζην ζηάδην ηνπ πξώηνπ 

πξαγκαηηθνύ θύιινπ) θαη όρη ζπόξσλ θαζώο είλαη πην επάισηνη ζηηο 

κνιύλζεηο θαη βέβαηα λα εμαζθαιίδεηαη πγηέο πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό  

 Απνθπγή κεηαθνξάο κνιπζκέλνπ ρώκαηνο ζε πγηέο ρσξάθη  

 

 Ρόδηλε Ρίδα (Phoma terrestris)  

Σελ αζζέλεηα πξνθαιεί ν κύθεηαο Phoma terrestris. Ο κύθεηαο είλαη θνηλόο ζην 

έδαθνο θαη εηζέξρεηαη απεπζείαο ζην θπηό από ηηο ξίδεο ρσξίο λα έρεη αλάγθε ηελ ύπαξμε 

πιεγώλ. Πξνζβάιιεη ηα θξεκκύδηα θπξίσο θαη εηδηθά η’ αδύλακα θπηά. Ζ αζζέλεηα 

επλνείηαη από ζεξκνθξαζίεο 24-29 ºC.  

πκπηώκαηα: Σν θύξην θαη ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ην ρξώκα 

ηεο ξίδαο. Αξρηθά γίλεηαη ξόδηλε θαη όζν πξνρσξά ε πξνζβνιή ζθνπξαίλεη θαη γίλεηαη 

θόθθηλε θαη κεηά κσβ. Σειηθά ε ξίδα ζπξξηθλώλεηαη γίλεηαη καύξε θαη λεθξώλεηαη. Ο 

κεηαρξσκαηηζκόο κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ζηνπο ρηηώλεο ηνπ θξεκκπδηνύ. Οη λέεο ξίδεο 

είλαη πηζαλό λα κνιπλζνύλ. ε έληνλεο πξνζβνιέο νιόθιεξν ην θπηό θαζειώλεηαη αιιά 

ζπάληα λεθξώλεηαη. Ζ πξνζβνιή πεξηνξίδεηαη ζηε ξίδα θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρηηώλεο ηνπ 

θξεκκπδηνύ.  

Καιιηεξγεηηθά κέηξα  

 Δλαιιαγή θαιιηεξγεηώλ αλ θαη ε αζζέλεηα έρεη πνιινύο μεληζηέο.  

 Απνθπγή θύηεπζεο θξεκκπδηώλ κεηά από ζηηεξά  

 Υξήζε αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ.  

 Ζ ειηναπνιύκαλζε έρεη απνδεηρζεί αξθεηά απνηειεζκαηηθή θαηά ηεο 

αζζέλεηαο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
                                                                                                                   

ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ                                                                                                                                                

4.1 Γεληθά 

Τδξνπνλία (Hydroponics) θαιείηαη θάζε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο θπηώλ, ησλ νπνίσλ ην 

ξηδηθό ζύζηεκα αλαπηύζζεηαη εθηόο ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο. Οη ξίδεο αλαπηύζζνληαη είηε ζε 

ζθέην ζξεπηηθό δηάιπκα, είηε πάλσ ζε ππνζηξώκαηα ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ην ζξεπηηθό 

δηάιπκα. πρλά αλαθέξεηαη θαη θαιιηέξγεηα εθηόο εδάθνπο (Soilless culture). 

Οη πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο απνηεινύλ ίζσο ηε ζεκαληηθόηεξε πξννπηηθή εμέιημεο 

ησλ ζεξκνθεπηαθώλ θαιιηεξγεηώλ, γηα ηξεηο θπξίσο ιόγνπο: 

 Σελ αύμεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο. 

 Σελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ιηπαζκάησλ. 

 Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε πεξηνξηζκό ησλ ρεκηθώλ απνβιήησλ. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα, νη κνλάδεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο βξίζθνληαη 

ζε ηαρείο ξπζκνύο αλάπηπμεο, απνηειώληαο έλαλ από ηνπο δπλακηθόηεξνπο θιάδνπο ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε έληνλν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ. 

4.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ή θαιιηέξγεηα εθηόο εδάθνπο αλαπηύρζεθε από ηα 

επξήκαηα πεηξακάησλ πνπ έγηλαλ κε ζθνπό ησλ πξνζδηνξηζκό ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ αύμεζε θαη αλάπηπμε ησλ θπηώλ, θαζώο θαη ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο πνπ 

ρξνλνινγνύληαη από πνιύ παιηά γύξσ ζηα 1600. 

ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα, δηάθνξνη εξεπλεηέο απέδεημαλ όηη θπηά κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ ζε έλα αδξαλέο πιηθό όηαλ απηό δηαβξέρεηαη κε πδαηηθό δηάιπκα, πνπ 

πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα αλόξγαλα ζηνηρεία γηα ηα θπηά. Σν επόκελν βήκα ήηαλ λα 

αθαηξεζεί νινζρεξώο ην αδξαλέο πιηθό θαη λα αλαπηπρζνύλ ηα θπηά ζε πδαηηθά δηαιύκαηα 

πνπ πεξηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Απηέο νη πξώηεο δηεξεπλήζεηο ηεο ζξέςεο ησλ 

θπηώλ έδεημαλ όηη θαλνληθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ κπνξεί λα πεηπραίλεηαη όηαλ ην ξηδηθό 

ζύζηεκα είλαη βπζηζκέλν ζε πδαηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη άιαηα αδώηνπ, θσζθόξνπ, 

ζείνπ, θαιίνπ, αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ.  Σα επόκελα ρξόληα, νη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ 
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επηά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζε ζρεηηθά κηθξέο πνζόηεηεο.  Απηά είλαη ν ζίδεξνο, ην 

ριώξην, ην καγλήζην, ην βόξην, ν ςεπδάξγπξνο, ν ραιθόο, θαη ην κνιπβδαίλην. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ν W.F. Gericke ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Καιηθόξληα εθάξκνζε ηα εξγαζηεξηαθά απηά πεηξάκαηα ζε εκπνξηθή θιίκαθα θαη 

νλόκαζε ηα ζπζηήκαηα απηά πδξνπνληθά. O Gericke θαιιηέξγεζε δηάθνξα ιαραληθά  

θαζώο θαη ζηηεξά, θαιισπηζηηθά θαη αλζνθνκηθά είδε. Υξεζηκνπνηώληαο λεξό ζε κεγάιεο 

δεμακελέο, θαιιηέξγεζε, ηνκάηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε ηέηνην ύςνο πνπ ρξεηάδνληαλ 

ζθάιεο γηα ηελ ζπγθνκηδή. Ζ πδξνπνλία ηνπ Gericke εθαξκόζζεθε πξαθηηθά ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Οη ακεξηθαλνί 

εθνδίαδαλ κε λσπά ιαραληθά ηα ζηξαηεύκαηα ηνπο, πνπ ήηαλ ζηαζκεπκέλα ζε λεζηά ηνπ 

Δηξεληθνύ, εθαξκόδνληαο ζε βξαρώδε εδάθε ζε επξεία θιίκαθα ηελ πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα ζε ραιίθη θαη άκκν, όπνπ ήηαλ αδύλαηε ε παξαγσγή ιαραληθώλ.  

Ζ εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο πδξνπνλίαο επεθηάζεθε κεηά ηνλ πόιεκν ζε ρώξεο όπσο 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία, Μ. Βξεηαλία, Γεξκαλία, νπεδία, πξώελ νβηεηηθή Έλσζε, 

Ηζξαήι, Ζ.Π.Α. θαη Ηξάλ.  

Με ηελ αλάπηπμε ησλ πιαζηηθώλ, νη παξαγσγνί απαιιάρζεθαλ από νγθώδεηο θαη 

βαξηέο θαηαζθεπέο θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ κέρξη ηόηε θαη ηα ζθιεξά πιαζηηθά 

ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ σο ππνδνρείο ππνζηξσκάησλ. Ζ πδξνπνλία θαζηεξώζεθε σο 

ηξόπνο θαιιηέξγεηαο ζηα ζεξκνθήπηα ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ηελ αλάπηπμε ηνπ NFT 

(Nutrient Film Technique) ζηε Μ. Βξεηαλία από ηνλ Allan Cooper θαη κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηε Γαλία ηνπ πεηξνβάκβαθα σο ππόζηξσκα θαιιηέξγεηαο. ε νξηζκέλεο 

ρώξεο ε αλάπηπμε ησλ δύν απηώλ ζπζηεκάησλ επλνήζεθε από ηελ ελεξγεηαθή θξίζε πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηα κέζα απηήο ηεο δεθαεηίαο.  

ήκεξα, κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο πδξνπνλίαο ππάξρνπλ ζε όιν ην θόζκν θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή αλζέσλ θαη ιαραληθώλ, ελώ ζε άγνλεο θαη μεξέο 

πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, όπνπ ην λεξό είλαη πεξηνξηζκέλν, ζύλζεηεο κνλάδεο έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνύλ αικπξό λεξό ζάιαζζαο. 

4.3 Οη πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο ζήκεξα 

Οη πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο ζήκεξα επεθηείλνληαη δηαξθώο θαζώο κε ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ξίδαο πνπ επηηπγράλεη απμάλνληαη νη απνδόζεηο 

ησλ θπηώλ θαη βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. Δθηόο απηώλ όκσο 
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παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαιιηεξγεζνύλ θπηά ζε πεξηνρέο κε πνιύ θαθήο πνηόηεηαο 

εδάθε (πνιύ αιαηνύρα, πνιύ ζπλεθηηθά θιπ) ή ζε ζέζεηο κε θαζόινπ θπζηθό έδαθνο. 

πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πδξνπνληθώλ θαιιηεξγεηώλ είλαη: 

 Δλαιιαθηηθή ιύζε αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινύλ νη 

κεηαδηδόκελεο κέζσ ηνπ εδάθνπο αζζέλεηεο (π.ρ. θνπδάξην, βεξηηηζίιην, πύζην 

θ.η.ι.). Ξεθίλεκα ηεο θαιιηέξγεηαο κε απνπζία παζνγόλσλ ζην ξηδηθό 

πεξηβάιινλ. 

 Απαιιαγή ηεο θπηείαο από ηελ παξνπζία δηδαλίσλ. 

 Λύλεηαη ην πξόβιεκα ηεο ρακειήο γνληκόηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ πνιιά εδάθε, 

είηε ιόγσ ηεο ππεξεληαηηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο, 

είηε ιόγσ δπζκελώλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ (π.ρ. ελαιαησκέλα εδάθε, πνιύ βαξηά 

εδάθε, εδάθε κε πνιύ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία). 

 Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε όηη ε θαιιηέξγεηα πάλσ ζε θαιήο πνηόηεηαο 

ππνζηξώκαηα θαη ζε θαζαξό ζξεπηηθό δηάιπκα επηθέξεη ζεκαληηθή πξσίκηζε 

ηεο ζπγθνκηδήο. Απηό νθείιεηαη ζηε δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο πςειόηεξσλ 

ζεξκνθξαζηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ ξηδνζηξώκαηνο. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ εθηόο εδάθνπο απαιιάζζεη ηνλ θαιιηεξγεηή, 

αθελόο, από ηηο εξγαζίεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο (όξγσκα, 

θξεδάξηζκα, βαζηθή ιίπαλζε θ.η.ι.), κε απνηέιεζκα λα κεηώλνληαη νη αλάγθεο 

ζε εξγαηηθά, θαη, αθεηέξνπ, λα είλαη δπλαηή ε θύηεπζε λέαο θαιιηέξγεηαο 

ακέζσο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο πξνεγνύκελεο.   

 Γίλεη απμεκέλεο απνδόζεηο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ππθλόηεηαο θύηεπζεο, ηεο 

άξηζηεο ζξέςεο, ηεο δπλαηόηεηαο δηαηήξεζεο πςειόηεξσλ ζεξκνθξαζηώλ ζην 

ξηδόζηξσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο επνρήο ηνπ έηνπο θαη ησλ 

θαιύηεξσλ θπζηθνρεκηθώλ ηδηνηήησλ, πνπ έρνπλ ηα ππνζηξώκαηα έλαληη ηνπ 

εδάθνπο. 

 Απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ εξγαζηώλ 

(Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Κύπξνπ, 2014) 

Σα ζεκαληηθόηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο είλαη: 

 Σν θόζηνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο κηαο πδξνπνληθήο κνλάδαο είλαη 

πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν θόζηνο γηα κηα θαιιηέξγεηα ζην 

έδαθνο. 
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 Πνιππινθόηεηα ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ λεξνύ θαη ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. 

 ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα άξδεπζεο ππάξρεη θίλδπλνο εμάπισζεο κηαο 

κόιπλζεο, εθόζνλ πξνζβιεζεί έλα θπηό, κέζσ ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο ην 

νπνίν αλαθπθιώλεηαη. ηελ πξάμε ν θίλδπλνο απηόο είλαη ζρεηηθά κηθξόο. 

 Ζ εκθάληζε ησλ δπζκελώλ επηδξάζεσλ ελόο ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ είλαη πην 

γξήγνξε θαη ζπρλά πην έληνλε ζηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο. 

 ηα αλνηρηά ζπζηήκαηα ππάξρεη θίλδπλνο κόιπλζεο ηνπ εδάθνπο θαη πηζαλόλ 

ησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία απνξξίπηεηαη ε 

απνζηξάγγηζε (Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Κύπξνπ, 2014) 

Ζ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα, ηδηαίηεξα όηαλ γίλεηαη ζην ζεξκνθήπην, απαηηεί κεγάιν 

βαζκό ηερληθήο επηδεμηόηεηαο θαη θαιήο γλώζεο ηεο ζξέςεο ησλ θπηώλ. 

Οη πεξηπνηήζεηο ησλ θπηώλ πνπ θαιιηεξγνύληαη πδξνπνληθά δηαθέξνπλ από ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ θπηώλ πνπ θαιιηεξγνύληαη ζην έδαθνο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ξίδαο, είλαη όκσο ίδηεο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

θόκεο, θαζώο θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο όπσο ην θιάδεκα, ηελ γνληκνπνίεζε θαη ηηο 

θαηαπνιεκήζεηο ησλ ερζξώλ ηεο θόκεο.  

4.4 Καιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο 

Γελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο παγθόζκηα. Χζηόζν, ζρεηηθά κε ηελ εμάπισζε ηνπο είλαη 

γλσζηά όηη: 

 ηελ Οιιαλδία (1995) θαη ζην Βέιγην (1994), ε θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ ζε 

ζεξκνθήπηα θαηαιακβάλεη 44.980 θαη 10.160 ζηξέκκαηα αληίζηνηρα. Από απηά 

ην 75% πεξίπνπ (33.735 θαη 7620 ζηξέκκαηα, αληίζηνηρα) θαηαιακβάλνπλ νη 

θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο πηπεξηάο θαη αγγνπξηνύ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θαιιηεξγνύληαη ζε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα (ηελ Οιιαλδία ην 100% ηεο 

πηπεξηάο, ην 80% ηεο ηνκάηαο θαη ην 50% ηνπ αγγνπξηνύ θαιιηεξγνύληαη εθηόο 

εδάθνπο. Σν 90% πεξίπνπ ησλ θαιιηεξγεηώλ εθηόο εδάθνπο γίλεηαη ζε 

ππόζηξσκα πεηξνβάκβαθα θαη ην ππόινηπν 10% ζε N).    

 ηελ Ηαπσλία (1995) ε θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ ζε ζεξκνθήπηα θαηαιακβάλεη 

510.110 ζηέκκαηα από ηα νπνία ην 1,5% πεξίπνπ 7.630 ζηξέκκαηα γίλεηαη ζε 
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πδξνπνληθά ζπζηήκαηα. Ζ ηνκάηα είλαη ε ζπνπδαηόηεξε θαιιηέξγεηα (34%) 

θαη ην θπξηόηεξν πδξνπνληθό ζύζηεκα είλαη ε θαιιηέξγεηα ζε πεηξνβάκβαθα 

(44% ηεο ζπλνιηθήο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο. 

 ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο (κε εμαίξεζε ηελ Οιιαλδία), ε 

θαιιηεξγνύκελε έθηαζε κε ιαραληθά ζε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα εθηηκάηαη ζηα 

5.000 ζηξέκκαηα, ελώ ζηηο ρώξεο ηεο Νόηηαο Δπξώπεο πεξίπνπ ζηα 5.700 

ζηξέκκαηα από ηα νπνία ηα 350 θαη πιένλ ζηξέκκαηα ζηε ρώξα καο.    

4.5 πζηήκαηα Τδξνπνληθώλ Καιιηεξγεηώλ 

4.5.1 Σαμηλόκεζε αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο απνξξνήο 

Αλνηθηά πζηήκαηα 

Σν ζξεπηηθό δηάιπκα πνπ απνξξέεη (απνζηξαγγίδεη) κεηά ηελ άξδεπζε δελ 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη απνξξίπηεηαη ζην έδαθνο, είηε δηαηίζεηαη γηα άξδεπζε 

εμσηεξηθώλ θπηεηώλ. Σα αλνηθηά ζπζηήκαηα εθαξκόδνληαη ζε ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ζε 

ππνζηξώκαηα. 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Ζ ζύζηαζε ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο πνπ ρνξεγείηαη ζηα θπηά είλαη γλσζηή 

θαη ζηαζεξή θαη εύθνια κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θπηώλ (Sonneveld, 2002). 

 Δίλαη εύθνιε ε εθαξκνγή ηνπο εθόζνλ ε δηαρείξηζε ηεο απνξξνήο είλαη απιή 

θαη ην ζξεπηηθό δηάιπκα θεύγεη εθηόο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

ρσξίο απηό λα επεξεάδεη ηε ζξέςε θαη αλάπηπμε ησλ θπηώλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ζε αλνηρηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, 

όηαλ ην ρξεζηκνπνηνύκελν λεξό έρεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε άιαηα. 

 Ζ επέλδπζε έρεη ζρεηηθά ρακειόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα 

θιεηζηά ζπζηήκαηα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Γίλεηαη ζπαηάιε λεξνύ θαη ιηπαζκάησλ, ηδηαίηεξα όηαλ ην ζξεπηηθό δηάιπκα 

δελ επαλαρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιεο θαιιηέξγεηεο. 
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 Ζ δηαθπγή ησλ ιηπαζκάησλ ζην πεξηβάιινλ πξνθαιεί ηε κόιπλζε ηνπ κε 

ληηξηθά θαη θσζθνξηθά ηόληα (άββαο, 2010). 

 

Κιεηζηά ζπζηήκαηα 

Σν ζξεπηηθό δηάιπκα πνπ απνξξέεη κεηά ηελ άξδεπζε, ζπιιέγεηαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη (αλαθπθιώλεηαη), κεηά από θαηάιιειε επεμεξγαζία ζηελ ίδηα 

θαιιηέξγεηα (Savvas, 2002). 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Λόγσ ηνπ όηη ζηα ζπζηήκαηα απηά ην ζξεπηηθό δηάιπκα αλαθπθιώλεηαη, 

απνηξέπεηαη ε δηαθπγή ιηπαζκάησλ ζην πεξηβάιινλ, νπόηε απνθεύγεηαη ε 

κόιπλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ.  

 Γίλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ιηπαζκάησλ.  

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Δίλαη αλαγθαία ε απνιύκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο απνξξνήο, γηα απνθπγή 

κεηάδνζεο κπθεηνινγηθώλ αζζελεηώλ ζε όιε ηελ θαιιηέξγεηα δηά κέζνπ ηνπ 

αλαθπθινύκελνπ δηαιύκαηνο. 

 Δίλαη δύζθνιε ε ζπκπιήξσζε ηνπ δηαιύκαηνο ηεο απνξξνήο κε ηηο 

θαηάιιειεο πνζόηεηεο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, ώζηε ην λέν δηάιπκα 

ηξνθνδνζίαο πνπ  πξνθύπηεη από απηή ηε δηαδηθαζία λα θαιύπηεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ θπηώλ. (άββαο, 2012). 

 Απαηηείηαη λεξό πνιύ θαιήο πνηόηεηαο. 

 Σν αξρηθό θόζηνο επέλδπζεο είλαη απμεκέλν. 

4.5.2 Σαμηλόκεζε αλάινγα κε ην κέζν αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο 

πζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ζε πνξώδε ππνζηξώκαηα 

ήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα ζε όιν ηνλ θόζκν πάξα πνιιέο 

κέζνδνη πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο. Ζ θαιιηέξγεηα ζε ζάθνπο είλαη δηεζλώο ε πην 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο θπηώλ ζε ππνζηξώκαηα. Δθηόο από ηνπο ζάθνπο ηα 

θπηά κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαη ζε γιάζηξεο, ιεθάλεο θαη θαλάιηα κε ππόζηξσκα. 
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Σα ππνζηξώκαηα κπνξεί λα είλαη αλόξγαλα πνξώδε πιηθά, όπσο είλαη ν 

νξπθηνβάκβαθαο (πεηξνβάκβαθαο), ν πεξιίηεο, ε πνηακίζηα θξπζηαιιηθή άκκνο θαη ηα 

κηθξήο δηακέηξνπ ραιίθηα από βαζαιηηθά πεηξώκαηα, κπνξεί όκσο λα είλαη θαη νξγαληθά 

πνξώδε πιηθά θπζηθήο πξνέιεπζεο, όπσο είλαη νη ίλεο θαξύδαο (θνθθνθνίληθαο), ε ηύξθε 

θαη ε θνκπόζηα. Σα πην δηαδεδνκέλα ππνζηξώκαηα δηεζλώο είλαη ν πεηξνβάκβαθαο θαη ν 

θνθθνθνίληθαο. 

 

Δηθόλα 19: Καιιηέξγεηα ζε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα (Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Κύπξνπ, 2014) 

 

πζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ρσξίο πνξώδε ππνζηξώκαηα ζε ζξεπηηθά δηαιύκαηα 

Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ζε ζξεπηηθά δηαιύκαηα, όπσο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ζε ζηάζηκν ζξεπηηθό δηάιπκα, ην ζύζηεκα επίπιεπζεο (Floating System), ε 

θαιιηέξγεηα ζε αβαζέο ξεύκα ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (NFT), ε θαιιηέξγεηα ζε βαζύ ξεύκα 

ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (Deep Flow Culture), ε επηδαπέδηα πδξνπνλία (Plant Plane 

Hydroponics) θαη ε κέζνδνο ηεο αεξνπνλίαο. 

Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο όκσο είλαη ε θαιιηέξγεηα ζε κεκβξάλε ζξεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο (Nutrient Film Technique). Ζ κέζνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη από έλα ξερό 

ξεύκα ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο, πνπ ξέεη κέζα ζε θαλάιηα, ζηα νπνία νη ξίδεο ησλ θπηώλ 

δεκηνπξγνύλ έλα πιέγκα ξηδώλ(πεγή: δηαδίθηπν 30) 
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Δηθόλα 20: Καιιηέξγεηα ζε ζύζηεκα επίπιεπζεο (Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, Κύπξνπ, 2014) 
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Κεθάιαην 5: Πεηξακαηηθό κέξνο 

 

θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο 

θνπόο ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο ήηαλ ε ζύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο ζε 

ζηεξεό ππόζηξσκα πεξιίηε θαη εδάθνπο ζηελ αλάπηπμε, απόδνζε θαη πνηόηεηα ηνπ 

λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ. 

 

Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

Θεπμοκήπιο, πάγιορ εξοπλιζμόρ 

Γηα ηελ αλσηέξσ ζύγθξηζε ρξεζηκνπνηήζεθε παιόθξαθην κε ζεξκαηλόκελν 

ζεξκνθήπην (37°03’ γ. πι. θαη 22°03’ γ. κ.) πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 

αγξνθηήκαηνο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ,ζε πςόκεηξν 6m από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Σν ζεξκνθήπην είρε δηαζηάζεηο 22x11m(ΜxΠι.). Σν ζεξκνθήπην είρε ηε δπλαηόηεηα 

αεξηζκνύ κέζσ αλνηγκάησλ (πιεπξηθώλ θαη νξνθήο) θαηά κήθνο ηεο θαηαζθεπήο.  

 

Πειπαμαηικό ζσέδιο 

ην ζεξκνθήπην κεηαμύ άιισλ, εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηπραία δηάηαμε 3 επαλαιήςεηο 

ησλ ππό ζύγθξηζε ζπζηεκάησλ. πλεπώο ην πεηξακαηηθό πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ 

κνλνπαξαγνληηθό κε εληειώο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην. Με 2 κεηαρεηξίζεηο (ζπζηήκαηα) κε 

3 επαλαιήςεηο, κε 30 θπηά αλά κεηαρείξηζε. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ θαη ηελ 

εμαγσγή ησλ κέζσλ όξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε πιήζνο 10 θπηώλ αλά επαλάιεςε. 
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Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ παπαζκεςήρ θπεπηικού διαλύμαηορ και ηων ςπό 

ζύγκπιζη ζςζηημάηων. 

 

Κεθαιή 

Ζ θεθαιή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζπλεξγαδόηαλ κε PLC (Programmable logic  

controller) γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απαηηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππθλώλ δηαιπκάησλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο αλαινγίεο ώζηε λα επηηπγράλνληαη ην επηζπκεηό pH θαη ε ειεθηξηθή 

αγσγηκόηεηα (EC) ζηελ δεμακελή αλάκημεο ησλ δηαιπκάησλ ηεο θεθαιήο. Ζ ρνξήγεζε 

ησλ ππθλώλ δηαιπκάησλ ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ νμένο γηλόηαλ κε ηε ρξήζε 

πεξηζηαιηηθώλ αληιηώλ, πξνγξακκαηηζκέλσλ λα αλαξξνθνύλ ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο 

ππθλώλ δηαιπκάησλ ιηπαζκάησλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαινγηώλ 

ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηελ επηζπκεηή ηηκή pH θαη EC. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 12 δνρεία ζπλνιηθά δνρεία. Σα 7 δνρεία γηα ηα 

καθξνζηνηρεία θαη ηα 6 γηα ηα ηρλνζηνηρεία θαη ην ληηξηθό νμύ. Σα δνρεία ησλ 

καθξνζηνηρείσλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ (θαη ηνπ νμένο) ήηαλ ρσξεηηθόηεηαο 200 Lθαη 30 

Lαληίζηνηρα.  

Μέζσ ηνπ PLC, ειεγρόηαλ ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο 

θαη ηεο θεθαιήο παξαζθεπήο ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. Οη εληνιέο δίλνληαλ από Ζ/Τ ν 

νπνίνο βξηζθόηαλ ζε ρώξν πιεζίνλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν πξόγξακκα γηα ηελ παξαζθεπή 

ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (ζπληαγή) βαζίζηεθε ζην πξόγξακκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί από 

ην Δξγαζηήξην Κεπεπηηθώλ Καιιηεξγεηώλ ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

(Γηαδίθηπν 27), ελώ ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ν έιεγρόο ηνπο γηλόηαλ κε 

πξόγξακκα πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε ArgosElectronics (Γηαδίθηπν 28). 

Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο, έγηλε πξνζαξκνγή ζηηο ζπγθεληξώζεηο 

ησλ ηόλησλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην λεξό ύδξεπζεο ηεο πόιεο ηεο Καιακάηαο (Αγξνηηθό 

Ηλζηηηνύην Καιακάηαο) (πίλαθαο 6, 7).   
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Πίλαθαο 6: Οη αλαινγίεο ησλ ιηπαζκάησλ όπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο 

Ηόλ mmol/

l 

Ηόλ mmol

/l 

Ca
2+

 2,30 H2PO4
-
 0,00 

Mg
2+

 1,28 HCO3
-
 4,60 

K
+
 0,07 Cl

-
 1,55 

NH4
+
 0,00 Fe 0,00 

Na
+
 1,09 Mn 0,00 

SO4
2-

 1,08 Zn 1,07 

NO3
-
 0,01 Cu 0,00 

  B 5,56 

  Mo 0,00 

ECw 0,70dS/m 

pHw7,78 

Οη πνζόηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ιηπαζκάησλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηα δνρεία ησλ 

ππθλώλ δηαιπκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7. 
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Πίλαθαο 7: Οη αλαινγίεο ησλ ιηπαζκάησλ όπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο 

Αξηζκ

όο δνρείνπ 

Ληπάζκαηα καθξνζηνηρείσλ Πνζόηεηα (Kg) αλά δνρείν 

ζηα 200 ιίηξα λεξό 

1 Νηηξηθό Αζβέζηην 12,00 

2 Νηηξηθό θάιην 14,00 

3 Νηηξηθή ακκσλία 2,00 

4 Θεηηθό Μαγλήζην 4,00 

5 Θεηηθό θάιην 6,00 

6 Νηηξηθό Μαγλήζην 4,00 

7 Φσζθνξηθό κνλνθάιην 

+ Φσζθνξηθό νμύ 

5,00 

2,00 

 Ληπάζκαηα ηρλνζηνηρείσλ Πνζόηεηα αλά δνρείν (g) ζηα 

30 ιίηξα λεξό 

8 Υειηθόο ίδεξνο 333,00  

9 Θεηηθό Μαγγάλην 30,00 

10 Θεηηθόο ςεπδάξγπξνο 15,00 

11 Θεηηθόο Υαιθόο 3,80 

12 Βόξαθαο 75,00 

 Μνιπβδαηληθό Ακκώλην 2,30 

 Ομέα Πνζόηεηα ζην δνρείν ησλ 30 

ιίηξσλ 

13 Νηηξηθό νμύ 1,2 θηιά 
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Σςζηήμαηα καλλιέπγειαρ 

 

Δληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ είραλ εγθαηαζηαζεί κεηαμύ άιισλ ζπζηεκάησλ, ηξία (3) 

ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ππνζηξώκαηνο (επαναλήτειρ) θαη ηξία (3)ζπζηήκαηα 

θαιιηέξγεηαο ζε έδαθνο. 

 

ύζηεκα Τπνζηξώκαηνο 

ην ζεξκνθήπην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εξγαζία, είλαη εγθαηεζηεκέλεο 3 

επαλαιήςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηεξεώλ ππνζηξσκάησλ. Χο ζηεξεό ππόζηξσκα 

επηιέρζεθε ν πεξιίηεο πνπ ζεσξείηαη έλα από ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ππνζηξώκαηα ζηελ 

Διιάδα. Σα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξεώλ ππνζηξσκάησλ είλαη ηα 

εμήο: 

 

 Κανάλια: Σν θάζε ζύζηεκα απνηεινύληαλ από 2 θαλάιηα κήθνπο 3,5 m θαη 

πιάηνπο 0,30 m. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ δηακνξθώζεθε ζηα0,6 m 

 Πλαίζια ζηηπίξευρ: Σα θαλάιηα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαίζηα από 

γαιβαληζκέλν ζίδεξν δηαζηάζεσλ 3,5 m x 0,30 m x 1,0 m (κήθνο x πιάηνο  x 

ύςνο).  

 Δοσείο διαλύμαηορ ζςμπλήπυζηρ (ΔΣ): ε θάζε έλα από ηα 3 ζπζηήκαηα 

αληηζηνηρνύζε θαη έλα δνρείν κε δηάιπκα ζπκπιήξσζεοζην νπνίν κεηαθεξόηαλ ην 

έηνηκν ζξεπηηθό δηάιπκα από ηελ θεθαιή. 

 Αιζθηηήπαρ μέηπηζηρ ηηρ ζηάθμηρ: ε θάζε δνρείν ζπκπιήξσζεο ππήξρε θαη έλαο 

(1) αηζζεηήξαο ζηάζκεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ δνρείνπ κε θξέζθν δηάιπκα. 

 Δοσείο ανακύκλυζηρ (ΔΑ): Σν δνρείν απηό βξηζθόηαλ θάησ από ηα πιαίζηα 

ζηεξίμεσο θαη είρε ην ξόιν ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ γξακκώλ θαιιηέξγεηαο κε ΘΓ 

κέζσ αληιίαο. Δπηπιένλ, ζπιιεγόηαλ ην ζξεπηηθό δηάιπκα απνξξνήο. Όηαλ ιόγσ 

ηεο θαηαλάισζεο ΘΓ, ε ζηάζκε έπεθηε θάησ από ην όξην ησλ 20 L (βάζε ηνπ 

αηζζεηήξα κέηξεζεο ζηάζκεο), ζπκπιεξσλόηαλ ΘΓ από ην Γ. 

 Εγσςηέρ αέπορ: Δληόο ηνπ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ αλαθύθισζεο, είρε ηνπνζεηεζεί 

κηθξνζσιήλαο 8 Ø ν νπνίνο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ζύζηεκα αεξνζπκπηεζηή 

παξνρήο 40 L αέξα/ min/ m
3
 δηαιύκαηνο.  



61 

 

 Λοιπέρ ζυληνώζειρ – ζηοισεία εγκαηάζηαζηρ ηηρ καλλιέπγειαρ: Σν ΘΓ εθαξκνδόηαλ 

κέζσ ζσιήλα 20 Ø ζε απηνξξπζκηδόκελνπο ζηαιάθηεο 8Lh
-1

πνπ ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλνη επάλσ ζηνλ ζσιήλα. Από ‘θεη, ην ΘΓ δηακνηξαδόηαλ κέζσ ζηαπξώλ 

πδξνπνλίαο (4 εμόδσλ) θαη κηθξνζσιήλσλ PE 8 Ø ζε ιόγρεο ηνπνζεηεκέλεο 

πιεζίνλ ησλ θπηώλ ζηνπο ζάθνπο πεξιίηε. Οη ζάθνη είραλ ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε 

πιαζηηθό θαλάιη ην νπνίν ππήξρε εζσηεξηθά ησλ γαιβαληζκέλσλ πιαηζίσλ ηνπ 

εθάζηνηε ζπζηήκαηνο ππνζηξώκαηνο. ην θάησ κέξνο ηνπ θαλαιηνύ είρε δηαλνηρζεί 

νπή απνζηξάγγηζεο ε νπνία ζπλδέζεθε κε ζσιήλα 20 Ø, ν νπνίνο ππό θιίζε, 

επέζηξεθε ην ζξεπηηθό δηάιπκα απνξξνήο ζην ΓΑ. 

 

ύζηεκα εδάθνπο 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ππθλόηεηαο θύηεπζεο θαη ύςνπο εδαθηθνύ 

ππνζηξώκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Κανάλια εγκαηάζηαζηρ:6 θαλάιηα πδξνπνλίαο 3,2 x 0,5 m (κήθνο x πιάηνο). Σα 

θαλάιηα απηά, γεκίζηεθαλ κε ρώκα ειαθξηάο ζύζηαζεο ζε ύςνο 15 - 20 cm. 

Αληηζηνηρίζζεθαλ δύν θαλάιηα αλά επαλάιεςε, γηα λα εθαξκνζζνύλ ν ίδηνο 

αξηζκόο θπηώλ θαη ππθλόηεηα θύηεπζεο κε ην ζύζηεκα ππνζηξσκάησλ. 

 Κάλςτη ηυν καναλιών με λάηινλ εδαθνθάιπςεο δηπιήο όςεο (ιεπθό απ’ έμσ γηα 

ηελ αλάθιαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο), ην νπνίν θαη ρξεζίκεπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θαλαιηώλ κε ην εδαθηθό πιηθό, ώζηε λα επηθξαηνύλ παξόκνηεο ζπλζήθεο ζηηο 

ζέζεηο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ απνζηάζεσλ θύηεπζεο 

κε απηώλ ηνπ ππνζηξώκαηνο, ζην λάπινλ δηπιήο όςεο δηαλνίρζεθαλ νπέο ζηηο 

ίδηεο απνζηάζεηο κε απηέο πνπ δηαλνίρζεθαλ ζηνπο ζάθνπο πεξιίηε, όπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

 Αποπποή: Σα θαλάιηα ππνδνρήο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ ζηεξίρζεθαλ πάλσ ζε 

θαλάιηα απνζηξάγγηζεο. Απηάζηεξίδνληαλ πάλσ ζε γαιβαληζκέλεο βάζεηο 

δηαζηάζεσλ 3 x 0.3 m (κήθνο x πιάηνο).απ’ όπνπ ην δηάιπκα απνξξνήο έθεπγε 

ζην πεξηβάιινλ. 
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Σποπά –μεηασείπιζη –μεηαθςηεύζειρ –ςποζηύλωζη - καλλιέπγεια 

 

ηηο 8/1/16, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπνξά λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ ζε δίζθν ζπνξάο 

(300 ζέζεσλ) νη νπνίνη γεκίζηεθαλ κε ππόζηξσκα ηύξθεο (εηαηξείαο KlasmannTS2) 

αλαθαηεκέλν κε πεξιίηε. Μεηά ηε ζηξσκάησζε, νη ζπόξνη θαιύθζεθαλ κε ιεπηή ζηξώζε 

ηύξθεο θαη νη ζέζεηο ζπνξάο ζπκπηέζηεθαλ ειαθξώο. Αθνύ πνηίζηεθαλ θαη ζηξάγγηζαλ, νη 

δίζθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζάιακν αλάπηπμεο (εηαηξεία Chrisagis), όπσο έρεη πεξηγξαθεί θη 

από ηνπο Μάιακα Π, (2014), Θενθαλόπνπιν Α, (2016) θαη Μάξθνπ Μ, (2019).  

Μεηά από 10 εκέξεο κεηαθέξζεθαλ ζε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο ζπζηήκαηνο floatingκε 

ζξεπηηθό δηάιπκα (EC1,5 - 2dS/m). Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε «θνύξεκα» ησλ λεαξώλ θπηαξίσλ αθήλνληαο 2 κε 3 cm ηνπ θπηνύ από 

ην ζεκείν ηνπ ιαηκνύ ηνπ θπηνύ. ηηο 2/3/16 ή 54 εκέξεο από ηε ζπνξά (Ζ.Α..), ηα λεαξά 

θπηάξηα κεηαθπηεύζεθαλ ζε αηνκηθά γιαζηξάθηα 7 x 7x 6cm (ΜxΠι.xY), όπνπ δέρζεθαλ 

θαη 2
ν
 «θνύξεκα», όπσο ην 1

ν
. 

Σα θπηά πήξαλ ηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο ζηα ζπζηήκαηα κε ηελ δεύηεξε κεηαθύηεπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/4/16 ή 103 Ζ.Α.. όπνπ ην θπηό είρε 3-4 πξαγκαηηθά 

θύιια. Ζ κεηαθύηεπζε έγηλε θαηεπζείαλ ζηηο ζέζεηο ησλ ζάθσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εδάθνπο, απνκαθξύλνληαο κηθξή πνζόηεηα πεξιίηε θαη 

εδαθηθνύ πιηθνύ αληίζηνηρα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύηαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αξρηθή 

ζηεξέσζε ησλ θπηαξίσλ. Καηά ηελ κεηαθύηεπζε αθαηξέζεθε κέξνο ηεο ξίδαο θαη 

θπιιώκαηνο (ζηα 5 cm) από ην ιαηκό ηνπ θπηνύ. Δγθαηαζηάζεθαλ 30 θπηά αλά 

επαλάιεςε, δειαδή 90 θπηά αλά ζύζηεκα. Ζ επηινγή ησλ θπηώλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ 

επξσζηία ησλ θπηώλ θαη ηελ νκνηνκνξθία ζε κέγεζνο. 

ε όηη αθνξά ηελ άξδεπζε, γηα ην ζύζηεκα ηνπ ππνζηξώκαηνο, ηα θπηά δερόηαλ ΘΓ 

γηα 90sec / 120 min θαη κέρξη ην ζηάδην ηνπ «καιαθώκαηνο» ηνπ ςεπδνζηειέρνπο, (179 

Ζ.Α..) θαη γηα ηηο επόκελεο 10 εκέξεο, γηα 45 sec / 90 min. ηε ζπλέρεηα θαη 5 εκέξεο 

πξηλ ηε ζπγθνκηδή δηαθόπεθαλ ηα πνηίζκαηα. ην ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο, ηα 

πνηίζκαηα γηλόηαλ θαη’ αλαινγία κε απηό ησλ ππνζηξσκάησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

ρεηξνθίλεηα, ώζηε λα δέρνληαη ηα θπηά ηελ αληίζηνηρε πνζόηεηα ΘΓ πνπ παξαζθεπαδόηαλ 

από ηελ θεθαιή, ελαιιάμ κε λεξό ηεο βξύζεο γηα ηελ απνξξνή ησλ ζπζζσξεπόκελσλ 

αιάησλ. 
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Γηα ηελ ππνζηύισζε ησλ θπηώλ, θαη γηα ηα δύν ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθε δίρηπ 

ππνζηύισζεο θξέδηαο, δηαζηάζεσλ «καηηνύ» 10x10 cm, ην νπνίν θαη ζηεξίρζεθε ζε 

θαιάκηα ηα νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ζηηο 4 άθξεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Μεηπήζειρ – ζςγκομιδή 

 

Καηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν κεηξήζεθαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Γηάκεηξνο βνιβνύ (mm) θαη ύςνο βνιβνύ (mm) 

2. Πάρνο ιαηκνύ (mm) 

3. Μήθνο ςεπδνζηειέρνπο (cm) 

4. Αξηζκόο θύιισλ 

5. Μήθνο ηνπ εθάζηνηε κεγαιύηεξνπ θύιινπ (cm) 

6. Απόδνζε (t/ ζηξ.) 

7. Γηαιπηά ζηεξεά (brix) 

Ζ δηάκεηξνο, θαη ην ύςνο ηνπ βνιβνύ, ην πάρνο ηνπ ιαηκνύ, ην κήθνο ηνπ 

ςεπδνζηειέγρνπο, ν αξηζκόο ησλ θύιισλ θαη ην κήθνο ηνπ εθάζηνηε κεγαιύηεξνπ θύιινπ 

θαηαγξάθνληαλ αλά εβδνκάδα. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο διαμέηπος ηνπ 

βνιβνύ, ε ηηκή πξνέθππηε από ην κέζν όξν ηεο κέηξεζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζε δύν ζεκεία 

εγθάξζηα κεηαμύ ηνπο ζην ζεκείν όπνπ ν βνιβόο νπηηθά παξνπζίαδε ηε κεγαιύηεξε 

δηάκεηξν σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν. Από ην άζξνηζκα ησλ πςώλ ηνπ βνιβνύ (αθνύ 

κεηαηξάπεθε ζε cm), ηνπ ςεπδνζηειέγρνπο θαη ηνπ κήθνπο ηνπ εθάζηνηε κεγαιύηεξνπ 

θύιινπ πξνέθπςε ην ύςνο ηνπ θπηνύ (cm), ζε εβδνκαδηαία θιίκαθα. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ 

αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο πιηθά: 

 Υάξαθαο (μήκορ εκάζηοηε μεγαλύηεπος θύλλος) 

 Φεθηαθό παρύκεηξν (διάμεηπορ, ύτορ, πάσορ λαιμού, μήκορ τεςδοζηελέγσοςρ) 

(αθξίβεηαο 2 δεθαδηθώλ) 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ λεξνθξέκκπδσλ Εαθύλζνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/7/16 δειαδή 

194 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά ή 93 εκέξεο από ηε κεηαθύηεπζε. Με θξηηήξην ην πιάγηαζκα 

ηνπ θπιιώκαηνο (καιάθσκα ηνπ ςεπδνζηειέγρνπο) ζε πνζνζηό >50%, ζηηο 15/7/16 ή 88 

εκέξεο από ηε κεηαθύηεπζε) δηαθόπεθε ε άξδεπζε ησλ ζπζηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, θαη 

κεηά από 5 εκέξεο, έγηλε ε ζπγθνκηδή, όπνπ αθνύ απνθόπεθε ε ξίδα, ηα θξεκκύδηα 
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ζπγθεληξώζεθαλ έηζη ώζηε ηα θύιια λα θαιύπηνπλ ηνπο βνιβνύο, αθνινπζώληαο ηελ 

εθαξκνδόκελε πξαθηηθή κεζσξίκαλζεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόδνζεο (tζηξ
-2

), έγηλε αλαγσγή ηνπ κέζνπ βάξνπο αλά βνιβό 

(n=10) ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππθλόηεηα θύηεπζεο ησλ 12,3 θπηώλm
-2

, θαη αθνύ 

αθαηξέζεθε ν ρώξνο πνπ δηαηίζεηαη ζε δηαδξόκνπο ζε κηα θαιιηέξγεηα (-10%).Σέινο, ηα 

δηαιπηά ζηεξεά (brix), κεηξήζεθαλ κε θνξεηό δηαζιαζίκεηξν, (αλαινγηθό κεηξεηή 

ζαθράξσλ ρεηξόο). Ζ ηηκή ηνπο πξνέθπςε από ην κέζν όξν 5 θξεκκπδηώλ αλά επαλάιεςε. 

 

Σηαηιζηική ανάλςζη 

 

Σα δεδνκέλα αθνύ απνηππώζεθαλ ζε θύιιν εξγαζίαο EXCEL (Windows 7 ™) 

αθνινύζεζε αλάιπζή ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο κνλνπαξαγνληηθήο (ΑΝΟVA) αλάιπζεο 

δηαζπνξάο κε δύν ζπζηήκαηα σο παξάγνληεο πεηξακαηηζκνύ.  

Ζ ζεκαληηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ θαη ησλ επηδξάζεώλ ηνπο εθηηκήζεθαλ ζε ηξία (3) 

επίπεδα εκπηζηνζύλεο (0.05, 0.01, 0.001 πνπ απνηππώλνληαη κε *, ** θαη *** ζηνπο 

αληίζηνηρνπο πίλαθεο). Όπνπ ήηαλ ζεκαληηθή ε επίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ, νη κέζνη όξνη 

ρσξίζηεθαλ εθαξκόδνληαο ην θξηηήξην Duncan’sMultiple-RangeTest (p ≤ 0.05). Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα 

STATISTICA (έθδνζε 12 γηα ηα Windows 7, StatSoft, Inc. (2013), Tulsa, USA). 
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Απνηειέζκαηα 

ηα Γηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ, απνηππώλνληαη ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηακέηξνπ θαη ηνπ ύςνπο ηνπ βνιβνύ, 

ηνπ πάρνπο ηνπ ιαηκνύ, ηνπ κήθνπο ηνπ ςεπδνζηειέγρνπο, ηνπ αξηζκνύ ησλ θύιισλ θαη 

ηνπ ππνινγηζζέληνο ύςνπο ηνπ θπηνύ  

Έηζη, από ην Γηάγξακκα 1a, δηαπηζηώλεηαη όηη νη βνιβνί πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην 

ζύζηεκα ηνπ ππνζηξώκαηνο ήηαλ κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ από απηνύο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

εδάθνπο από ηελ 2
ε
 εβδνκάδα θαη κεηά. ε όηη αθνξά ην ύςνο ηνπ βνιβνύ, ηα δύν 

ζπζηήκαηα δηέθεξαλ από ηελ 3
ε
 εβδνκάδα θαη κεηά (Γηάγξακκα 1 b).  

 

Γηάγξακκα 1: Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ Τπνζηξώκαηνο (X) θαη Δδάθνπο (   ) ζηε 

κέζε δηάκεηξν (a) θαη ην κέζν ύςνο ηνπ βνιβνύ (b), ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ παξαθνινύζεζήο ησλ. Οη απεηθνληδόκελεο γξακκέο είλαη 

γξακκέο ζθάικαηνο. Σα ζεκεία ησλ δηαγξακκάησλ είλαη νη κέζνη όξνη (n=10) ησλ ηξηώλ 

επαλαιήςεσλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan. 
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ε όηη αθνξά ην πάρνο ηνπ ιαηκνύ ηνπ θπηνύ (Γηάγξακκα 2 a), ην ζύζηεκα ηνπ 

Τπνζηξώκαηνο, έδσζε θπηά κεγαιύηεξν πάρνο ιαηκνύ από ηελ 1
ε
 εβδνκάδα κεηξήζεσλ 

θαη κέρξη ην ηέινο ησλ θαηαγξαθώλ. ε όηη αθνξά ην κήθνο ηνπ ςεπδνζηειέγρνπο 

(Γηάγξακκα 2b), θαίλεηαη αξρηθά πσο ππεξηέξεζε ην ζύζηεκα ηνπ εδάθνπο (1
ε
 εβδνκάδα) 

ελώ απηό αληηζηξάθεθε από ηελ 5
ε
 εβδνκάδα θαη κέρξη ην πέξαο ησλ κεηξήζεσλ.  

 

Γηάγξακκα 2: Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ Τπνζηξώκαηνο (X) θαη Δδάθνπο (   ) ζην πάρνο 

ηνπ ιαηκνύ (a) θαη ζην κήθνο ηνπ ςεπδνζηειέρνπο (b), ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ παξαθνινύζεζήο ησλ. Οη απεηθνληδόκελεο γξακκέο είλαη 

γξακκέο ζθάικαηνο. Σα ζεκεία ησλ δηαγξακκάησλ είλαη νη κέζνη όξνη (n=10) ησλ ηξηώλ 

επαλαιήςεσλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο,ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan. 
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Από ην δηάγξακκα 3 a, δηαπηζηώλεηαη όηη ην ζύζηεκα ηνπ Τπνζηξώκαηνο ππεξηέξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δδάθνπο ζε όηη αθνξά ηνλ κέζν αξηζκό ησλ θύιισλ ρσξίο όκσο λα 

δηαθέξνπλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα θαηαγξαθώλ. ε όηη αθνξά ην κέζν ύςνο ηνπ θπηνύ ην 

ζύζηεκα ηνπ Τπνζηξώκαηνο ππεξηέξεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ 

(Γηάγξακκα 3b). 

Γηάγξακκα 3: Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ Τπνζηξώκαηνο (X) θαη Δδάθνπο (   ) ζηνλ 

αξηζκό ησλ θύιισλ (a)θαη ζην ππνινγηζζέλ ύςνο (b), ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ παξαθνινύζεζήο ησλ. Οη απεηθνληδόκελεο γξακκέο είλαη 

γξακκέο ζθάικαηνο. Οη απεηθνληδόκελεο ηηκέο είλαη νη κέζνη όξνη (n=10) ησλ ηξηώλ 

επαλαιήςεσλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο. 
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Σέινο, ζε όηη αθνξά ηηο εβδνκαδηαίεο θαηαγξαθέο, ην κήθνο ηνπ εθάζηνηε 

κεγαιύηεξνπ θύιινπ, ην ζύζηεκα ηνπ  Τπνζηξώκαηνο ππεξηέξεζε ηνπ Δδάθνπο θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ησλ θαηαγξαθώλ (ηα αποηελέζμαηα δεν παποςζιάζονηαι) 

ε όηη αθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο δειαδή κέγεζνο βνιβνύ (ύςνο θαη 

δηάκεηξνο), απόδνζε (tζηξ
-1

) θαη ηελ πνηόηεηα απηήο (δηαιπηά ζηεξεά) όπσο θαίλεηαη από 

ηνλ πίλαθα #, ην ζύζηεκα ηνπ Τπνζηξώκαηνο ππεξηέξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δδάθνπο. 

 

Πίλαθαο 8 Δπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνζηξώκαηνο θαη ηνπ Δδάθνπο ζε 

ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο θαη παξαγσγήο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ. 

 

ύζηεκα 
Γηαιπηά 

ζηεξεά (Brix) 

Ύςνο 

(mm) 

Γηάκεηξ

νο 

(mm) 

Απόδνζ

ε 

(t ζηξ
-1

) 

Τπόζηξσκα 8,26 56,82 112,22 4,29 

Έδαθνο 6,68 43,02 81,46 3,39 

Σημανηικόηηηα ** *** *** ** 

 

ε θάζε ζηήιε δεδνκέλσλ, νη κέζνη ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ (n=3) όπνπ 

αθνινπζνύληαη από δηαθνξεηηθά γξάκκαηα εληόο ηεο ίδηαο ζηήιεο έρνπλ ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan. n.s. = non-significant (κε 

ζεκαληηθό) θαη *, **, *** ζεκαληηθό γηα P≤ 5%,P≤ 1% θαη P≤ 0.1%αληίζηνηρα. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν λεξνθξέκκπδν Εαθύλζνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαρζεί εθηόο εδάθνπο θαη ζε 

κέξε εθηόο ηεο λήζνπ Εαθύλζνπ κε κεγάιε πξννπηηθή. Γεδνκέλεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο ζην λεζί, ε δηαζέζηκε πξνο θαιιηέξγεηα γε κεηώλεηαη. Απηό ζπλεπάγεηαη ινηπόλ 

κηα αλάγθε θάιπςεο ηνπ ελ ιόγσ ιαραληθνύ από ηελ αγνξά κε λέεο κεζόδνπο 

θαιιηέξγεηαο. Έηζη, ηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο εθηόο εδάθνπο, κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ θάιπςε ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ηελ ίδηα κάιηζηα πεξίνδν πνπ ζεκεηώλεηαη θαη ην 

κέγηζην ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζην λεζί. 

Οη απνδόζεηο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηα ζπζηήκαηα εθηόο εδάθνπο (όπσο απηό ησλ 

ππνζηξσκάησλ) κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ απηέο ηνπ εδάθνπο, ρσξίο λα πζηεξνύλ ζε 

πνηόηεηα. ηελ παξνύζα, ην ζύζηεκα ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ππόζηξσκα πεξιίηε έδεημε λα 

ππεξηεξεί ζην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ κειεηήζεθαλ, αθόκε θαη ζε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (διαλςηά ζηεπεά) θάηη πνπ δελ είρε αλαδεηρζεί ζε πξνεγνύκελε κειέηε 

(Μάξθνπ 2019). 

Από ηελ παξαηήξεζε ησλ θακππιώλ αλάπηπμεο ησλ ππό κειέηε ραξαθηεξηζηηθώλ, θαη 

γηα ηα δύν ζπζηήκαηα, πξνθύπηνπλ ηππηθέο (ζηγκνεηδείο) θακπύιεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί 

θαη από ηνλ Brewster (2008) θαη Οιύκπην (2008), Μάξθνπ (2019).  

Καηά ηε ζύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο κε απηό ηνπ 

εδάθνπο θάλεθε πσο νη ξπζκνί αλάπηπμεο ήηαλ κεγαιύηεξνη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ππνζηξώκαηνο, κε ην ζύζηεκα ηνπ εδάθνπο λα θέξεη ηηκέο ειαθξώο αιιά ζηαζεξά 

κηθξόηεξεο. Απηό είρε σο θπζηθό επαθόινπζν λα πξνθύςεη κηα κεγαιύηεξε απόδνζε πνπ 

μεπέξαζε θη εδώ ηνπο 4 t ζηξ
-1 

(4,29 t ζηξ
-1

), κε κεγαιύηεξνπο ζε δηάκεηξν βνιβνύο. 

Σν ζρήκα ησλ βνιβώλ (όπσο απηό απνηππώλεηαη από ηε δηάκεηξν θαη ην ύςνο ηνπ 

παξαγόκελνπ βνιβνύ) δηαηεξήζεθε ζην ηππηθό κέγεζνο πνπ πεξηγξάθεηαη θη από ηνλ 

Οιύκπην (2008). 
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Ο ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ηέηνηα ππεξνρή κπνξνύλ λα απνδνζνύλ είηε: 

1. ηνλ ζπγθξηηηθά κεγαιύηεξν έιεγρν ηεο ζξέςεο κέζσ ελόο πδξνπνληθνύ 

ζπζηήκαηνο εθηόο εδάθνπο όπσο είλαη ε θαιιηέξγεηα ζε έλα ζηεξεό 

ππόζηξσκα (άββαο, 2011) 

2.  ηελ δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπ λεξνθξέκκπδνπ Εαθύλζνπ ζε έλα ζύζηεκα 

θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο αιιά ππό θάιπςε, κε αδπλακία ειέγρνπ ησλ 

ζπλζεθώλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 

 Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην ζεξκνθήπην κεηά ηα κέζα Μαΐνπ θαη 

κέρξη ην ηέινο ηεο θαιιηέξγεηαο ήηαλ αξθεηά πςειόηεξεο ησλ 27
ν
C γεγνλόο 

πνπ ζίγνπξα δελ επλόεζε θαη ηα δύν ππό ζύγθξηζε ζπζηήκαηα αιιά θαίλεηαη ε 

απνηηική επίδξαζε λα ήηαλ κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο. Δπηπιένλ, ε ζπζζώξεπζε αιάησλ ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο πξνθάιεζε κηα πεξαηηέξσ κείσζε 

ζηελ παξαγσγή. Σν γεγνλόο ηεο εθαξκνγήο ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζην έδαθνο 

ηεο ίδηαο αγσγηκόηεηαο κε απηό ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ππόζηξσκα, νδήγεζε ζε 

αιαηνύρν θαηαπόλεζε ησλ θπηώλ (Brewster, 2008) θαη παξά ηε βειηίσζε ηεο 

απόδνζεο ελ ζπγθξίζεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Μάξθνπ κε 2,62 tζηξ
-1

 

εμαθνινπζεί θαη ηίζεηαη έλα ζέκα αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο άξδεπζεο ζε 

κειινληηθέο δνθηκέο (Μάξθνπ 2019). 

Παξά ην γεγνλόο όηη γεληθόηεξα ηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο εθηόο εδάθνπο δελ 

ελδείθλπληαη γηα κεγάινπ βηνινγηθνύ θύθινπ θαιιηέξγεηεο (άββαο, 2011) ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ελ ιόγσ ιαραληθνύ, ην ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο ζε 

πεξιίηε έδσζε βνιβνύο ηθαλνπνηεηηθνύ κεγέζνπο θαη βάξνπο, αλ θαη ε παξαγσγή ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο εθηόο εδάθνπο κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ ηνπο 4 t 

ζηξ
-1

 (Μνπξνύηνγινπ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία).  

Σα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο εθηόο εδάθνπο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γηα 

θαιιηέξγεηεο κεγαιύηεξνπ βηνινγηθνύ θύθινπ, εθόζνλ ππάξρεη νηθνλνκηθό όθεινο από 

απηό. πλεπώο, ζα είλαη ρξήζηκε ε εμέηαζε θαη ζε νηθνλνκνηερληθό επίπεδν ηεο 

βησζηκόηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο ελόο ηέηνηνπ ιαραληθνύ εθηόο εδάθνπο. Ζ ηηκή πάλησο πνπ 

απνιακβάλεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά μεπεξλά ηα 2,5 € kg
-1
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https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_onion_production


74 

 

 Γηαδίθηπν 25: https://www.aua.gr/ekk/wp-

content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.p

df 

Γηαδίθηπν 26: http://news.ari.gov.cy/content/Ydrponia_Exeiridio.pdf 

Γηαδίθηπν 27: http://www.ekk.aua.gr/excel/index.htm 

Γηαδίθηπν 28: http://argoselectronics.gr 

Γηαδίθηπν 29: https://aces.nmsu.edu/pubs/_circulars/CR538/welcome.html 

Γηαδίθηπν 30: http://news.ari.gov.cy/content/Ydrponia_Exeiridio.pdf 

 

  

https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
https://www.aua.gr/ekk/wp-content/uploads/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99.pdf
http://news.ari.gov.cy/content/Ydrponia_Exeiridio.pdf
http://www.ekk.aua.gr/excel/index.htm
http://argoselectronics.gr/
https://aces.nmsu.edu/pubs/_circulars/CR538/welcome.html
http://news.ari.gov.cy/content/Ydrponia_Exeiridio.pdf


75 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο κέζα από ην θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπ πεηξάκαηνο 

 

Θάιακνο πξνβιάζηεζεο   Γίζθνο ζπνξάο ζην ζηάδην ησλ δύν θύιισλ  

      (δηαθξίλεηαη ε θνηπιεδόλα ζε νξηζκέλα θπηά) 

 

ηάδην 3-4 θύιισλ   Κνπή θύιισλ γηα πάρπλζε - ζθιεξαγώγεζε 
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ηάδην κεηαθύηεπζεο 

 

Δγθαηάζηαζε πεηξάκαηνο (Τπόζηξσκα πεξιίηε) 

 

Δγθαηάζηαζε πεηξάκαηνο (Έδαθνο) 
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Πεηξακαηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο εδάθνπο  Μέηξεζε κήθνπο ςεπδνζηειέρνπο 

 

 

Μέηξεζε δηακέηξνπ βνιβνύ  Πεηξακαηηθόο εδάθνπο – θπηά πξν ηεο  

      ζπγθνκηδήο 

 

Έναρξη μεθωρίμανςησ ςτο ςύςτημα υποςτρώματοσ (περλίτη) 


