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Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, δειψλσ ελππνγξάθσο φηη είκαη απνθιεηζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο 

παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη 

πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ 

αλαθέξεη ιεπηνκεξψο φιεο ηηο πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απφςεσλ, ζέζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ, ηδεψλ θαη ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη 

επηζηεκνληθήο παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζχλε φηη ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη 

ππφινγνο έλαληη ινγνθινπήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ Πηπρηαθή κνπ 

Δξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απφθηεζεο Σίηινπ πνπδψλ, πέξαλ ησλ ινηπψλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γειψλσ, ζπλεπψο, φηη απηή ε 

Πηπρηαθή Δξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη 

απνθιεηζηηθά θαη φηη, αλαιακβάλσ πιήξσο φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο 

δελ κνπ αλήθεη, δηφηη είλαη πξντφλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή θ. Αιεμφπνπιν Αιέμην γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, αιιά θαη ηε 

ρξήζηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ 

Γεσξγηφπνπιν Γεψξγην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ θαη ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα 

λα κε βνεζήζεη. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πνιχ ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο 

κνπ Ηιηφπνπιν Γεψξγην, Καινγξίδε Ισάλλε θαη Μξαβίιη Έληη γηα ηε ζπλεξγαζία 

καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

H εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ΣΔΙ 

Πεινπνλλήζνπ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηξηψλ επηπέδσλ αιαηφηεηαο ζηελ 

αλάπηπμε θαη παξαγσγή ηεο θνξθνιεθαλίδαο (Urospermum picroides, νηθ. 

Asteraceae). Η θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην επηέκβξην ηνπ 

2016 έσο θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεηαρεηξίζεσλ κε ζπγθέληξσζε άιαηνο (NaCl) ηα θπηά κεηαθπηεχηεθαλ ζε 

πδξνπνληθφ ζχζηεκα επίπιεπζεο κε ζξεπηηθφ δηάιπκα ίδηαο ζχζηαζεο ζε αλφξγαλα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία (ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα 2 dS/m) γηα φιεο ηηο κεηαρεηξίζεηο, ζην 

νπνίν πξνζηέζεθε ε θαηάιιειε πνζφηεηα NaCl ψζηε λα επηηεπρζεί ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα 6 θαη 12 dS/m γηα ηηο άιιεο δχν κεηαρεηξίζεηο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά θπηφ θαη ην κέζν 

κήθνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θχιισλ ηνπ θπηνχ, δελ επεξεάδνληαη, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, απφ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αιαηφηεηαο. Αληίζηνηρα, ην 

λσπφ βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο, ηεο ξίδαο θαη ησλ θχιισλ ηνπ θπηνχ, θαζψο θαη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχιισλ θαη ηεο ξίδαο ζε μεξά νπζία, δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αιαηφηεηαο. 

πκπεξαίλεηαη φηη, ε αλάπηπμε θαη παξαγσγή ηεο θνξθνιεθαλίδαο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, αθφκα θαη ζε πςειή ζπγθέληξσζε αιάησλ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΚΟΡΚΟΛΔΚΑΝΗΓΑ [Urospermum picroides (L.) 

Scop. ex F.W.Schmidt] 

 

 
Δηθφλα 1.1. Φπηφ θνξθνιεθαλίδαο ζην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο 

(http://floraofgibraltar.myspecies.info/file/2352) 

 

1.1. Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν Urospermum picroides είλαη εηήζην πνψδεο θπηφ πνπ θηάλεη ζε χςνο 

ζπλήζσο ηα 50 cm. Έρεη φξζην βιαζηφ θαη ηφζν νη βιαζηνί θαη ηα θχιια ηνπ θπηνχ 

φζν θαη νη ξίδεο ηνπ πεξηέρνπλ γαιαθηψδε ρπκφ (Μελδψλε, 2015). 

Απαληάηαη ζε ρέξζνπο αγξνχο ηεο νξεηλήο θαη εκηνξεηλήο δψλεο. Η ξίδα ηνπ 

είλαη βαζηά απιή ή δηαθιαδηδφκελε. Σα θχιια ηνπ είλαη ρλνπδσηά, αηξαθηνεηδή, 

νδνλησηά θαη επηκήθε κε κέγεζνο πνπ θπκαίλεηαη ζε 2-10 x 1-3 cm. Η θάησ 

επηθάλεηα ηνπ θχιινπ έρεη αλνηρηφ ρξψκα, ελψ ε επάλσ επηθάλεηα έρεη ρξψκα 

ζθνχξν πξάζηλν θαη είλαη γπαιηζηεξή. Χζηφζν, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ θχιισλ 

πνηθίιεη απφ θπηφ ζε θπηφ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θχιισλ ηνπ είλαη ην θεληξηθφ 

λεχξν θαη ηα θφθθηλα ζηίγκαηα πνπ εκθαλίδνληαη.  

Σα άλζε είλαη γισζζνεηδή, θίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο 

αλζνθφξνπο βιαζηνχο ζε θαθαισηέο ηαμηαλζίεο, ζπλήζσο απφ ην Μάξηην έσο θαη ην 

Μάην. Ο θαξπφο ηνπ είλαη αραίλην κε κήθνο έσο 15 mm θαη θαηαιήγεη ζε καθξχ 

θπξηφ ξάκθνο (Παππά, 2016). 
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1.2. Βνηαληθή ηαμηλόκεζε 

Σν Urospermum picroides ηαμηλνκείηαη σο εμήο: 

- Βαζίιεην: Plantae 

- Σάμε: Asterales 

- Οηθνγέλεηα: Asteraceae 

- πλνκνηαμία: Αγγεηφζπεξκα (Magnoliophyta) 

- Οκνηαμία: Γηθνηπιήδνλα (Magnoliopsida) 

- Γέλνο: Urospermum 

- Δίδνο: picroides 

 

 

Δηθφλα 1.2. Σαμηαλζία θνξθνιεθαλίδαο 

(https://www.pinterest.co.uk/pin/535576580669499430/). 

 

1.3. Υξήζεηο θαη δηαηξνθηθή αμία 

Η θνξθνιεθαλίδα ζεσξείηαη γεληθά δηδάλην θαη ν εηήζηνο βηνινγηθφο θχθινο 

ηνπ θπηνχ επλνεί ηε γξήγνξε εμάπισζή ηεο. Δίλαη πνιχ θνηλφ ρφξην θαη ζπιιέγεηαη 

απφ ην θζηλφπσξν κέρξη ην ηέινο ηεο άλνημεο ζε αθαιιηέξγεηνπο ή θαιιηεξγεκέλνπο 
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αγξνχο. Σν θπηφ κπνξεί επίζεο λα απαληεζεί ζε πάξθα, άθξεο δξφκσλ ή θαη απιέο 

ζπηηηψλ. 

Η γεχζε ηεο είλαη αξθεηά πηθξή αιιά ε πηθξάδα απηά ειαηηψλεηαη κε ηε 

ρξήζε ιεκνληνχ. Καηαηάζζεηαη ζηα θαξκαθεπηηθά θπηά ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πνζφηεηαο ζε βηηακίλε C, πνιπθαηλφιεο, θιαβνλνεηδή, Χ3 ιηπαξά νμεά θαη α-

ιηθνιεληθφ νμχ. Σα ζπζηαηηθά απηά ζεσξείηαη φηη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ιφγσ ηεο αληηνμεηδσηηθήο, αληηκηθξνβηαθήο, 

αληηβαθηεξηδηαθήο θαη αληηθιεγκνλψδνπο δξάζεο ηνπο 

(http://www.agriamanitaria.gr.). 

 

1.4. Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο 

Γεληθά, ε θνξθνιεθαλίδα δελ είλαη απαηηεηηθφ θπηφ σο πξνο ην θιίκα. 

Χζηφζν, ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε πεξηνρέο κε κεζνγεηαθφ θιίκα θαίλεηαη λα 

επλνείηαη πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Έρεη αλάγθε αξθεηνχ θσηφο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο ελψ πξνηηκά ηηο κέζεο ζεξκνθξαζίεο. Γεληθά, θαίλεηαη λα 

επλνείηαη απφ ζεξκνθξαζίεο παξφκνηεο κε απηέο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε άιισλ 

θπιισδψλ ιαραληθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ζχλζεησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ξαδίθη, 

ηνπ νπνίνπ ε αλάπηπμε επλνείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 15-25 
ν
C ηελ εκέξα θαη 10-15 

o
C 

ηε λχρηα (Γεκεηξάθεο, 1998). 

Αλαπηχζζεηαη ζε πνηθίια εδάθε, σζηφζν, ε αλάπηπμή ηνπ επλνείηαη 

πεξηζζφηεξν ζε ειαθξηά εδάθε κε βαζηθή αληίδξαζε. Δπηπιένλ, ην έδαθνο πξέπεη λα 

είλαη θαιά απνζηξαγγηδφκελν αιιά λα ζπγθξαηεί θάπνηα πνζφηεηα πγξαζίαο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ηελ ακεηςηζπνξά ελδείθλπηαη λα αθνινπζεί θπηά άιισλ 

νηθνγελεηψλ (Παππά, 2016). 

 

1.5. Σερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο 

Η θνξθνιεθαλίδα δελ είλαη θαιιηεξγνχκελν θπηφ θαη ε θαηαλάισζή ηεο 

γίλεηαη κεηά απφ ζπιινγή θπηψλ πνπ απηνθχνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

καο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ θπηνχ. Χζηφζν, ε ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη παξφκνηα κε ηελ ηερληθή 

θαιιηέξγεηαο άιισλ θπιισδψλ ιαραληθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα Αsteraceae, φπσο ην ξαδίθη. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλα 

ζηνηρεία απφ ηελ ηερληθή θαιιηέξγεηαο απηψλ ησλ θπηψλ. 

http://www.agriamanitaria.gr/
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Καηά θαλφλα γίλεηαη απεπζείαο ζπνξά ζηνλ αγξφ, ελψ ζπαληφηεξα γίλεηαη 

ζπνξά ζε ζπνξείν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ζπνξά γίλεηαη ζηα πεηαρηά ή θαηά 

γξακκέο, ελψ αθνινπζνχλ πνηίζκαηα αλά δηαζηήκαηα, κέρξη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηψλ. Η κεηαθχηεπζε απφ ην ζπνξείν ιακβάλεη ρψξα φηαλ ηα θπηά έρνπλ ηέζζεξα 

έσο έμη θχιια θαη πάληνηε κεηά απφ έλα θαιφ πφηηζκα. ε ππεξβνιηθά πγξά εδάθε, 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρψλ, ζπληζηάηαη θχηεπζε πάλσ ζε ζακάξηα-ηξαπέδηα γηα 

ηελ απνθπγή ηεο δηαηήξεζεο ππεξβνιηθήο πγξαζίαο. 

Πνηίζκαηα γίλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, εθηφο 

απφ ηηο πεξηφδνπο φπνπ νη βξνρνπηψζεηο αξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πδαηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ θπηψλ. Λίγεο εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε γίλεηαη ζπκπιήξσζε ησλ 

θελψλ, αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ θπηψλ πνπ δελ αλαπηχρζεθαλ. ηηο απ’ επζείαο 

ζπνξέο ζηνλ αγξφ εθαξκφδεηαη αξαίσκα, φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηψλ είλαη κεγάινο 

θαη δπζθνιεχεηαη ε αλάπηπμή ηνπο. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ γίλνληαη 

βνηαλίζκαηα ελψ ζηηο γξακκηθέο θαιιηέξγεηεο ειαθξά ζθαιίζκαηα, κε ηα νπνία 

επηηπγράλεηαη θαη ν αεξηζκφο ηνπ εδάθνπο (Γεκεηξάθεο, 1998). 

 

1.5.1. Λίπαλζε 

Η θνξθνιεθαλίδα, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο σο απηνθπέο θπηφ αλαπηχζζεηαη 

ζπλήζσο ρσξίο ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ. Δπνκέλσο, δελ παξέρνληαη αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιίπαλζε ηνπ θπηνχ απηνχ. Χζηφζν, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιίπαλζε ηνπ ξαδηθηνχ (Cichorium intibus), 

ην νπνίν αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα (Asteraceae) κε ηελ θνξθνιεθαλίδα. 

Οη αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο γηα κηα θαιή απφδνζε κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 

κε ηελ πξνζζήθε ζην έδαθνο ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιηπαζκάησλ πνπ θαηά 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη θνπξηά ρσλεκέλε 2000-4000 kg/ζηξ, P2O5 kg 10-12 ( 

πεξίπνπ 50-60 kg/ζηξ 0-20-0), K2O kg 15-20 (πεξίπνπ 30-40 kg/ζηξ 0-0-50), N kg 

10-15 (πεξίπνπ 40-60 kg 26-0-0). Η θνπξηά ελζσκαηψλεηαη ζην έδαθνο πξηλ απφ ηε 

ζπνξά ή ηε θχηεπζε κε κηα βαζηά άξνζε ζε βάζνο έσο 30-40 cm. Χζηφζν, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ έρεη πξνζηεζεί θνπξηά ή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νξγαληθή ιίπαλζε κε 

άιιν ηξφπν (π.ρ. ρισξή ιίπαλζε) ζε θαιιηέξγεηα πνπ πξνεγείηαη δελ απαηηείηαη 

πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο (Γεκεηξάθεο, 1998). 

ε πνιιά θπιιψδε ιαραληθά θαηά ηε βαζηθή ιίπαλζε, εθηφο απφ ηελ θνπξηά, 

πξνζηίζνληαη ζην έδαθνο θψζθνξνο, θάιην θαη έλα κέξνο ηνπ αδψηνπ ζε ακκσληαθή 
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κνξθή, ελψ ην ππφινηπν δίλεηαη αξγφηεξα ζε ληηξηθή κνξθή κέζσ ηεο επηθαλεηαθήο 

ιίπαλζεο (Σφζθαο, 2010). 

 

 

1.5.2. Καηαπνιέκεζε ηωλ δηδαλίωλ 

Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχλ ηα δηδάληα ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηά ζρεηίδνληαη κε 

ηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Η κεγαιχηεξε δεκηά πνπ πξνθαινχλ ηα δηδάληα ζηηο θαιιηέξγεηεο 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ κε ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά γηα ρψξν, θσο, 

ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λεξφ (Διεπζεξνρσξηλφο, 2002). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δηδάληα απνξξνθνχλ λεξφ θαη ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ην 

ρψκα ελψ θαιχπηνπλ θαη ζθηάδνπλ ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά. Δπηπιένλ, αθαηξνχλ 

ρψξν απφ ην ππφγεην κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ θπηνχ θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

παξαζίησλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξάγνπλ ηνμηθέο νπζίεο γηα ηα 

θαιιηεξγνχκελα θπηά (Ciufolini, 1980). 

Γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ εθαξκφδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

βνηαλίζκαηα θαη ζηηο γξακκηθέο θαιιηέξγεηεο ειαθξά ζθαιίζκαηα, πνπ επλννχλ θαη 

ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο (Γεκεηξάθεο, 1998).  

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε βξνρήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε θχηεπζε 

έσο ηελ αλάδπζε ησλ θπηαξίσλ, ηα δηδάληα πνπ ζα εκθαληζηνχλ είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαζηξαθνχλ κε ζθαιίζκαηα ή βνηαλίζκαηα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

απνκάθξπλζε ησλ δηδαλίσλ κε ην ρέξη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε ρξήζε 

δηδαληνθηφλσλ (Υα θαη Πεηξφπνπινο, 2014). 
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Δηθφλα 1.3. Φπηφ θνξθνιεθαλίδαο πξηλ ην ζηάδην ηεο αλζνθνξίαο 

(http://www.agriamanitaria.gr/?gallery-urospermum-picroides) 

 

1.5.3. Άξδεπζε 

Η άξδεπζε αλήθεη ζηηο πιένλ ζεκαληηθέο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ, κηαο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αχμεζεο θαη αλάπηπμεο. ε 

θπιιψδε ιαραληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ξαδίθη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ είλαη απαξαίηεηα ηα πνηίζκαηα, εθηφο απφ νξηζκέλεο 

πεξηφδνπο βξνρνπηψζεσλ. πρλά πνηίζκαηα απαηηνχληαη κεηά ηε ζπνξά ζηηο επί 

ηφπνπ ζπνξέο θαη κεηά ηε θχηεπζε ζηηο κεηαθπηεπηηθέο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο είλαη νη αλάγθεο ζε λεξφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ 

θχθινπ ζηε ζεξκή θαη μεξή επνρή (Γεκεηξάθεο, 1998).  

Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άξδεπζε νθείιεη λα πιεξνί νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, κε πην ζεκαληηθφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε άιαηα, ε νπνία δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγάιε, δηαθνξεηηθά ηα θπηά ζα ππνζηνχλ ζνβαξέο δεκηέο. 

εκαληηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη ε απνπζία παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ ηφζν γηα ηα θπηά φζν θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο. (Ciufolini,1980). 
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1.5.4. Καηαπνιέκεζε αζζεληώλ θαη ερζξώλ 

Γελ πξνζθέξνληαη αξθεηά ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία ηηο αζζέλεηεο θαη ηνπο 

ερζξνχο ηεο θνξθνιεθαλίδαο, θαζψο θαη γηα πηζαλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζα ρξεηαζηεί απφ ηνλ 

παξαγσγφ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε επέκβαζε ζε πεξίπησζε 

πνπ πξνθχςεη ηέηνηνπ είδνπο αλάγθε.  

Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ νξηζκέλεο αζζέλεηεο θαη νξηζκέλνη 

ερζξνί πνπ είλαη πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ θαη λα πξνζβάιινπλ ηα θαιιηεξγνχκελα 

θπιιψδε ιαραληθά. πλεζηζκέλεο αζζέλεηεο είλαη ν βνηξχηεο, ν πεξνλφζπνξνο θ.α., 

ελψ δηάθνξνη ερζξνί είλαη νη αιεπξψδεηο, νη ζηδεξνζθψιεθεο, νη αθίδεο, νη 

πξνλχκθεο ησλ ιεπηδφπηεξσλ, ηα ζαιηγθάξηα θαη νη ηεηξάλπρνη. 

 

1.5.5. πγθνκηδή-απνδόζεηο-πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Η ζπγθνκηδή ηεο θνξθνιεθαλίδαο εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ, αιιά θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

επηθξαηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ θαη εθαξκφδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ην ρέξη. Γίλεηαη ηκεκαηηθά, φηαλ ηα θπηά απνθηήζνπλ θαηάιιειν 

κέγεζνο θαη ιακβάλεη ρψξα απφ ην θζηλφπσξν έσο θαη ην ηέινο ηεο άλνημεο, αλάινγα 

ηελ πεξηνρή θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (https://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-

post_17.html).  

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ηεο 

θνξθνιεθαλίδαο θαζψο δελ πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνχ. Οη 

απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο εμαξηψληαη απφ ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο, ηηο εδαθηθέο θαη 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, πνηνηηθφ πξντφλ ζεσξείηαη απηφ ην νπνίν 

είλαη απαιιαγκέλν απφ θηηξηληζκέλα θχιια, ρψκαηα ή άιιεο μέλεο χιεο. Δπνκέλσο, 

νη βιαζηνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηξπθεξή θαηάζηαζε θαη ηα θχιια κε έληνλν 

πξάζηλν ρξψκα.  

 

  

https://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-post_17.html
https://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-post_17.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΛΑΣΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ 

 

2.1. Δηζαγωγή ζην θαηλόκελν ηεο αιαηόηεηαο 

Ο φξνο αιαηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ ηφλησλ 

δηαθφξσλ αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. Ca
++

) πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθαξκνδφκελε ιίπαλζε ή απφ ηδηαηηεξφηεηεο θάπνηαο πεξηνρήο (π.. γεηηλίαζε κε 

ζάιαζζα). Χζηφζν, πην ζπρλά ε αιαηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή ζπγθέληξσζε 

ηφλησλ Na
+
 θαη Cl

-
, θαηά ην πιείζηνλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ξίδαο. Αθφκε θη αλ ην λεξφ 

βξίζθεηαη ζε αθζνλία, ε πςειή ζπγθέληξσζε ηφλησλ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ην λεξφ απηφ λα κελ γίλεηαη δηαζέζηκν ζην θπηφ ιφγσ ηνπ ρακεινχ πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ (αξαληνπιάθε, 2012). 

Δηδηθφηεξα, αιαηνχρα νλνκάδνληαη ηα εδάθε, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα (EC) ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ κεγαιχηεξε απφ 4 dS/m 

(Σξηηάξεο, 2015). Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θεπεπηηθά φπσο ε ηνκάηα 

εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο παξαγσγήο σο απνηέιεζκα ηεο παξαζίαο αιάησλ ζην έδαθνο, 

αθφκε θαη φηαλ ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη κηθξφηεξε θαη 

θπκαίλεηαη ζηα 2,8 dS/m. 

Σν πινχζην ζε άιαηα λεξφ ζεσξείηαη θαθήο πνηφηεηαο θαη δπζρεξαίλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ άξδεπζεο είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ, θαζψο θαη ηνπ 

Na
+
 θαη ηνπ HCO3

-
. Γηα λα γίλεη ζσζηή αμηνιφγεζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο κίαο 

θαιιηέξγεηαο ζε κία πεξηνρή είλαη αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη κεηαβνιέο πνπ ζα 

ιάβνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπηνχ (Κφληεο, 2009). 

 

2.2. Σν πξόβιεκα ηεο ζπζζώξεπζεο αιάηωλ 

Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αξδεχζεηο πξνέξρεηαη απφ επηθαλεηαθά ή 

ππφγεηα λεξά. Σα λεξά απηά πεξηέρνπλ ζε δηάιπζε ή αηψξεζε έλα πνζφ αιάησλ 

επδηάιπησλ ή δπζδηάιπησλ, ην νπνίν πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αλάινγα κε ην 

θιίκα, ηα πεηξψκαηα, ηα νξπθηά θαη ην έδαθνο απφ ηα νπνία δηέξρεηαη. 

Η πιεηνςεθία ησλ θπηψλ έρεη αλαπηχμεη δηάθνξνπο κεραληζκνχο 

απνθιεηζκνχ ησλ ηφλησλ Na θαη Cl απφ ην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ησλ θπηηάξσλ πνπ επηηεινχλ δσηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν Cl απνηειεί έλα 
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ζξεπηηθφ ηρλνζηνηρείν, γη’ απηφ θαη νη κεραληζκνί απνθιεηζκνχ ησλ θπηψλ 

ελεξγνπνηνχληαη κφλν φηαλ ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ ξηδψλ μεπεξάζεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. Αληηζέησο, ην Na δελ απνηειεί ζξεπηηθφ ζηνηρείν γηα ηα 

θπηά. Δλδέρεηαη κάιηζηα λα ηνπο πξνθαιέζεη ηνμηθφηεηεο, επνκέλσο ηα θχηηαξα ησλ 

επαίζζεησλ θπηηθψλ ηζηψλ ην απνθιείνπλ αθφκα θη αλ βξίζθεηαη ζε πνιχ κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο. Οη ππφινηπεο πνζφηεηεο Na θαη Cl παξακέλνπλ θαη ζπζζσξεχνληαη 

ζην πεξηβάιινλ ησλ ξηδψλ (άββαο, 2011). 

 

2.3. Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο αιαηόηεηαο 

Η ζπζζψξεπζε αιάησλ ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο παξαγσγνχο. Σν πξφβιεκα εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε 

ρξήζε λεξνχ άξδεπζεο πινχζηνπ ζε άιαηα, κηαο θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην 

λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ είλαη, φιν θαη ζπρλφηεξα, 

θαθήο πνηφηεηαο, δειαδή κε αγσγηκφηεηα πςειφηεξε απφ 0,75 dS/m.  

Χζηφζν, εθηφο απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ 

απμάλεη ηελ αιαηφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη νη μεξέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ην αξλεηηθφ ηζνδχγην λεξνχ. Απηφ δεκηνπξγείηαη φηαλ ε 

εμαηκηζνδηαπλνή (ET) γίλεηαη κεγαιχηεξε απφ ηε βξνρφπησζε (P) θαη ηελ άξδεπζε 

(I) (ET>P+I). πλεπψο, ην αξλεηηθφ ηζνδχγην λεξνχ παξαηεξείηαη ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο. Καηά ηηο πεξηφδνπο φπνπ επηθξαηνχλ μεξέο ζπλζήθεο ππάξρεη αλάγθε γηα 

εμαηκηζνδηαπλνή, άξα ην λεξφ κπνξεί λα κελ επαξθεί γηα ηελ αξαίσζε ή ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ξηδνζηξψκαηνο (Κφληεο, 2009).  

Οη επηπηψζεηο ηεο αιαηφηεηαο γίλνληαη εληνλφηεξεο ζε πεξηνρέο κε μεξφ ή 

εκίμεξν θιίκα, φπνπ νη βξνρνπηψζεηο δελ επαξθνχλ γηα ηελ έθπιπζε ησλ αιάησλ 

απφ ην έδαθνο. Δλψ, σο γλσζηφλ, αιαηνχρα εδάθε δεκηνπξγνχληαη θαη ζε 

αξδεπφκελεο πεξηνρέο. Απηφ είλαη ζπλέπεηα ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

(Σξηηάξεο, 2015). 

 

2.4. Σξόπνο δξάζεο ηωλ αιάηωλ ζηα θπηά 

Οη κεραληζκνί δξάζεο ησλ αιάησλ ζηα θπηά απνηεινχλ έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζηφρνο ηεο άξδεπζεο ησλ θπηψλ πξέπεη λα είλαη ν 

εθνδηαζκφο ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο λεξνχ ηελ θαηάιιειε πεξίνδν, ψζηε 

λα απνθεπρζεί κία ελδερφκελε πδαηηθή θαηαπφλεζε, άξα θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο. 

Όκσο, κε ηηο ζπλερείο αξδεχζεηο ηα άιαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ άξδεπζεο 
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παξακέλνπλ ζε έλα πνζνζηφ ζην έδαθνο κεηψλνληαο έηζη ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα 

λεξνχ γηα ην θπηφ, θάηη πνπ νδεγεί ζε θαηαπφλεζε ηα θπηά θαη επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγή ηφζν σο πξνο ηελ πνζφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα (Μηζνπνιηλφο, 

1991). 

Η επίδξαζε ηεο αιαηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ νθείιεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηε κε επαξθή ηξνθνδνζία ησλ θπηψλ κε λεξφ, ιφγσ ηεο πςειήο νζκσηηθήο πίεζεο 

θαη ζηηο άκεζεο ηνληηθέο επηδξάζεηο. Δπνκέλσο, ηα άιαηα κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα 

θπηά κε ηνμηθφηεηα ηφλησλ, σζκσηηθή θαηαπφλεζε ή έιιεηςε λεξνχ. 

Σνμηθφηεηα ηφλησλ: Σα άιαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

δξνπλ ηνμηθά ζην πξσηφπιαζκα. Γηαηαξάζζνπλ ην κεηαβνιηζκφ θαη επηδξνχλ ζηε 

δξάζε ησλ ελδχκσλ θαζψο απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ νπζηψλ πνπ είλαη ηνμηθέο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε θαηλνκέλσλ ηνμηθφηεηαο (Βιάρνπ, 2011). 

Χζκσηηθή θαηαπφλεζε: Σν πξφβιεκα κε ηελ πςειή σζκσηηθή πίεζε έρεη λα 

θάλεη κε ηε δηαηαξαρή ζην ηζνδχγην ηνπ θπηνχ ζε λεξφ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ λεξνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην πδαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν απνηειεί ηε 

δηαθνξά ηεο πδξνζηαηηθήο κε ηελ σζκσηηθή πίεζε θαη εθθξάδεηαη κε κνλάδεο 

πίεζεο. Σν θαζαξφ λεξφ ηζνδπλακεί κε κεδέλ. πκπεξαζκαηηθά, νη ηηκέο ηνπ θάζε 

δηαιχκαηνο ζα είλαη αξλεηηθέο. Σν λεξφ δειαδή θηλείηαη απφ κηα πεξηνρή κε 

πςειφηεξν πδαηηθφ δπλακηθφ πξνο κηα κε ρακειφηεξν. Η αιαηφηεηα απμάλεη ηελ 

ελέξγεηα πνπ θαηαβάιινπλ ηα θπηά γηα ηελ απνξξφθεζε λεξνχ θαη ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο γηα απηφ ην ζθνπφ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ 

(αξαληνπιάθε, 2012). 

Έιιεηςε λεξνχ: Σν λεξφ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηηο θπζηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη γεληθφηεξα ζηελ επηβίσζε ησλ θπηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη σο δηαιχηεο 

ζηηο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο, σο κέζν κεηαθνξάο ησλ ηφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ αιιά θαη σο κέζν κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

κεκβξαλψλ θαη ελδχκσλ. Δπίζεο, απνηειεί ξπζκηζηή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θπηνχ 

κέζσ ηεο δηαπλνήο ελψ ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπαξγήο ησλ θπηψλ. Η πδαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ θπηνχ εμαξηάηαη απφ ην ηζνδχγην απνξξφθεζεο λεξνχ θαη δηαπλνήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ξπζκφο απψιεηαο λεξνχ κε δηαπλνή είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 

ξπζκφ απνξξφθεζεο απφ ηηο ξίδεο, ηφηε ην πδαηηθφ δπλακηθφ ησλ θχιισλ ζα κεησζεί. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εθνδηαζκφο ηνπ θπηνχ κε λεξφ θαη ζξεπηηθέο νπζίεο κεηψλεηαη 

θαη εθφζνλ ην έιιεηκα ζπλερηζηεί, ζηελ πεξίπησζε κε δηαζέζηκσλ κεραληζκψλ 

πξνζαξκνγήο, ηα θπηά ζα ππνζηνχλ καξαζκφ. Η κεησκέλε απηή δηαζεζηκφηεηα 
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λεξνχ ζην θπηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιφγσ κε επαξθνχο πνζφηεηαο λεξνχ ζην έδαθνο 

ή ιφγσ ηεο αιαηφηεηαο (Κφληεο, 2009). 

 

2.5. Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ζηελ αγωγηκόηεηα ηωλ ζηνκαηίωλ  

Σα ζηνκάηηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο αληαιιαγήο αεξίσλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε θσηνζχλζεζε θαη ε 

αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, απφ ηα ζηνκάηηα γίλεηαη ε εμάηκηζε ηνπ 

λεξνχ θαηά ηελ δηαπλνή. Έηζη, κε ην αλνηγνθιείζηκν ησλ ζηνκαηίσλ ην θπηφ ειέγρεη 

ην ξπζκφ απψιεηαο λεξνχ θαη ην ξπζκφ αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ (O2, CO2) κεηαμχ 

αηκφζθαηξαο θαη κεζνθχιινπ.  

Σα ζηνκάηηα κπνξεί λα βξίζθνληαη ηφζν ζηελ άλσ φζν θαη ζηελ θάησ 

επηδεξκίδα ησλ θχιισλ (ακθηζηνκαηηαθά) ή κφλν ζηελ θάησ επηδεξκίδα 

(ππνζηνκαηηαθά). Η ππθλφηεηα ησλ ζηνκαηίσλ ζηα θχιια ειέγρεηαη απφ γελεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εηδψλ, ησλ πνηθηιηψλ, ησλ θχιισλ αλάινγα κε 

ηε ζέζε θαη ηελ ειηθία ηνπο.  

Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζηνκαηηθήο ππθλφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο 

ησλ θπηηάξσλ λα εμαξηάηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο ε μεξαζία, ε 

θσηεηλφηεηα, ε αιαηφηεηα θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα (Βιάρνπ, 

2011). 

 

2.6. Αληηκεηώπηζε ηεο αιαηόηεηαο 

Μία πξψηε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιαηφηεηαο είλαη ε επηινγή 

αλζεθηηθψλ ζηα άιαηα πνηθηιηψλ ή αθφκα θαη ε δεκηνπξγία γελφηππσλ πνπ αληέρνπλ 

ζηα άιαηα. Χζηφζν, αθφκε θαη ζηηο αλζεθηηθέο πνηθηιίεο ε αλζεθηηθφηεηα 

κεηαβάιιεηαη κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ, ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ.  

ε πνιιά θπηηθά είδε ην ζηάδην ηνπ θπηξψκαηνο ησλ ζπφξσλ είλαη ην πην 

επαίζζεην ζηάδην ζηελ πςειή ζπγθέληξσζε αιάησλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

αιαηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη παξεκπνδηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Σν θιίκα είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

αληνρή ησλ θπηψλ ζηελ αιαη΄ηνεηα. Σα θπηά πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζε εχθξαηα 

θιίκαηα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρξήο επνρήο ηνπ ρξφλνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

αλζεθηηθφηεηα ζηε αιαηφηεηα απφ θπηά πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ηε ζεξκφηεξε επνρή 

ηνπ ρξφλνπ, εηδηθά θάησ απφ ζπλζήθεο ρακειήο πγξαζίαο (Σφζθαο, 2010). 
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Άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιαηφηεηαο 

είλαη ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ άξδεπζεο ησλ θπηψλ. Οη ζπλήζεηο κέζνδνη άξδεπζεο ησλ 

θπηψλ είλαη ε επηθαλεηαθή άξδεπζε, ν θαηαηνληζκφο θαη ε άξδεπζε κε ζηαγφλεο. 

 Η επηθαλεηαθή κέζνδνο άξδεπζεο ρσξίδεηαη ζε άξδεπζε κε ιεθάλεο, ισξίδεο 

θαη απιάθηα. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

λεξνχ. Παξ’ φια απηά, αλ ην επίπεδν ηεο ζηξάγγηζεο βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν, ηφηε ν παξαγσγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη άξδεπζε κε 

ιεθάλεο ή κε ισξίδεο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα 

έθπιπζε κέξνπο ησλ αιάησλ απφ ην έδαθνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ άξδεπζε κε θαηαηνληζκφ, ην λεξφ εθαξκφδεηαη ζην έδαθνο 

νκνηφκνξθα. Η κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη πνιιέο θνξέο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

αλάπηπμεο ησλ επαίζζεησλ θαιιηεξγεηψλ. Δθαξκφδνληαο ην λεξφ κε ηε κέζνδν απηή, 

κεηψλνληαη νη απψιεηεο ιφγσ βαζηάο δηήζεζεο θαη έηζη απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα 

πςειήο ππφγεηαο ζηάζκεο θαη αιαηφηεηαο. Παξάιιεια φκσο, απμάλνληαη νη 

απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο, εηδηθά φηαλ ην πφηηζκα γίλεηαη ηηο ζεξκέο ψξεο ηεο 

εκέξαο. Όηαλ φκσο εθαξκφδεηαη άξδεπζε κε λεξφ θαθήο πνηφηεηαο θάησ απφ 

ζπλζήθεο ρακειήο πγξαζίαο, ηφηε νξηζκέλεο επαίζζεηεο θαιιηέξγεηεο είλαη πηζαλφ λα 

απνξξνθήζνπλ πνζφηεηεο Na θαη Cl απφ ηα θχιια. 

Σέινο, θαηά ηελ άξδεπζε κε ζηαγφλεο, αλ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 

θαιήο πνηφηεηαο νη απνδφζεηο κπνξεί λα θπκαλζνχλ θαη ζε ίζα ή θαη πςειφηεξα 

επίπεδα απφ φηη ζηηο άιιεο κεζφδνπο άξδεπζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην λεξφ είλαη 

θαθήο πνηφηεηαο, νη απνδφζεηο ζα είλαη ζαθψο θαιχηεξεο απφ φηη ζηηο άιιεο 

κεζφδνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κε ηε κέζνδν απηή ππάξρεη ζπλερψο πγξαζία ζε 

πςειά επίπεδα, άξα ε ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ είλαη κηθξφηεξε. Με ηε κέζνδν απηή 

ηα άιαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη κέζα ζην έδαθνο ζηα 

άθξα ηνπ βξερφκελνπ ηκήκαηφο ηνπ. Σα άιαηα κπνξεί λα ζπγθεληξσζνχλ, αιιά νη 

θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ζα δηαηεξήζνπλ κηα ειαθξά, αιιά ζπλερή θίλεζε ηνπ 

εδαθηθνχ λεξνχ πξνο ηα θάησ, απνκαθξχλνληαο κέξνο ησλ αιάησλ απφ ηε δψλε ηεο 

ξηδφζθαηξαο (αξαληνπιάθε, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

 

3.1. Ζ έλλνηα ηεο πδξνπνλίαο  

Η ιέμε πδξνπνλία έρεη γελλεζεί απφ ηηο ιέμεηο χδσξ θαη πφλνο, πνπ 

ζεκαίλνπλ λεξφ θαη εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ, ησλ 

νπνίσλ ε θαιιηέξγεηα ιακβάλεη ρψξα ζε πνξψδε αδξαλή ππνζηξψκαηα κε ηελ 

πξνζζήθε ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ή αθφκε θαη κφλν κε ζξεπηηθφ δηάιπκα. Σν 

ζξεπηηθφ δηάιπκα απνηειεί κία κίμε απφ ρεκηθέο ελψζεηο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηα 

αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. 

Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ηα καθξνζηνηρεία φπσο άδσην, θψζθνξν, θάιην, ζείν, καγλήζην 

θαη αζβέζηην θαη ηα κηθξνζηνηρεία φπσο ζίδεξνο, ραιθφο, καγγάλην, ραιθφο, βφξην, 

κνιπβδαίλην θαη ςεπδάξγπξνο.  

Η κέζνδνο ηεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ βαζίδεηαη ζην φηη ηα 

θπηά δελ έρνπλ ηελ αλάγθε ρψκαηνο-εδάθνπο γηα λα αλαπηπρζνχλ εθφζνλ ηνπο 

ρνξεγνχληαη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία. Δίλαη κία ζχγρξνλε θαιιηέξγεηα, ε 

νπνία βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο.  

 

3.2. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πδξνπνλίαο 

Η αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζε έλα πνξψδεο ππφζηξσκα θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο θαη δηάθνξνπο παξάγνληεο. Άξα, γηα λα αμηνινγεζεί ζσζηά έλα 

ππφζηξσκα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα θαιιηέξγεηα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ, ηνπ 

αέξα θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θπηά. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιια ζηνηρεία, ηα 

νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζρεηίδνληαη κε ηε θπηνυγεία, ηελ 

νηθνλνκηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θ.ά.. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ ηεο πδξνπνλίαο πνπ απνηεινχλ 

πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο (άββαο, 2011): 

 αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ νη αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη 

κέζσ ηνπ εδάθνπο, ηδηαίηεξα ζηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο 

 ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ρακειήο γνληκφηεηαο είηε ιφγσ ηεο ππεξεληαηηθήο 

ηνπο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο, είηε ιφγσ δπζκελψλ θπζηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ 

 κεησκέλν θφζηνο ζέξκαλζεο 
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 πξσηκφηεηα ηεο ζπγθνκηδήο 

 αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο  πςειήο αιαηφηεηαο,  

 πην αθξηβήο ζξέςε ησλ θπηψλ, αθνχ επνπηεχεηαη θαιχηεξα θαη πην αμηφπηζηα 

θαη δηνξζψλεηαη επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα ζε πεξίπησζε ιάζνπο. Δπηπιένλ, ηα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία παξέρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο κεηαμχ ηνπο, κέζσ 

ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

 πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο κεραλνπνίεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ 

 νη θαιχηεξεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππνζηξσκάησλ ζε ζρέζε κε ην 

έδαθνο θαη ε δηαηήξεζε πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ ζην ξηδφζηξσκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ςπρξήο επνρήο ηνπ έηνπο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

απνδφζεσλ 

 παξαγσγή πνηνηηθφηεξσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 

δηαηήξεζήο ηνπο 

 δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα επηιέγεηαη λα γίλεη ζε θιεηζηφ πδξνπνληθφ ζχζηεκα 

Παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (άββαο, 2011), 

παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο εμάιινπ φιεο νη ηερληθέο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί απφ ηνλ άλζξσπν. Σα κεηνλεθηήκαηα απηά είλαη ηα 

εμήο: 

 ην θφζηνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο κηαο πδξνπνληθήο κνλάδαο είλαη πνιχ 

πςειφ 

 ζε πεξίπησζε θάπνηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ, ε εκθάληζε δπζκελψλ 

επηδξάζεσλ είλαη πνιχ ηαρχηεξε θαη εληνλφηεξε 

 γηα ηελ εθαξκνγή πδξνπνλίαο ζε κία ζεξκνθεπηαθή κνλάδα θξίλεηαη 

απαξαίηεην ν επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

γηα λα κπνξέζεη λα θαιιηεξγήζεη κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ 

 ζηα θιεηζηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα πθίζηαηαη θίλδπλνο εχθνιεο εμάπισζεο 

κνιχλζεσλ κέζσ ηνπ αλαθπθινχκελνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αλ θαη εθφζνλ 

πξνζβιεζεί έλα θπηφ 

 αξθεηά απμεκέλε θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ ζε ζρέζε κε ην έδαθνο 
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3.3. πζηήκαηα θαιιηεξγεηώλ εθηόο εδάθνπο 

Καηά θαηξνχο έρνπλ επηλνεζεί θαη δνθηκαζηεί πνιιά θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα 

θαιιηέξγεηαο εθηφο εδάθνπο. Οξηζκέλα έρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, ελψ άιια 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ 

θπξίσο κε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην ξηδηθφ 

ζχζηεκα ησλ θπηψλ, ηνλ ηξφπν παξνρήο λεξνχ, θαζψο θαη κε ηα πιηθά θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Κνηλή πξαθηηθή ζε φια ηα ζπζηήκαηα 

θαιιηέξγεηαο εθηφο εδάθνπο απνηειεί ε παξνρή ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζηα θπηά. Η 

ηξνθνδνζία φκσο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αληί αξδεπηηθνχ λεξνχ δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθφ γλψξηζκα ησλ θαιιηεξγεηψλ εθηφο εδάθνπο, κηαο θαη εθαξκφδεηαη φιν 

θαη πην ζπρλά θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ζην έδαθνο. Σν κφλν ίζσο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο εθηφο εδάθνπο, πνπ ηηο δηαρσξίδεη κε ζηγνπξηά απφ ηηο 

θαιιηέξγεηεο ζε έδαθνο, είλαη ν πεξηνξηζκέλνο φγθνο ξηδηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε θπηφ (άββαο, 2011).  

 

3.3.1. Σαμηλόκεζε θαιιηεξγεηώλ εθηόο εδάθνπο ωο πξνο ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο 

ηωλ απνξξνώλ 

Με θξηηήξην ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξνψλ ηα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα 

δηαθξίλνληαη ζε αλνηρηά θαη θιεηζηά, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ άββα (2011): 

Αλνηρηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο: Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα 

θαιιηέξγεηαο ζε ππνζηξψκαηα, ηα νπνία έρνπλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε 

ζπγθξάηεζε λεξνχ θαη αέξα ζην πνξψδεο ηνπο ζε θαηάιιειε αλαινγία γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Η ηξνθνδνζία ησλ θπηψλ κε ζξεπηηθφ δηάιπκα δε 

απαηηείηαη λα είλαη ζπλερήο, αιιά λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηαθηηθψλ 

πνηηζκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο. Η πνζφηεηα ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο πνπ 

ρνξεγείηαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ζε ππνζηξψκαηα είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε 

(ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ αλαγθψλ ηεο θαιιηέξγεηαο) απφ απηή πνπ κπνξεί λα 

ζπγθξαηεζεί ζην πνξψδεο ηνπο θαη απηφ επηηξέπεη (α) ηελ έθπιπζε ησλ 

αιάησλ αιιά θαη ζξεπηηθψλ ηφλησλ πνπ δελ απνξξνθψληαη εχθνια απφ ηα 

θπηά θαη ζπζζσξεχνληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ ξηδψλ καδί κε ηα άιαηα, θαη (β) 

ηε δηαζθάιηζε επάξθεηαο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αθφκε θαη ζηα θπηά, ηα 

νπνία ιακβάλνπλ κηθξφηεξε πνζφηεηα ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, ιφγσ ηεο 

αλνκνηφκνξθεο παξνρήο ηεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη, παξαηεξείηαη απνξξνή 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, ην νπνίν εθφζνλ απνκαθξπλζεί απφ ην ππφζηξσκα θαη 
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ην πεξηβάιινλ ησλ ξηδψλ, δελ ζπιιέγεηαη θαη δελ επηζηξέθεη ζηελ θεθαιή 

πδξνιίπαλζεο γηα λα ρνξεγεζεί ζηα θπηά. Ο ιφγνο κεηαμχ ηνπ φγθνπ 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο πνπ απνξξέεη απφ κηα θαιιηέξγεηα θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ πνπ ηεο ρνξεγείηαη θαιείηαη θιάζκα απνξξνήο. Σν κεγαιχηεξν 

πιενλέθηεκα ησλ αλνηρηψλ πδξνπνληθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε δηαζθάιηζε 

ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ ζξέςεο, ιφγσ ηεο παξνρήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο κε 

γλσζηή θαη ζηαζεξή ζχλζεζε, ε νπνία κεηαβάιιεηαη κφλν φηαλ ην επηζπκήζεη 

ν παξαγσγφο. εκαληηθά αθφκε πιενλεθηήκαηα απνηεινχλ επίζεο ε επθνιία 

εθαξκνγήο ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο κεηάδνζεο παζνγφλσλ, κέζσ ηνπ αλαθπθινχκελνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο. 

Κιεηζηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο: ε απηά αλαθπθιψλεηαη ην ζξεπηηθφ 

δηάιπκα πνπ πιενλάδεη θαη απνξξέεη απφ ηνλ ρψξν ησλ ξηδψλ αθνχ ζπιιεγεί 

πξψηα κέζσ θαηάιιεινπ δίθηπν ζπιινγήο πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο 

αλνηρηνχο θαη θιεηζηνχο αγσγνχο. Μέζσ απηνχ ηνπ δηθηχνπ, ην ζπιιεγφκελν 

ζξεπηηθφ δηάιπκα επηζηξέθεη ζηελ θεθαιή παξαζθεπήο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

κε ζθνπφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Με ηελ αλαθχθισζε ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο, απνηξέπεηαη ε δηαθπγή ιηπαζκάησλ ζην πεξηβάιινλ, ελψ ην 

θφζηνο ηεο ιίπαλζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Όζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα, 

κία πξψηε δπζθνιία αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα απνιχκαλζεο ηνπ δηαιχκαηνο 

απνξξνήο πξηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Δπηπιένλ, δπζθνιίεο 

παξνπζηάδεη θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ δηαιχκαηνο απνξξνήο κε ηηο θαηάιιειεο 

πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε ην λέν δηάιπκα ηξνθνδνζίαο λα 

θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ. 

 

3.3.2. Σαμηλόκεζε θαιιηεξγεηώλ εθηόο εδάθνπο ωο πξνο ην κέζν αλάπηπμεο ηεο 

ξίδαο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σα ζπλεζέζηεξα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο εθηφο εδάθνπο είλαη ην ζχζηεκα 

επίπιεπζεο, ε θαιιηέξγεηα ζε ξερφ ξεχκα ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, ε αεξνπνλία θαη ε 

θαιιηέξγεηα εθηφο εδάθνπο ζε ζάθνπο κε δηάθνξα ππνζηξψκαηα. 
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3.3.2.1. ύζηεκα επίπιεπζεο (floating system) 

Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν, θαηά ηελ νπνία ηα θπηά ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε 

πιαζηηθέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο θέξνπλ νπέο θαηάιιεινπ κεγέζνπο ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο. Απφ ηηο νπέο απηέο δηέξρνληαη νη ξίδεο ησλ θπηψλ, νη 

νπνίεο αλαπηχζζνληαη θάησ απφ ην πιαζηηθφ. Σα πιαζηηθά βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα 

πάλσ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζε εηδηθέο ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο θαη 

επηπιένπλ ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ εηδηθνχ βάξνπο ηνπο.  

Σν ζχζηεκα επίπιεπζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε είδνπο ιαραλνθνκηθφ 

ή αλζνθνκηθφ θπηφ ζην ζεξκνθήπην, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζπνξεία 

γηα παξαγσγή ζπνξφθπησλ (π.ρ. θαπλφθπηα, θπηάξηα αξσκαηηθψλ-θαξκαθεπηηθψλ 

θπηψλ), θαζψο θαη άιισλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ. Οη ιεθάλεο θαιιηέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα επίπιεπζεο έρνπλ κήθνο θαη πιάηνο πνπ 

θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη σθέιηκν χςνο 

ηνπιάρηζηνλ 25-30 cm. Σν εζσηεξηθφ ησλ ιεθαλψλ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

ζξεπηηθφ δηάιπκα πξέπεη λα είλαη επελδπκέλν κε θάπνην αδηάβξνρν θαη κε ηνμηθφ γηα 

ηα θπηά πιηθφ. Σν χςνο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε ιεθάλε 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15-20 cm, ελψ κπνξεί λα θηάζεη θαη 80-100 cm. ηνλ 

ππζκέλα ησλ ιεθαλψλ θαιιηέξγεηαο είλαη θαιφ λα βξίζθνληαη δηάηξεηνη ζσιήλεο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ αλαξξνθάηαη ζξεπηηθφ δηάιπκα κε ηε βνήζεηα κηαο εμσηεξηθήο 

αληιίαο. Μέζσ απηήο ην αλαξξνθνχκελν ζξεπηηθφ δηάιπκα κεηαθέξεηαη ζηελ 

θεληξηθή θεθαιή πδξνιίπαλζεο, φπνπ δηνξζψλεηαη απηφκαηα ε ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα θαη ην pΗ ηνπ κέζσ έγρπζεο ππθλψλ δηαιπκάησλ ιηπαζκάησλ θαη 

νμένο. ηε ζπλέρεηα ην δηνξζσκέλν δηάιπκα εηζάγεηαη μαλά ζηε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο 

κε πξφζπησζε απφ θάπνην χςνο, κε ζθνπφ ηελ θαιή νμπγφλσζε ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο. Η πεξηνρή εηζφδνπ ηνπ λεξνχ ζηε ιεθάλε θαιφ είλαη λα δηαρσξίδεηαη 

απφ ηελ ππφινηπε ιεθάλε θαιιηέξγεηαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε αλαηάξαμε ησλ θπηψλ 

θαη ζε θάζε ιεθάλε απαηηείηαη έλα ζχζηεκα δηαηήξεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο ζε ζηαζεξφ επίπεδν (άββαο, 2011). 
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Δηθφλα 3.1. Καιιηέξγεηα βαζηιηθνχ ζε ζχζηεκα επίπιεπζεο 

(https://www.agronova.it/2016/10/01/coltivazione-del-basilico-in-floating-

system.html). 

 

3.3.2.2. Καιιηέξγεηα ζε ξερό ξεύκα ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (NFT) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεζφδνπ δελ γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε ζηεξενχ 

ππνζηξψκαηνο θαη νη ξίδεο ησλ θπηψλ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα, ην 

νπνίν ξέεη ζπλερψο, ζε αληίζεζε κε ην ζχζηεκα επίπιεπζεο φπνπ ην ζξεπηηθφ 

δηάιπκα βξίζθεηαη ζηάζηκν. Η παξνπζία αέξα (νμπγφλνπ) ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα 

επηηπγράλεηαη κε ην κηθξφ βάζνο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (δελ ππεξβαίλεη ηα 2-4 

mm). Δλδεηθηηθά κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε NFT πεξηιακβάλεη (άββαο, 2011): 

 ζχζηεκα πδξνξξνψλ ηνπνζεηεκέλσλ παξάιιεια, κέζα ζηηο νπνίεο θπιάεη 

ζξεπηηθφ δηάιπκα κε ξπζκφ ξνήο πεξίπνπ 100-200 L αλά ψξα 

 ζχζηεκα παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζηηο πδξνξξνέο 

 εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο ηνπ δηαιχκαηνο απφ ηηο πδξνξξνέο θαη επηζηξνθήο 

ηνπ πίζσ ζηελ θεθαιή πδξνιίπαλζεο, κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζή ηεο 

Μέζα ζε θάζε πδξνξξνή ηνπνζεηνχληαη ηα θπηά ζε θαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο 

κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ξνή ηνπ 
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δηαιχκαηνο κέζα ζηηο πδξνξξνέο, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κία θιίζε 1-2%. Σν 

κήθνο ησλ θαλαιηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 m, κηαο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζε νμπγφλν κεηψλεηαη πνιχ ζηελ πνξεία ηεο ξνήο κέζα 

ζην θαλάιη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ππνμίαο ζηα θπηά. Ο 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ NFT ζπληζηάηαη ζηε ζπλερή επηζηξνθή ηνπ δηαιχκαηνο πνπ 

απνξξέεη απφ ηα θαλάιηα κέζα ζε έλα δνρείν θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο πνπ απνξξνθήζεθε απφ ηα θπηά κέζσ απηφκαηεο εηζφδνπ λεξνχ θαη 

ππθλψλ δηαιπκάησλ ιηπαζκάησλ ζε απηφ. Χζηφζν, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη 

ίδηνο ζε φια ηα ζπζηήκαηα. 

 

 

Δηθφλα 3.2. Καιιηέξγεηα θπηψλ ζε ξερφ ξεχκα ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο – NFT 

(https://gr.pinterest.com/pin/537687642989238463/). 

 

3.3.2.3. Αεξνπνλία 

Η αεξνπνλία απνηειεί κία παξαιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο ζε 

θαζαξφ ζξεπηηθφ δηάιπκα ρσξίο ηε ρξήζε ππνζηξψκαηνο, φπνπ ην ζξεπηηθφ δηάιπκα 

ςεθάδεηαη κε αθξνθχζηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ αησξείηαη 

κέζα ζηα θελά θηβψηηα ή ηνπο ζσιήλεο, έηζη ψζηε ζηνλ ρψξν απηφ λα ππάξρεη 

ζπλερψο κεγάιν πνζνζηφ πγξαζίαο. Σα δνρεία ή νη ζσιήλεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ηα 

θπηά θαη αλαπηχζζνληαη πξέπεη λα είλαη εληειψο θιεηζηά απφ πάλσ, αιιά ζα πξέπεη 
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λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ φπνηε ρξεηαζηεί. ην αλψηεξν ηκήκα ηνπο 

αλνίγνληαη ηξχπεο κέζα απφ ηηο νπνίεο δηέξρνληαη νη ξίδεο, ελψ ν βιαζηφο θαη ην 

θχιισκα βξίζθνληαη εθηφο ησλ δνρείσλ ή ζσιελψζεσλ. Σν κέγεζνο ηεο 

ςεθαδφκελεο ζηαγφλαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,04-0,05 mm θαη απαηηείηαη 

ε ρξήζε θαηάιιεισλ αθξνθπζίσλ (κπεθ) θαη ε εθαξκνγή θαηάιιειεο πίεζεο. 

ηαγφλεο άλσ ησλ 0,1 mm ζεσξνχληαη αθαηάιιειεο γηα αεξνπνλία, κηαο θαη δελ 

πξνζθέξνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο αεξηζκνχ ζηε ξίδα, ελψ απηέο κε κέγεζνο 

κηθξφηεξν ησλ 0,03 mm ζεσξνχληαη επίζεο αθαηάιιειεο, γηαηί πξνθαινχλ 

ππεξβνιηθή αλάπηπμε ησλ ξηδηθψλ ηξηρηδίσλ θαη κε επαξθή δηαθιάδσζε θαη 

πιεπξηθή αλάπηπμε ησλ ξηδψλ.  

Η κέζνδνο ηνπ αεξνπνληθνχ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ πξνζθέξεη 

πνιχ θαιφ αεξηζκφ ζην ξηδηθφ ζχζηεκα ηεο εθάζηνηε θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο πξνζβνιήο απφ παζνγφλα, ιφγσ ηεο απνκφλσζεο 

ησλ ξηδψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ν παξαγσγφο απαιιάζζεηαη απφ 

ην θφζηνο ηεο αγνξάο ππνζηξψκαηνο θαη απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο. Σέινο, 

απνδεηθλχεηαη εχθνιε ε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ξηδφζηξσκα κέζσ ξχζκηζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Χζηφζν, φπσο ζε φια ηα 

θιεηζηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα, έηζη θαη ζηε αεξνπνλία ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο 

εμάπισζεο παζνγφλσλ ζε φιε ηελ θαιιηέξγεηα κέζσ ηνπ αλαθπθινχκελνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο εάλ πξνζβιεζεί έζησ θαη έλα θπηφ απφ θάπνην παζνγφλν. Γη’ απηφ ην 

ιφγν, ζπζηήλεηαη ε χπαξμε θάπνηαο άιιεο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ απνιχκαλζε 

ηνπ επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (άββαο, 2011). 
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Δηθφλα 3.3. Καιιηέξγεηα θπηψλ ζε ζχζηεκα αεξνπνλίαο 

(http://tudohidroponia.net/aeroponia-um-tipo-de-hidroponia/). 

 

3.2.3.4. Καιιηέξγεηα εθηόο εδάθνπο ζε ζάθνπο 

Οη ζάθνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηή ηε κέζνδν θαιιηέξγεηαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ καιαθφ πνιπαηζπιέλην ιεπθνχ ρξψκαηνο, ελψ ε εζσηεξηθή 

ηνπο επηθάλεηα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε θσηφο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Σν ππφζηξσκα πνπ πεξηιακβάλνπλ νη ζάθνη κπνξεί λα 

απνηειείηαη απφ αζχλδεηνπο κεηαμχ ηνπο θφθθνπο, φπσο πεξιίηεο, ηχξθε θ.α. ή απφ 

κηα πιέμε ηλσδψλ επηκήθσλ ηεκαρηδίσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο 

πεηξνβάκβαθαο, ε πνιπνπξεζάλε θ.α. Καηά θαλφλα νη ζάθνη έρνπλ κήθνο 1 m θαη 

πιάηνο 15-20 cm. Σν χςνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 25 cm. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

κίαο λέαο θαιιηέξγεηαο ζε ζάθνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζπνξφθπηα πνπ έρνπλ 

ζπαξζεί θαη αλαπηπρζεί ζε θχβνπο (άββαο, 2011).  

 

http://tudohidroponia.net/aeroponia-um-tipo-de-hidroponia/
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Δηθφλα 3.4. Καιιηέξγεηα θπηψλ ηνκάηαο ζε ζάθνπο (πξνζσπηθή θσηνγξαθία) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ αιάησλ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα αλάπηπμεο θπηψλ 

θνξθνιεθαλίδαο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζε πδξνπνληθφ ζχζηεκα επίπιεπζεο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ην πείξακα απηφ θαιιηεξγήζεθαλ θπηά θνξθνιεθαλίδαο ζε 

πδξνπνληθφ ζχζηεκα επίπιεπζεο (floating system) κε ζξεπηηθφ δηάιπκα πνπ είρε ηελ 

ίδηα ζπγθέληξσζε ζε αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία αιιά κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ειεθηξηθέο αγσγηκφηεηεο 2, 6 θαη 12 dS/m. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

5.1. Τιηθά 

Σν πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ΣΔΙ 

Πεινπνλλήζνπ, ζε παιφθξαθην κε ζεξκαηλφκελν ζεξκνθήπην, απφ ην επηέκβξην 

ηνπ 2016 κέρξη θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2017, φπνπ θαιιηεξγήζεθαλ θπηά 

θνξθνιεθαλίδαο (Urospermum picroides) ζε πδξνπνληθφ ζχζηεκα επίπιεπζεο. 

 

5.2. Μέζνδνη 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπφξνη θνξθνιεθαλίδαο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε δίζθνπο 

ζπνξάο κε ππφζηξσκα κε εκπινπηηζκέλε ηχξθε (Klasmann-Deilmann Gmbh-

BaseSubstrate) ζηηο 15/9/2016. Οη ζπφξνη απιψζεθαλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ 

δίζθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζθεπάζηεθαλ κε πνιχ ιεπηφ ζηξψκα ηχξθεο, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο. ηε ζπλέρεηα, νη δίζθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζάιακν 

πξνβιάζηεζεο κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 20 
ν
C. Σα πνηίζκαηα ησλ δίζθσλ ζπνξάο 

γίλνληαλ θαζεκεξηλά ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ππφζηξσκα πγξφ. 

 

 

Δηθφλα 5.1. Πξνεηνηκαζία ησλ δίζθσλ ζπνξάο κε ππφζηξσκα ηχξθεο. 

 

Μεηά ηελ βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ ζηα θπηνδνρεία θαη φηαλ ηα λεαξά θπηά 

ήηαλ ζην ζηάδην ησλ δπν πξαγκαηηθψλ θχιισλ έγηλε κεηαθχηεπζε, ζηηο 30/9/2016 

(15 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά) ζε δίζθνπο αηνκηθψλ ζέζεσλ πνπ πεξηείραλ κε 

εκπινπηηζκέλε ηχξθε. ηε ζπλέρεηα, νη δίζθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε παιφθξαθην κε 

ζεξκαηλφκελν ζεξκνθήπην. 
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ηηο 2/12/16, δει. 78 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά, φηαλ ηα θπηά είραλ θαηά κέζν 

φξν 6 έσο 8 πξαγκαηηθά θχιια. Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε ησλ θπηψλ, απνκαθξχλζεθαλ 

απφ ηηο ξίδεο ησλ θπηψλ θπηά ηα ππνιείκκαηα ηχξθεο. Σα θπηά κεηαθπηεχηεθαλ ζε 

δεμακελέο κε πδαηηθφ ζξεπηηθφ δηάιπκα θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπο έγηλε ζε πδξνπνληθφ 

ζχζηεκα επίπιεπζεο.  

 

 

Δηθφλα 5.2. Νεαξά θπηά θνξθνιεθαλίδαο ζε πδξνπνληθφ ζχζηεκα επίπιεπζεο. 

 

Σα θπηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε νπέο επάλσ ζε θχιια αθξψδνπο πιαζηηθνχ 

(θειηδφι). ην θάησ κέξνο ησλ θειηδφι είρε επηθνιιεζεί πιαζηηθφ πιέγκα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ θπηψλ ην νπνίν έθεξε νπέο πνπ επέηξεπαλ ηελ απξφζθνπηε 

αλάπηπμε ησλ ξηδψλ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αιαηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ρισξηνχρν λάηξην ην νπνίν πξνζηέζεθε ζηηο δεμακελέο αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ ζε θαηάιιειεο πνζφηεηεο έηζη ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ηα ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο: 2, 6, θαη 

12 dS/m. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

πξνζδηνξίζηεθε ζε 2 dS/m, ελψ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ 6, 

θαη 12 dS/m ζηηο άιιεο δχν δεμακελέο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ πξνζηέζεθε ε αλαγθαία  

πνζφηεηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Η ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

κεηξήζεθε θάζε εβδνκάδα γηα ηνλ έιεγρν πηζαλψλ κεηαβνιψλ θαη δελ απαηηήζεθε 

πξνζζήθε ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ή λεξνχ ζηηο ιεθάλεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 
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Πίλαθαο 5.1: πγθέληξσζε αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

ηνηρείν πγθέληξσζε (κmol/l) 

K
+ 

6,500 

Ca
++ 

4,000 

Mg
++ 

1,000 

NO3
-
 12,500 

NH4
+ 

1,200 

H2PO4
+
 1,300 

NaCl  0,00 

Fe
++

 35,00 

Mn  5,00 

Zn  5,00 

Cu
++

 0,80 

B  30,00 

Mo  0,50 

 

5.3. Μεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηωλ απνηειεζκάηωλ 

Γηα θάζε κεηαρείξηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 επαλαιήςεηο ησλ 10 θπηψλ ε θάζε 

κία. 

Μεηά ηε κεηαθχηεπζε ησλ θπηψλ ζηηο ιεθάλεο κε ηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα 

δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο κεηξήζεθαλ ν αξηζκφο ησλ λσπψλ θχιισλ 

θαη ην κέζν κήθνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θχιισλ ηνπ θπηνχ θάζε 14 εκέξεο. 
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Δηθφλα 5.3. Φπηά θνξθνιεθαλίδαο θαηά ην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο. 

 

Καηά ηε ζπγθνκηδή (27/1/17), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 56 εκέξεο κεηά ηελ 

κεηαθχηεπζε ησλ θπηψλ ζηηο ιεθάλεο κε ηα δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηαο, φηαλ απηά απέθηεζαλ ην θαηάιιειν κέγεζνο, κεηξήζεθαλ: 

1. ν αξηζκφο ησλ λσπψλ θχιισλ αλά θπηφ, 

2. ην κέζν κήθνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θχιισλ ηνπ θπηνχ, 

3. ην λσπφ βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ, 

4. ην λσπφ βάξνο ηεο ξίδαο ηνπ θπηνχ, 

5. ην λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ ηνπ θπηνχ, 

6. ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχιισλ ζε μεξά νπζία, θαη  

7. ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ξηδψλ ζε μεξά νπζία. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε μεξά νπζία, ηα θπηηθά δείγκαηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην μεξαληήξην κε ζε ζεξκνθξαζία 72 C, κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ βάξνπο ηνπο ε νπνία παξαηεξήζεθε κεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο. 

Σν πείξακα αθνινχζεζε ην εληειψλ ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην κε 3 επαλαιήςεηο 

ησλ 10 θπηψλ ε θάζε κία. Η ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ ησλ 

κεηαρεηξίζεσλ εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην ηεο Διάρηζηεο εκαληηθήο Γηαθνξάο ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% (P≤0,05). Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα Statgraphics Centurion. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Η αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζην νπνίν 

θαιιηεξγήζεθαλ ηα θπηά θνξθνιεθαλίδαο δελ επεξέαζε ην ξπζκφ αλάπηπμήο ηνπο, 

φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηνλ αξηζκφ θχιισλ θαη ην κέζν κήθνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

θχιισλ ησλ θπηψλ. 

 

 

Δηθόλα 6.1. Μέζνο αξηζκφο λσπψλ θχιισλ αλά θπηφ θνξθνιεθαλίδαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζε ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο ζηήιεο πνπ θέξνπλ ην ίδην 

γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, ππνδειψλνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά θπηφ δελ επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ 

ηελ αιαηφηεηα (ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα) ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αλάπηπμεο ησλ  

θπηψλ  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ (Δηθφλα 6.1). 
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Δηθόλα 6.2: Μέζν κήθνο (cm) ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θχιισλ θάζε θπηνχ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζε ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο ζηήιεο πνπ θέξνπλ ην ίδην 

γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, ππνδειψλνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Γελ παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ζε θαλέλα ζηάδην 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ κέρξη θαη ηε ζπγθνκηδή, ζην κέζν κήθνο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

θχιισλ, κεηαμχ ησλ θπηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηαο 2 dS/m, θαη εθείλσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ππφ ζπλζήθεο απμεκέλεο 

αιαηφηεηαο, δειαδή ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο 6 dS/m θαη 12 

dS/m. 
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Δηθόλα 6.3. Μέζν λσπφ βάξνο (g) ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ ηελ εκέξα ηεο 

ζπγθνκηδήο (56 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε) ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο ζηήιεο πνπ 

θέξνπλ ην ίδην γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, ππνδειψλνπλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Σν κέζν λσπφ βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ δελ επεξεάζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο κεηαρεηξίζεηο κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηαο (2, 6 θαη 12 dS/m) (Δηθφλα 6.3).  
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Δηθόλα 6.4. Μέζν λσπφ βάξνο (g) θχιισλ αλά θπηφ ηελ εκέξα ηεο ζπγθνκηδήο (56 

εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε), πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζξεπηηθά δηαιχκαηα 

δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο 

ζηήιεο πνπ θέξνπλ ην ίδην γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, 

ππνδειψλνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ 

κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Σν κέζν λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ ηνπ θπηνχ δελ επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηηο κεηαρεηξίζεηο κε ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο  ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηαο  (2, 6 θαη 12 dS/m) (Δηθφλα 6.4).  
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Δηθόλα 6.5. Μέζν λσπφ βάξνο (g) ξηδψλ αλά θπηφ ηελ εκέξα ηεο ζπγθνκηδήο (56 

εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε) ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο ζηήιεο πνπ θέξνπλ ην ίδην 

γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, ππνδειψλνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Σν κέζν λσπφ βάξνο ηεο ξίδαο αλά θπηφ δελ επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηηο κεηαρεηξίζεηο κε δηαθνξεηηθή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ζην 

ζξεπηηθφ δηάιπκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (Δηθφλα 6.5). 
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Δηθόλα 6.6. Μέζε ζπγθέληξσζε (%) μεξάο νπζίαο ζηα θχιια ηελ εκέξα ηεο 

ζπγθνκηδήο (58 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε) ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο ζηήιεο πνπ 

θέξνπλ ην ίδην γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, ππνδειψλνπλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Η κέζε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα θχιια δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ κεηαρεηξίζεσλ  κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ειεθηξηθήο 

αγσγηκφηεηαο ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (Δηθφλα 6.6). 
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Δηθόλα 6.7. Μέζε ζπγθέληξσζε (%) μεξάο νπζίαο ζηηο ξίδεο ηελ εκέξα ηεο 

ζπγθνκηδήο (56 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε) ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο (2, 6 θαη 12 dS/m). Καηαθφξπθεο ζηήιεο πνπ 

θέξνπλ ην ίδην γξάκκα, γηα θάζε εκεξνκελία κέηξεζεο ρσξηζηά, ππνδειψλνπλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο P≤0,05. 

 

Η ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηηο ξίδεο ησλ θπηψλ δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ κεηαρεηξίζεσλ κε δηαθνξεηηθή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ζην 

ζξεπηηθφ δηάιπκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (Δηθφλα 6.7). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο παξαηεξείηαη φηη ην θπηφ ηεο 

θνξθνιεθαλίδαο δελ επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, φηαλ απηφ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 12 

dS/m. Απηφ ππνδειψλεηαη απφ ηελ αδπλακία επίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζε ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο 

ηνπ θπηνχ, φπσο ν αξηζκφο ησλ θχιισλ θαη ην κήθνο ησλ θχιισλ. Δπηπξφζζεηα, δελ 

παξαηεξήζεθε επίδξαζε απηψλ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ζην λσπφ βάξνο θχιισλ θαη 

ξηδψλ θαζψο θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα απηψλ ζε μεξά νπζία. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε θνξθνιεθαλίδα 

είλαη έλα θπηφ κε ζεκαληηθή αλζεθηηθφηεηα ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα επίπεδα ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ 12 dS/m. Χζηφζν, 

ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ε 

ηειηθή ηνπο αλάπηπμε θαηά ηε ζπγθνκηδή είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζε θπηνδνρεία κε ππφζηξσκα ηχξθε θαη 

πεξιίηε (Γεσξγηφπνπινο, αδεκνζίεπην). χκθσλα κε άιιεο κειέηεο (Γεσξγηφπνπινο, 

αδεκνζίεπην) ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο, 

σζηφζν, ε πνιχ κηθξφηεξε αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζε απηή ηε κειέηε είλαη πηζαλφ λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ παξακνλή ησλ θπηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζπνξείν. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαίλεηαη φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο 

επίδξαζεο ησλ επηπέδσλ αιαηφηεηαο ζηα θπηά ηεο θνξθνιεθαλίδαο ηφζν ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο θαιιηέξγεηαο φζν θαη αθνινπζψληαο κηα ηερληθή ηαρχηεξεο 

κεηαθνξάο ησλ ζπνξφθπησλ ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο αιαηφηεηαο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αιαηφηεηαο θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αλφξγαλσλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θχιια ησλ θπηψλ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζή ηεο θαη 

ζε άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηψλ ηεο θνξθνιεθαλίδαο. 
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