
1 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ 

 

 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΗ 

ΒΛΑΣΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΑΣΙΟΤ (Pancratium 

maritimum L.) 

 

 

 

Γθάηδνο Γεκήηξηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καιακάτα 2017  



2 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ 

 

 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΗ 

ΒΛΑΣΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΑΣΙΟΤ (Pancratium 

maritimum L.) 

 

 

Γθάηδνο Γεκήηξηνο 

 

 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: θ. Αιεμόπνπινο Αιέμηνο 

 

 

 

 

 

 

 

Καιακάτα 2017  



3 

 

Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, 

δειώλσ ελππνγξάθσο όηη είκαη απνθιεηζηηθόο ζπγγξαθέαο ηεο παξνύζαο Πηπρηαθήο 

Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο 

αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ αλαθέξεη 

ιεπηνκεξώο όιεο ηηο πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απόςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, 

ηδεώλ θαη ιεθηηθώλ αλαθνξώλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηεκνληθήο 

παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζύλε όηη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη ππόινγνο 

έλαληη ινγνθινπήο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ Πηπρηαθή κνπ Δξγαζία θαη 

θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απόθηεζεο Σίηινπ πνπδώλ, πέξαλ ησλ ινηπώλ ζπλεπεηώλ 

ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Γειώλσ, ζπλεπώο, όηη απηή ε Πηπρηαθή 

Δξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξώζεθε από εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά 

θαη όηη, αλαιακβάλσ πιήξσο όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λόκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, όηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ κνπ αλήθεη δηόηη 

είλαη πξντόλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ε απηή ηελ εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε επηά δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ 

ζεξκνθξαζίαο  (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 
ν
C) ζηε βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ 

παγθξαηίνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπέξκαηα παγθξαηίνπ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην 

Έινο Λαθσλίαο θαη ηνλ Κατάθα Ηιείαο ην 2006. Σα ζπέξκαηα αθνύ ζπληεξήζεθαλ 

ζε ζεξκνθξαζία 5
ν
C κέρξη ην 2016, ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

ζπνγγώδνπο παξεγρύκαηνο πνπ ηα πεξηβάιιεη, ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηξηβιία θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίαο, ζε ζθνηάδη. 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη όηη ην ηειηθό πνζνζηό 

βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ είλαη πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C. Ωζηόζν, ζηνπο 15 

ν
C παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε ηαρύηαηα βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ. ε αληίζεζε, νη 

ζεξκνθξαζίεο ησλ 5 θαη 35
ν
 C δελ επλννύλ ηελ βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ, ρσξίο 

όκσο λα πξνθαινύλ πιήξε παξεκπόδηζε ηεο βιάζηεζεο απηώλ. ηηο ζεξκνθξαζίεο 

ησλ 20, 25 θαη 30 
ν
C, ην ηειηθό πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ θπκαίλεηαη ζε 

επίπεδα πςειόηεξα από απηά ησλ 5 θαη 35 
ν
C αιιά ρακειόηεξα από απηά ησλ 10 θαη 

15 
ν
C. 

πκπεξαίλεηαη όηη ε βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ παγθξαηίνπ επλνείηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο γύξσ από ηνπο 15 
ν
C.  
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1.Γεληθά γηα ην Pancratium maritimum 

 

1.1 Γεσγξαθηθή Δμάπισζε 

Σν θπζηθό ελδηαίηεκα ηνπ Παγθξαηίνπ είλαη νη παξαιηαθέο ςεπδνιηζηθέο 

ζίλεο ηεο Μεζνγείνπ θαη απαληάηαη ηόζν ζηε Μεζνγεηαθή όζν θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ιξάλ. πλαληάηαη αθόκα ζηηο παξαιίεο ηεο Ιβεξηθήο ρεξζνλήζνπ από ηελ πιεπξά ηνπ 

Αηιαληηθνύ. 

ηελ Διιάδα έρεη ήδε θαηαγξαθεί ζε δεθάδεο ηνπνζεζίεο, σζηόζν ζε αξθεηέο 

πεξηνρέο ν πιεζπζκόο ζπλερώο κεηώλεηαη θαη ζε θάπνηεο από απηέο έρεη ήδε 

κεδεληζηεί. ηελ Κξήηε εηδηθόηεξα ν πιεζπζκόο ηνπ κεηώλεηαη ζπλερώο ιόγσ 

ππνβάζκηζεο ή ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ παξάιησλ (Legakis θ.ά., 1993).  

 

1.2 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε 

 

Σν γέλνο Pancratium αλήθεη ζην θύιιν Eucharitae ηεο νηθνγέλεηαο 

Amaryllidaceae, όπσο θαη ηα γέλε Hymenocallis θαη Eucharis. ην γέλνο Pancratium 

αλήθνπλ 15 είδε ηεο Μεζνγείνπ, ηεο ηξνπηθήο Αθξηθήο θαη ηεο ηξνπηθήο Αζίαο 

(Hickey θαη King, 1994).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην γέλνο Pancratium αλήθνπλ ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ: 

 Pancratium trianthum ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο (Frederik θαη Muraveva, 1982) 

 Pancratium zeylanicum L. ηεο Άπσ Αλαηνιήο (Burkill, 1985). 

 Pancratium canariensis (θίηξηλν) (Burkill, 1985) 

 Pancratium illyricum ηεο Μεζνγείνπ ( D'Amato θαη De Dominicis, 1996) 

 Pancratium sickenbergii ηεο Μεζνγείνπ (Werker θαη Fahn, 1975) 

 Pancratium parvißorum ηεο Μεζνγείνπ (Werker θαη Fahn, 1975) 

 Pancratium littorale ηεο Υαβάεο (Hymenocallis littoralis) (Pettit θ.ά, 1995) 

 Pancratium biflorum ηεο Μεζνγείνπ (Ghosal θ.ά., 1983) 

 Pancratium triflorum (Ponnamma, 1978) 

 Pancratium verecundum L. (Zaman θαη Nessa , 1974) 

 Pancratium longiflorum L. (Lakshmi θαη Venkateswarlu, 1976) 
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 Pancratium hirtum A. Chev. ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο (Oyewole, 1988) 

 Pancratium tenuifolium L. (Olivier, 1984) 

 

1.3 Πεξηγξαθή θαη βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παγθξαηίνπ 

 

1.3.1 Φύιια ηνπ παγθξαηίνπ 

 

Σα θύιια ηνπ παγθξαηίνπ είλαη γθξηδνπξάζηλα, άηξηρα, θπόκελα θαη' 

αληίζεζε ζην ίδην επίπεδν. Φύνληαη ζπλήζσο 4-10 καδί, κεξηθέο θνξέο κέρξη θαη 18 

αλά θπηό θαη θζάλνπλ ζε κήθνο έσο θαη 35 cm, κε κία έσο ηξεηο ειηθνεηδείο 

πεξηζηξνθέο. ηε θύζε ν αξηζκόο ησλ θύιισλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη από ηνλ Απξίιην 

θαη κέρξη ηα ηέιε Ινπλίνπ όια ηα θύιια έρνπλ μεξαζεί. Δπαλεκθαλίδνληαη από ηελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ αλάινγα κε ηηο 

εκεξνκελίεο εκθάληζεο ησλ ηειεπηαίσλ θαη ησλ πξώησλ βξνρώλ, αληίζηνηρα. 

 

 

Δηθόλα 1.1. Φπηό παγθξαηίνπ όπσο αλαπηύζζεηαη ζην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. 

 

Μεγάιε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θύιισλ παξαηεξείηαη θαη ζηα θπηά ζε 

γιάζηξα ή ζε θαιά αξδεπόκελν έδαθνο. Η κείσζε απηή αξρίδεη επίζεο ηνλ Απξίιην 

θαη εθηείλεηαη κέρξη ηνλ Ινύλην, όκσο παξακέλνπλ 1-3 θύιια ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. Έλα ή δύν λέα, αξγά αλαπηπζζόκελα θύιια, 

κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, όκσο ην επηέκβξην ηα 

θαηλνύξηα θύιια εκθαλίδνληαη καδεκέλα θαη κε γξήγνξε αλάπηπμε. 
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Η επηδεξκίδα απνηειείηαη από κία ζηξώζε θπηηάξσλ, πνπ θαιύπηεηαη κε 

ζρεδόλ ίζνπ πάρνπο εθπκελίδα. Σόζν ζηελ άλσ όζν θαη ζηελ θάησ επηδεξκίδα 

ππάξρνπλ αξθεηά λεθξνεηδή ζηνκάηηα. Δζσηεξηθά ηεο άλσ αιιά θαη ηεο θάησ 

επηδεξκίδαο ππάξρεη κία κόλν ζηξώζε θπηηάξσλ δξπθξαθηνεηδνύο παξεγρύκαηνο θαη 

εζσηεξηθά απηνύ άθζνλν ζπνγγώδεο παξέγρπκα κε ιίγνπο ρισξνπιάζηεο 

θαηαλεκεκέλνπο κόλν ζηηο δύν - ηξεηο πξώηεο ζηξώζεηο θπηηάξσλ. Σν ππόινηπν 

κνηάδεη κε απιό απνηακηεπηηθό παξέγρπκα ρσξίο πνιιά πιαζηίδηα. Οη εζκαγεηώδεηο 

δεζκίδεο είλαη κηθξέο, παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο, θαη ζε κεγάιεο ζρεηηθά απνζηάζεηο. 

Απνηεινύληαη από 1-3 αγγεία μύινπ, ιίγα θύηηαξα εζκνύ ελώ νη θεληξηθέο έρνπλ θαη 

θάπνηα θύηηαξα ζθιεξεγρύκαηνο. 

 

1.3.2 Ρίδα ηνπ παγθξαηίνπ 

 

Οη ξίδεο ζρεκαηίδνληαη θάησ από ην βνιβό θαη κπνξεί λα είλαη αξρηθά κε 

δηαθιαδηδόκελεο αιιά ζηε ζπλέρεηα δηαθιαδίδνληαη ζε ζρεηηθά κηθξό βαζκό (Kawa 

θαη De Hertogh, 1992). Οη ξίδεο έρνπλ ξηδηθά ηξηρίδηα θαη ζπζηαιηέο ξίδεο (contractile 

roots). Οη ηειεπηαίεο δηαθξίλνληαη από ηηο ππόινηπεο από ηελ επηθάλεηα ηνπο πνπ 

παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθέο αλαδηπιώζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα επηκεθύλνληαη 

θαη λα ζπζηέιινληαη (Fahn, 1983). Οη ξίδεο απηέο «ηνπνζεηνύλ» ην βνιβό ζην 

θαηάιιειν βάζνο. Οη ζπζηαιηέο ξίδεο όρη κόλν ηξαβνύλ ην βνιβό πξνο ηα θάησ αιιά 

θαη ζπξώρλνπλ ην ρώκα πξνο ηα πιάγηα ώζηε λα κεησζεί ε αληίζηαζε πνπ δέρνληαη νη 

βνιβνί ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηα θάησ. Τπεύζπλν γηα ηελ θίλεζε απηή ζεσξείηαη ην 

εζσηεξηθό ηνπ παξεγρύκαηνο, ηα θύηηαξα ηνπ νπνίνπ δηνγθώλνληαη θαη θαηαξξένπλ 

απόηνκα. 
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Δηθόλα 1.2. Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παγθξαηίνπ. 

 

Οη ξίδεο ηνπ παγθξαηίνπ αλαλεώλνληαη ζπλήζσο ην θζηλόπσξν, θαζώο ζε 

πνιιά βνιβώδε θπηά, αθόκε θαη αλ είλαη πνιπεηή, παξαηεξείηαη εηήζηα 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ξηδηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο απνζεθεπκέλνπο 

βνιβνύο νη ξίδεο εκθαλίδνληαη ιίγεο ώξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πγξό 

ππόζηξσκα ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 25 °C (Putz, 1996). 

 

 

1.3.3 Βνιβόο ηνπ παγθξαηίνπ 

 

Ο βνιβόο είλαη πνιπεηήο, ρηησλσηόο θαη πεξηκέηξνπ έσο 19 cm. Οη ρηηώλεο 

πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από παρύλζεηο ησλ βάζεσλ ησλ θύιισλ. Οη βάζεηο ησλ 

θύιισλ πεξηθιείνπλ νιόθιεξν ην βνιβό. Σν έιαζκα ησλ θύιισλ κπνξεί λα κελ έρεη 

αθόκε αλαδπζεί από ην βνιβό, λα έρεη αλαδπζεί θαη λα είλαη πξάζηλν, ή λα έρεη ήδε 

απνθνπεί.  

Πξάζηλα θύιια ππάξρνπλ δηαξθώο εθόζνλ ππάξρεη ε απαξαίηεηε πγξαζία, 

αιιά ε ηαμηαλζία αλαδύεηαη όρη από ην θέληξν αιιά από ην εμσηεξηθό κέξνο ησλ 

θύιισλ, όπσο θαη ζην γέλνο Hippeastrum. Οη βνιβνί ηνπ θπηνύ έρνπλ ζρήκα 

ζθαηξηθό ή ειιεηςνεηδέο, πηζαλόλ εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπο θαη ησλ πηέζεσλ πνπ 
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δέρνληαη από ηνπο γεηηνληθνύο βνιβνύο. Αλαπαξάγνληαη αγελώο, κε λέα βνιβίδηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο καζράιεο ησλ ρηηώλσλ (offsets) θαη παξακέλνπλ πξνζαξηεκέλα 

ζηνπο κεηξηθνύο από έλα ζεκείν ηνπ βαζηθνύ δίζθνπ.  

πρλά απαληώληαη κηθξόηεξνη αλζηζκέλνη βνιβνί πξνζαξηεκέλνη ζε έλαλ 

κεγαιύηεξν βνιβό, πηζαλόηαηα ην κεηξηθό ηνπο (επίζεο αλζηζκέλν). Γεδνκέλνπ όηη ε 

πεξίνδνο λεαληθόηεηαο ησλ βνιβώλ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε 

ζύλδεζε κε ην κεηξηθό δηαηεξείηαη γηα ρξόληα. Ο ξπζκόο παξαγσγήο βνιβηδίσλ είλαη 

πνιύ κηθξόο ζηα ελήιηθα θπηά (Καιιηληεξάθε, 2008). 

 

 

1.3.4 Μνξθνινγία αλζέσλ  

 

Σα άλζε έρνπλ κεγάιν, θσληθό, ιεπθό θαη αξσκαηηθό πεξηάλζην απνηεινύκελν από 6 

ελσκέλα ηέπαια, κε παξαζηεθάλε κε 12 νδνληώζεηο ζηα άθξα ησλ νπνίσλ (ελαιιάμ) 

πξνεμέρνπλ, κε κηθξό ηκήκα λήκαηνο, νη ζπκθπείο κε ηελ θνξώλα έμη αλζήξεο. Σν 

λέθηαξ είλαη θξπκκέλν βαζηά, ζην ρακειόηεξν κέξνο ηνπ ζσιήλα ηνπ πεξηάλζηνπ. Η 

σνζήθε είλαη ππνθπήο, ηξίρσξε απνηεινύκελε από ηξία ζπκθπή θαξπόθπιια, 

κήθνπο πεξίπνπ 2 cm, κε 58 ζπεξκαηηθέο βιάζηεο θαηά κέζν όξν, αλά άλζνο. Σα 

άλζε αλνίγνπλ κόλν κία θνξά γηα 24 έσο 36 ώξεο, ζπαλίσο κέρξη θαη 48 ώξεο.  

Η άλζεζε αξρίδεη πξηλ ή ιίγν κεηά ην κεζεκέξη, κε δηαρσξηζκό ηεο βάζεο ησλ 

ηεπάισλ, ν νπνίνο πξνρσξεί πξνο ηα πάλσ ελώ νη θνξπθέο ησλ ηεπάισλ παξακέλνπλ 

ελσκέλεο θαη ζε επαθή κε ην ζηίγκα. Η δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη ζε 2-3 ώξεο, 

ζπλήζσο από ηηο 12 έσο 6 κκ. Σα άλζε ειεπζεξώλνπλ έλα έληνλν άξσκα, θπξίσο ηηο 

απνγεπκαηηλέο θαη λπρηεξηλέο ώξεο πνπ πξνζειθύνπλ έληνκα, θπξίσο αγξηνκέιηζζεο 

θαη ζθήθεο. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξπνύ είλαη απαξαίηεηνη νη επηθνληαζηέο θαη κάιηζηα 

κεγέζνπο κεγαιύηεξνπ ησλ κειηζζώλ θαζώο απηέο ζπρλά δελ αγγίδνπλ ην ζηίγκα, 

ιόγσ ηεο κεγάιεο απόζηαζεο ηνπ από ηνπο ζηήκνλεο (Γξαγαζάθε, 2002). 
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1.3.5 Καξπνί 

 

Πέληε έσο νθηώ εκέξεο κεηά ηελ άλζεζε αξρίδεη ε δηόγθσζε ηεο σνζήθεο 

ζηελ άθξε ηεο νπνίαο παξακέλεη πξνζαξηεκέλν ην μεξό πιένλ άλζνο κέρξη ηελ 

σξίκαλζε ηνπ θαξπνύ. Ο θαξπόο ηνπ θπηνύ είλαη θάςα ηξίρσξε, κήθνπο 30 mm, 

πάρνπο 15 mm θαη βάξνπο πεξίπνπ 10 g, ε νπνία όηαλ σξηκάζεη, πεξίπνπ δύν κήλεο 

κεηά ηελ άλζεζε, ζρίδεηαη ζηελ θνξπθή ζηα ζεκεία ξαθήο ησλ θαξπόθπιισλ θαη 

ειεπζεξώλνληαη ηα ζπέξκαηα (Eisikowitch θαη Galil, 1971). 

 

1.3.6 πέξκαηα 

 

Σα ζπέξκαηα ηνπ παγθξαηίνπ έρνπλ αθαλόληζην ζρήκα, ην νπνίν επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά από ηε ζέζε ηνπο ζηνλ ρώξν ηεο θάςαο. Σα ζπέξκαηα ηεο θνξπθήο θαη 

ηεο βάζεο θάζε ρώξνπ έρνπλ ζρήκα θσληθό, ελώ ηα ελδηάκεζα έρνπλ πην 

πεπιαηπζκέλν ζρήκα. Σα ζπέξκαηα αλαπηύζζνληαη από αλάηξνπεο ζπεξκαηηθέο 

βιάζηεο, θπόκελεο ζε πιεπξηθνύο (θεληξηθνύο) πιαθνύληεο, ελώ νη σνζήθεο είλαη 

ππνθπείο, ηξίρσξεο απνηεινύκελεο από ηξία ελσκέλα θαξπόθπιια. Τπάξρνπλ πνιιέο 

ζπεξκαηηθέο βιάζηεο ζε θάζε ρώξν, όκσο δελ εμειίζζνληαη όιεο ζε ζπέξκαηα. 

Σα ζπέξκαηα έρνπλ αξρηθά ιεπθό ρξώκα θαη όηαλ απνθηήζνπλ ην ηειηθό ηνπο 

κέγεζνο, κεηαρξσκαηίδνληαη κέζσ δηαδνρηθώλ ηόλσλ θαζηαλνύ ρξώκαηνο ζε καύξα. 

Απηό ην καύξν αδηάβξνρν εμσηεξηθό πεξίβιεκα ζρεκαηίδεηαη από ηα νξηδόληηα 

ηνηρώκαηα ηεο εμσηεξηθήο επηδεξκίδαο ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηα επίζεο νξηδόληηα 

ηνηρώκαηα ησλ 2-3 ζηξώζεσλ θπηηάξσλ θάησ από απηά, ηα νπνία πξνζθνιιώληαη 

κεηαμύ ηνπο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θάζεησλ ηνηρσκάησλ. Σν πξνζηαηεπηηθό 

πιηθό πνπ απνηίζεηαη ζην ζηξώκα απηό απνηειείηαη από θαηλνιηθέο νπζίεο (Werker 

θαη Fahrt, 1975). Αθνινπζεί κηα πεξηνρή από κεγάια ιεπηόηνηρα, γεκάηα αέξα, 

αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο λεθξά θύηηαξα κε κεγάινπο κεζνθπηηάξηνπο ρώξνπο, ζε 

ηνπιάρηζηνλ 18-20 ζηξώζεηο. Σν κηθξό εηδηθό βάξνο ησλ ζπεξκάησλ ηνπ παγθξαηίνπ, 

πνπ νθείιεηαη ζε απηόλ ηνλ ηζηό, επηηξέπεη ηε δηαζπνξά ησλ ζπόξσλ ηόζν κε ηνλ 

αέξα πνπ ηνπο παξαζύξεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο όζν θαη κε ην λεξό ζην νπνίν 

επηπιένπλ γηα κέξεο (Keren θαη Evenari, 1974).  

Σν καύξν αδηαπέξαζην ζην λεξό πεξίβιεκα, πηζαλόλ λα εκπνδίδεη ηελ βίαηε 

είζνδν ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζην ζπέξκα κε ζπλέπεηα ηε βιάβε ηνπ ελδνζπέξκηνπ 

θαη ην εκβξύνπ (Werker θαη Fahn, 1975). Σν ελδνζπέξκην είλαη θαιά ζρεκαηηζκέλν 
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κε παρύηνηρα θύηηαξα ζηα νπνία αληρλεύνληαη ειαηνζηαγνλίδηα, πξσηεηλόθνθθνη θαη 

ζηα εζσηεξηθά θύηηαξα θαη ακπιόθνθθνη (Werker θαη Fahn, 1975). 

Σα ζπέξκαηα ειεπζεξώλνληαη από ηα ηέιε Οθησβξίνπ έσο ηα κέζα 

Ιαλνπαξίνπ αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία άλζεζεο θαη ηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο. Η 

ειεπζέξσζε ησλ ζπεξκάησλ κπνξεί λα αξρίζεη 40 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο άλζεζεο, 

αλ ν θαηξόο είλαη μεξόο, ή αθόκε θαη 70 εκέξεο κεηά, αλ ν θαηξόο είλαη πγξόο. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε έλα πνζνζηό ησλ ζπεξκάησλ θπηξώλεη κέζα ζηνλ θαξπό θαη 

θαηαζηξέθεηαη. 

Παξαζπξόκελα από ηνλ αέξα ηα ζπέξκαηα ζπγθεληξώλνληαη ζε ππήλεκα 

κέξε, όπσο θνηιόηεηεο ηεο ακκνπδηάο, βάζεηο ησλ βξάρσλ αιιά θπξίσο γύξσ από ηηο 

ζπζηάδεο ηνπ ίδηνπ ή ησλ ειάρηζησλ άιισλ θπηηθώλ εηδώλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο. ε όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, αιιά θπξίσο ηελ επνρή ηνπ θζηλνπώξνπ θαη ηηο αξρέο ηεο 

άλνημεο, ππάξρεη άθζνλνο ζπόξνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, αιιά θαζόινπ 

ζπνξόθπηα. Σελ άλνημε θάησ από ηα πγξά, μεξά θύιια ησλ ζπζηάδσλ 

παξαηεξνύληαη ιίγα ζπνξόθπηα, θαζώο θαη ζε κηθξέο θνηιόηεηεο, όκσο ζηηο παξαιίεο 

ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ θπηνύ, εηδηθά απηόο πνπ πξνέξρεηαη από ζπνξόθπηα, είλαη 

πνιύ αξγόο. Μάιηζηα, πξνζπάζεηα ζπνξάο ηνπ παγθξαηίνπ ζε ππνβαζκηζκέλεο ζίλεο 

δελ είρε ηδηαίηεξε επηηπρία (Macchia θ.ά., 1989). 

 

1.3.7 Σαμηαλζία ηνπ παγθξαηίνπ  

 

Σα άλζε θέξνληαη ζε ηαμηαλζίεο απινύ ζθηάδηνπ κε κηθξό κίζρν, 3-15 άλζε 

καδί. Σν κήθνο ηεο ηαμηαλζίαο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θπκαίλεηαη ζηε 

θύζε από 10 έσο 26 cm. Σν ππόγεην κέξνο ηνπ ζηειέρνπο ηεο ηαμηαλζίαο ζε θπηά πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θηάλεη έσο θαη ηα 20 cm. Μία ηαμηαλζία 

κεγάινπ κεγέζνπο θαηά θαλόλα θέξεη πεξηζζόηεξα άλζε θαη πξνέξρεηαη από 

κεγάινπο ζε κέγεζνο θαη ειηθία βνιβνύο. 

Από ηελ εκθάληζε κηαο ηαμηαλζίαο κέρξη ηελ άλζεζε ηνπ πξώηνπ άλζνπο, 

νπόηε ζηακαηά θαη ε επηκήθπλζε ηνπ αλζηθνύ ζηειέρνπο, κεζνιαβνύλ 5-12 εκέξεο 

(θαηά κέζν όξν πεξίπνπ 7 εκέξεο). Σα άλζε θάζε ηαμηαλζίαο αλζίδνπλ έλα θάζε θνξά 

θαη ζπαληόηεξα δύν ή πεξηζζόηεξα. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί δηαθνπή ηεο αλάπηπμεο 

(«απόξξηςε») ησλ αλζέσλ πξηλ ηελ άλζεζε ζε πξώηκν ζηάδην κπνπκπνπθηνύ (1-3 

cm), πνπ όκσο δελ ζπλνδεύεηαη από απόπησζε (Γξαγαζάθε, 2002). 

  



14 

 

2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θύηξσκα ησλ ζπεξκάησλ 

 

Σα ζπέξκαηα ηνπ παγθξαηίνπ ειεπζεξώλνληαη ηέιε θζηλνπώξνπ ή αξρέο 

ρεηκώλα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Δπηπιένπλ ζην λεξό, παξαζύξνληαη από ηνλ αέξα θαη 

ζπγθεληξώλνληαη ζηα όπνηα ππήλεκα κέξε δηαζέηεη ε παξαιία, ζε βξάρνπο, 

θνηιόηεηεο θαη ζπζηάδεο θπηώλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ είδνπο. ηηο αξρέο ηεο άλνημεο 

εκθαλίδνληαη ηα αξηίβιαζηα ζε αξηζκνύο εμαηξεηηθά κηθξνύο ζε αληίζεζε κε ηελ 

αθζνλία ησλ ζπεξκάησλ. Ίζσο γηα απηό επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ε άπνςε όηη ηα 

ζπέξκαηα ηνπ παγθξαηίνπ δελ βιαζηάλνπλ εύθνια θαη όηη πξέπεη πξώηα λα 

εκπνηηζηνύλ κε ζαιαζζηλό λεξό. Όκσο ηα ζπέξκαηα ηνπ παγθξαηίνπ θαη κεγάια 

πνζνζηά βιαζηηθόηεηαο έρνπλ θαη κεγάιε δσηηθόηεηα παξνπζηάδνπλ όηαλ θπηεπηνύλ 

ζην ζπνξείν ή γεληθά βξεζνύλ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Αληηζέησο ζηηο ακκώδεηο 

παξαιίεο, πνπ είλαη ην ελδηαίηεκα ηνπο, είλαη δύζθνιν λα δεκηνπξγεζνύλ νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ην θύηξσκα, ηόζν απηώλ όζν θαη ζπεξκάησλ άιισλ 

παξαιηαθώλ εηδώλ. 

 

2.1 Οηθνθπζηνινγία θπηξώκαηνο θαη εγθαηάζηαζεο αξηίβιαζησλ ζηα 

παξαιηαθά θπηά - βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

ηηο ακκώδεηο παξαιίεο ην κηθξνπεξηβάιινλ πνηθίιιεη θαη κεηαβάιιεηαη ηόζν 

επνρηαθά (πεξίνδνο μεξαζίαο θαη βξνρώλ, ζεξκή θαη μεξή επνρή) όζν θαη 

απξόβιεπηα ιόγσ ηεο δξάζεο ηνπ αλέκνπ θαη ησλ θπκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγνύληαη 

δύζθνιεο θαη επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο (ζπλζήθεο θαηαπόλεζεο) γηα ην θύηξσκα ησλ 

ζπεξκάησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αξηίβιαζησλ. Δηδηθόηεξα νη κεζνγεηαθέο 

παξαιίεο, πνπ απνηεινύλ ην ελδηαίηεκα ηνπ παγθξαηίνπ, είλαη άλπδξεο ή εκηάλπδξεο 

πεξηνρέο ζύκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ Kigel (1995) κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο γηα 

ην θύηξσκα θαη ηελ εγθαηάζηαζε λα είλαη αθόκε δπζθνιόηεξεο. 

Οη θύξηνη παξάγνληεο θαηαπόλεζεο ζηνπο βηόηνπνπο απηνύο, είλαη: 

 ε αιαηόηεηα (κε ηε κνξθή αιαηνύρσλ ζηαγνληδίσλ ή αιαηόηεηαο ηνπ 

εδάθνπο), 

 ε μεξαζία (κηθξή δηαζεζηκόηεηα πγξαζίαο ζην έδαθνο, κεγάιε εμάηκηζε), 

 ε πςειή ζεξκνθξαζία (ηνπ αέξα ή θαη ηνπ εδάθνπο, αλ ζπλνδεύεηαη από 

μεξαζία),  
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 ε κηθξή δηαζεζηκόηεηα ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ,  

 ε κεηαθίλεζε ηεο άκκνπ (έθζεζε ιόγσ ηεο δηάβξσζεο ηεο άκκνπ, ηξηβή από 

ηελ άκκν, θάιπςε από ηελ άκκν),  

 ε απώιεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο ιόγσ ηεο ππνρώξεζεο ηεο αθηνγξακκήο,  

 ν αληαγσληζκόο,  

 νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, θαη  

 ε θαηαλάισζε από βηνηηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. βόζθεζε δώσλ). 

Όκσο, ε έληαζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ κπνξεί λα πνηθίιιεη ζηηο δηάθνξεο 

κηθξνζέζεηο ηεο παξαιίαο θαη επνκέλσο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζην θύηξσκα ηνπ 

ζπέξκαηνο θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αξηίβιαζηνπ. 

 

2.2 Οηθνθπζηνινγία ηνπ θπηξώκαηνο ησλ ζπεξκάησλ ηνπ παγθξαηίνπ 

 

2.2.1 Σόπνο θαη ρξόλνο θπηξώκαηνο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζπνξόθπησλ 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο, θάησ από ηα μεξά 

θύιια ησλ ζπζηάδσλ ελήιηθσλ θπηώλ παγθξαηίνπ, αλαπηύζζνληαη ιίγα ζπνξόθπηα. 

' απηά ηα ζεκεία, όπνπ ζπγθεληξώλνληαη ζπέξκαηα παξαζπξκέλα από ηνλ αέξα, ε 

πγξαζία είλαη ζαθώο κεγαιύηεξε από όηη ζην γύξσ ρώξν θαη ζα πεξίκελε θαλείο 

πνιύ πεξηζζόηεξα αξηίβιαζηα. 

ηελ πεξηνρή ηεο Ιεξάπεηξαο ζπαλίσο ζπλαληώληαη ζπνξόθπηα ζε άιια 

ζεκεία ηνπ ελδηαηηήκαηνο, όπσο κηθξέο θνηιόηεηεο θαη άιια ππήλεκα ζεκεία. ε 

άιιεο παξαιίεο κε πεξηζζόηεξε πγξαζία θαη ζε ζεκεία κε κεγαιύηεξε απόζηαζε από 

ηε ζάιαζζα, όπσο ζηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηα Μάιιηα θαη ην ίζζη ζηε Βόξεηα 

Κξήηε, ε παξνπζία ζπνξόθπησλ είλαη ζπρλόηεξε. 

Η εγθαηάζηαζε ησλ θπηαξίσλ ηνπ παγθξαηίνπ, αιιά θαη ησλ πνιπεηώλ θπηώλ 

πνπ ζπλαληώληαη ζε άλπδξα πεξηβάιινληα, είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, θαζώο δελ 

ζπλαληώληαη ζπρλά νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηόζν γηα ην θύηξσκα ηνπ ζπόξνπ όζν 

θαη ηελ επηβίσζε ησλ αξηίβιαζησλ ζηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ μεξώλ πεξηόδσλ. 

Ωο ζπλέπεηα ησλ ζπάλησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ είλαη νη πιεζπζκνί ησλ 

πνιπεηώλ θπηώλ απηώλ ησλ πεξηνρώλ λα απνηεινύληαη από νκάδεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηα έηε πνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ θαηάιιειεο, κε κεγάια θελά κεηαμύ ηνπο (Jordan θαη 

Nobel, 1979).   
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2.2.2 Πξόσξν θύηξσκα 

 

Σα ζπέξκαηα ηνπ παγθξαηίνπ ειεπζεξώλνληαη όηαλ αλνίμνπλ αξθεηά νη ξαθέο 

ησλ θαξπόθπιισλ θαη ηα ηξία κέξε ηεο θάςαο θακθζνύλ πξνο ηα έμσ. Σν άλνηγκα 

ησλ ξαθώλ ζπκβαίλεη όηαλ ηα θαξπόθπιια ιεπηύλνπλ θαη αθπδαησζνύλ αξθεηά, 40-

70 εκέξεο κεηά ηελ άλζεζε. Η θάκςε όκσο ησλ θαξπόθπιισλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

ή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξό βαζκό όηαλ ε πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο είλαη πςειή κε 

απνηέιεζκα ηα ζπέξκαηα (όια ή κεξηθά ζην βάζνο ηνπ θαξπνύ) λα παξακέλνπλ γηα 

κεγαιύηεξν δηάζηεκα κέζα ζηνλ θαξπό.  

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηνπ «πξόσξνπ 

θπηξώκαηνο» , δειαδή ζε ζπέξκαηα αθόκα πξνζαξηεκέλα ζην κεηξηθό θπηό λα 

αξρίδεη ην ζηάδην ηεο επηκήθπλζεο ηνπ ξηδηδίνπ θαη ε έμνδνο ηνπ ξηδηδίνπ από ηα 

πεξηβιήκαηα ηνπ ζπέξκαηνο. Σν ξηδίδην κπνξεί λα επηκεθπλζεί πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν πξηλ λεθξσζεί. Σν θαηλόκελν απηό παξαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκό ζε θπηά 

θαιιηεξγνύκελα ζην ζεξκνθήπην, αιιά ζε πνιύ κηθξό βαζκό ζηε θύζε θαη κόλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληέο.  

Σν θαηλόκελν ηεο πξόσξεο εμόδνπ ηνπ ξηδηδίνπ (preharvest sprouting ή 

precocious germination), ελώ ηα ζπέξκαηα είλαη αθόκα πξνζαξηεκέλα ζην κεηξηθό 

θπηό, έρεη παξαηεξεζεί ζε άξηζηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζε 

ζπέξκαηα θαιιηεξγνύκελσλ αγξσζησδώλ θπηώλ, ζε πνηθηιίεο πνπ δελ έρνπλ 

εκβξπαθό ιήζαξγν θαη ζπλήζσο νδεγεί ζε ζάλαην ηνπ εκβξύνπ (Bewley θαη Black, 

1982). 

Ο όξνο «incipient germination» (δηόγθσζε ηνπ θνιενπηίινπ θαη ηεο 

θνιεόξηδαο ρσξίο όκσο έμνδν ηνπ ξηδηδίνπ από ηελ θνιεόξηδα ) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

από ηνλ Kigel (1995) γηα αγξσζηώδε θαη άιια θπηά εξεκηθώλ πεξηνρώλ, όπνπ έρεη 

αλαθεξζεί ην θαηλόκελν ηεο δηαθνπήο ηνπ θπηξώκαηνο ησλ ζπεξκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αύμεζεο ηνπ ξηδηδίνπ, ή αθόκε θαη ηνπ βιαζηίδηνπ ρσξίο όκσο ην 

ζάλαην ηνπ εκβξύνπ. 
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2.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θύηξσκα ησλ ζπεξκάησλ  

 

Σν θύηξσκα ηνπ ζπέξκαηνο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπνξόθπηνπ είλαη ηα 

πιένλ θξίζηκα ζηάδηα επηβίσζεο ζηε δσή ελόο θπηνύ. ε αληίζεζε κε άιιεο θπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε ζπγθεθξηκέλε δελ αληηζηξέθεηαη θαη ζπλεπώο αλ θπηξώζεη ηε ιάζνο 

ρξνληθή ζηηγκή ζε ιάζνο ρώξν κπνξεί λα πξνθιεζεί κέρξη θαη ζάλαηνο ηνπ θπηηθνύ 

νξγαληζκνύ. ην επηθαλεηαθό ζηξώκα ηνπ εδάθνπο ηεο παξαιίαο εληνπίδεηαη ν 

θύξηνο όγθνο ησλ ζπεξκάησλ ηνπ παγθξαηίνπ (80-90% ζύκθσλα κε ηνλ Kigel, 1995). 

Η βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ είλαη γεληθά, κηα πνιύπινθε θπζηνινγηθή θαη 

βηνρεκηθή δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο δελ γλσξίδνπκε όια ηα ζηάδηα. Όπσο γλσξίδνπκε 

πξέπεη λα επηθξαηνύλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο πξηλ βιαζηήζνπλ νη ζπόξνη. Οη ζπόξνη 

πξέπεη λα έρνπλ λεξό, νμπγόλν θαη µηα επλντθή ζεξκνθξαζία. Τπάξρνπλ , βέβαηα 

ζπόξνη πνπ ρξεηάδνληαη θσο γηα λα βιαζηήζνπλ, ελώ άιινη ρξεηάδνληαη ζθνηάδη. 

Δπνκέλσο αξθεηνί παξάγνληεο αιιεινεπηδξνύλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θπηξώκαηνο: ε 

δηαζεζηκόηεηα ηνπ λεξνύ, ε ζεξκνθξαζία, ην θσο, ε αιαηόηεηα, ην pH 

(https://openeclass.teimes.gr/modules/document/). 

 

2.3.1.1 Φσο 

 

Η επηξξνή πνπ αζθνύλ ην θσο θαη ην ζθνηάδη ζηε βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ έρεη 

κειεηεζεί γηα πνιιά ρξόληα. Σν θσο επεξεάδεη επλντθά ηε βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ, 

ελόο κεγάινπ αξηζκνύ εηδώλ θπηώλ. Σέηνηνη ζπόξνη, ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη 

ειαθξώο, ή θαη θαζόινπ, µεηά ηε ζπνξά. Άιινη ζπόξνη βιαζηαίλνπλ αλεπαξθώο όηαλ 

εθηίζεληαη ζην θσο. Απηνί νη ζπόξνη ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη γηα λα βειηησζεί ε 

βιάζηεζή ηνπο. Οη ζπόξνη ελόο µηθξνύ αξηζκνύ θπηώλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θσηόο θαη ζα βιαζηήζνπλ θαη ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη. 

Σα ζπέξκαηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε ηνπο ζην θσο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε 

δύν θαηεγνξίεο, ζηα θσηνεπαίζζεηα θαη ζηα θσηναδηάθνξα. ηα θσηνεπαίζζεηα 

ζπέξκαηα, ε δξάζε ηνπ θσηόο κπνξεί λα είλαη πξνσζεηηθή ή αλαζηαιηηθή θαη 

αλαιόγσο ησλ ζπλζεθώλ λα παξαηεξεζνύλ θαη νη δύν αληηδξάζεηο ζε ζπέξκαηα ηνπ 

ίδηνπ είδνπο (Frankland, 1986). 

https://openeclass.teimes.gr/modules/document/
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Σα θσηναδηάθνξα ζπέξκαηα απνηεινύλ κηα εηδηθή θαηεγνξία ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπέξκαηα πνπ ε θύηξσζή ηνπο θαίλεηαη όηη δελ επεξεάδεηαη από ηελ 

παξνπζία ή ηελ απνπζία θσηόο. Όκσο, κπνξεί ε θσηνεπαηζζεζία λα απνθαιύπηεηαη 

κόλν θάησ από αθξαίεο ζπλζήθεο όπσο ρακειή νζκσηηθή πίεζε ή δπζκελείο 

ζεξκνθξαζίεο (Thanos θαη Mitrakos, 1979).   

 

2.3.1.2 Ομύηεηα 

 

Σν θύηξσκα ησλ ζπεξκάησλ γεληθά επηηπγράλεηαη ζε pH από 4 έσο 9, όκσο 

πνιιά θπηά εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ηόζν σο πξνο ηα όξηα όζν θαη σο πξνο ην 

άξηζην. ε αξθεηά θαιισπηζηηθά θπηά έρεη δηαπηζησζεί ε πξνηίκεζε ζε pH από 4-9 

κε άξηζην αλάκεζα ζην 5,5 θαη 7,5 (Farthing θαη Ellis, 1990). 

Παξεθθιίζεηο από απηόλ ηνλ θαλόλα αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία 

θαη αθνξνύλ θπξίσο απηνθπή θπηά. Οη Chachalis θαη Reddy (2000) ζεσξνύλ όηη ε 

αλεθηηθόηεηα ζην pH, είλαη ελδεηθηηθή ηεο αλεθηηθόηεηαο ηνπ θπηνύ ζε δηάθνξα 

πεξηβάιινληα. 

 

 2.3.1.3 Απνξξόθεζε λεξνύ 

Σν λεξό είλαη απαξαίηεην γηα ηε βιάζηεζε ηνπ ζπόξνπ γηαηί: (α)επηηαρύλεη 

ηελ αλαπλνή θαη επνκέλσο ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, (β) πξνθαιεί ηελ πδξόιπζε ησλ 

νπζηώλ θαη (γ) καιαθώλεη ην πεξίβιεκα ηνπ ζπόξνπ ώζηε λα βγεη ην ξηδίδην θαη ην 

βιαζηίδην.  

Η δηαδηθαζία ηεο βιάζηεζεο μεθηλάεη όηαλ ν ζπόξνο απνξξνθά λεξό. Δίλαη 

θαιύηεξν γηα ην ζπόξν λα βξίζθεηαη ζε µηα πγξή αηκόζθαηξα, παξά λα είλαη 

θαιπµµέλνο µε λεξό. Έηζη, ην νμπγόλν κπνξεί λα απνξξνθεζεί καδί µε ηελ πγξαζία. 

Καζώο ε πγξαζία εηζρσξεί ζην ζπόξν, επλνείηαη ζην έκβξπν ε παξαγσγή κηθξήο 

πνζόηεηαο γηββεξειιηλώλ. 

Οη γηββεξειιίλεο κεηαθηλνύληαη ζε έλα ζηξώκα θπηηάξσλ πνπ πεξηβάιινπλ ην 

ελδνζπέξµην. Απηά ηα θύηηαξα παξάγνπλ έλδπκά πνπ πξνθαινύλ ηα θύηηαξα ηνπ 

ελδνζπεξµίνπ λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο. Η δηαδηθαζία 

απειεπζεξώλεη άιιεο θπηνξξπζκηζηηθέο νπζίεο όπσο νη θπηνθηλίλεο θαη νη απμίλεο 

πνπ ελεξγνπνηνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. αλ απνηέιεζκα, ηα θύηηαξά ηνπ 

δηνγθώλνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη λέα θύηηαξα µέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
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δηαρσξηζκνύ (κίησζε). Καζώο ε δηαδηθαζία ηεο βιάζηεζεο είλαη ζε εμέιημε, ην 

ξηδίδην, ή ε πξώηε ξίδα, εμέξρνληαη από ην ζπόξν 

(http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/).  

 

  2.3.1.4  Παξνρή νμπγόλνπ 

Όια ηα δσληαλά θύηηαξα απαηηνύλ νμπγόλν. Ο ζπόξνο είλαη µηα ζπµπαγήο 

µάδα δσληαλώλ θπηηάξσλ θαη έηζη ρξεηάδεηαη νμπγόλν γηα ηελ αλαπλνή. Όηαλ ν 

ζπόξνο είλαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, ηα θύηηαξα ρξεηάδνληαη µόλν µηα πνιύ 

µηθξή πνζόηεηα νμπγόλνπ. Όηαλ ν ζπόξνο μεθηλήζεη ηε βιάζηεζε θαη ηελ αλάπηπμε, 

ε αλάγθε γηα νμπγόλν απμάλεηαη δξαµαηηθά. Αλ είλαη δηαζέζηµνο ιηγόηεξνο αέξαο, 

ζαλ πεγή νμπγόλνπ, ν ζπόξνο δελ µπνξεί λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία βιάζηεζεο 

(Δπζπκηάδεο, 2009). 

 

 2.3.1.5 Θεξκνθξαζία 

Οη ζπόξνη ησλ δηαθνξεηηθώλ θπηηθώλ εηδώλ δελ βιαζηαίλνπλ ζηελ ίδηα 

ζεξκνθξαζία. Μεξηθνί ζπόξνη ρξεηάδνληαη πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη άιινη πάιη 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ςπρξέο ζπλζήθεο. Γηα λα θπηξώζνπλ νη ζπόξνη, ε 

ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από µηα ειάρηζηε απαξαίηεηε ηηκή, 

αλεμάξηεηα αλ ηα θπηά ζπέξλνληαη ζην ζπνξείν ή ζην έδαθνο ηνπ θήπνπ. 

Απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία πάλσ από ην ειάρηζην όξην, ν ρξόλνο θπηξώκαηνο 

κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά. 

Βέβαηα θαη νη ππεξβνιηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πάλσ από 30-35 ºC, 

πξνθαινύλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην θύηξσκα, κνινλόηη ε έθπηπμε ησλ λεαξώλ 

θπηαξίσλ ή ζπνξνθύησλ επηηαρύλεηαη ζεκαληηθά, ιόγσ ηεο επαθόινπζεο 

ππεξβνιηθήο αύμεζεο ηεο έληαζεο ηεο αλαπλνήο ησλ ζπόξσλ θαηά ην θύηξσκά. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ηα θπηάξηα ή ζπνξόθπηα πνπ θπηξώλνπλ λα είλαη θαρεθηηθά θαη 

αδύλαηα, αθνύ ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα ζε µκεγάιν βαζκό έρνπλ θαηαλαισζεί 

ζαλ ππόζηξσκά ηεο αλαπλνήο (πςειόηεξε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο) θαη δελ έρνπλ 

αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λεαξώλ νξγάλσλ ηνπο ζην επαίζζεην απηό ζηάδην 

πνπ αθόκα δελ είλαη απηόηξνθα (Δπζπκηάδεο, 2009). 
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 2.3.1.6 Λήζαξγνο ησλ ζπόξσλ 

Οη ζπόξνη νξηζκέλσλ θπηώλ δελ είλαη ζε ζέζε λα θπηξώζνπλ γηα θάπνην 

ρξνληθό δηάζηεκα µεηά ην ζρεκαηηζκό θαη ηε κνξθνινγηθή ηνπο σξίκαλζε, αθόκε 

θαη αλ ηεζνύλ ζε ζπλζήθεο πνπ είλαη ηδαληθέο γηα θύηξσκα, µκνινλόηη βηνινγηθά 

είλαη ελεξγνί. Η θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη ιήζαξγνο ησλ ζπόξσλ. Οη αηηίεο ζηηο 

νπνίεο νθείιεηαη ν ιήζαξγνο ησλ ζπόξσλ κπνξεί λα είλαη: 

1) Δλδνγελείο  

Ο ελδνγελήο ιήζαξγνο θαηά θαλόλα ειέγρεηαη από νξκνληθνύο παξάγνληεο 

θαη ηζνξξνπίεο πνπ εδξάδνληαη ζην έκβξπν ή ζην ελδνζπέξµην. Απνηέιεζκα 

ηνπ ιήζαξγνπ πνπ νθείιεηαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο είλαη όηη νη ζπόξνη δελ 

βιαζηάλνπλ γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα µεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο. 

2) Ύπαξμε αλαζηαιηηθώλ νπζηώλ ζην πεξίβιεκα 

πλήζσο πξόθεηηαη πάιη γηα θπηόξµνλεο πνπ δξνπλ παξεκπνδηζηηθά ζηε 

βιάζηεζε θαη εδξάδνληαη ζην πεξίβιεκα ηνπ ζπόξνπ θαη όρη ζην εζσηεξηθό 

ηνπ. Δπνκέλσο ην είδνο απηό ηνπ ιήζαξγνπ αίξεηαη όηαλ απνκαθξπλζεί ην 

πεξίβιεκα από ην ζπόξν, είηε µέζσ απνζύλζεζεο ζην έδαθνο, είηε µέζσ 

ηξηβήο θαη ζξπµµαηηζµνύ ηνπο. 

3) Ύπαξμε πεξηβιήκαηνο αδηαπέξαζηνπ ζηελ πγξαζία 

Απηό έρεη ζαλ ζπλεπεία λα µελ εηζέξρεηαη λεξό ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπόξνπ 

αθόκε θαη όηαλ απηόο ηνπνζεηεζεί ζε πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα βιάζηεζε 

από άπνςε πγξαζίαο, νπόηε ν ζπόξνο δελ κπνξεί λα βιαζηήζεη. Όπσο θαη 

ζηελ πξνεγνπκέλε πεξίπησζε, ν ιήζαξγνο απηνύ ηνπ ηύπνπ ζηα απηνθπή 

θπηά αίξεηαη µεηά από θαηξό, όηαλ µε ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

ην πεξίβιεκα αξρίζεη λα απνζπληίζεηαη ζην έδαθνο, νπόηε παύεη λα είλαη 

αδηαπέξαζην ζηελ πγξαζία (https://openeclass.teimes.gr/modules/document/). 

 

2.3.1.7 Ο ξόινο ησλ νξκνλώλ 

Οη πξώηεο έξεπλεο γηα ηνλ ξόιν ησλ νξκνλώλ ζην ιήζαξγν ησλ ζπόξσλ 

εζηίαζαλ ζε ρεκηθνύο αλαζηνιείο ή παξεκπνδηζηέο θαη θαηέιεμαλ ζηελ απνκόλσζε 

κηαο νπζίαο πνπ νλνκάζηεθε “Dormin”, θαη ζήκεξα αληηζηνηρεί ζηελ νξκόλε 

ακπζηζηθό νμύ (ΑΒΑ). Σν ακπζηζηθό νμύ ζεσξείηαη παξεκπνδηζηήο ηεο βιάζηεζεο 

αιιά δελ θαίλεηαη λα είλαη ε νξκόλε πνπ πξνθαιεί ην ιήζαξγν ησλ ζπεξκάησλ. 

https://openeclass.teimes.gr/modules/document/
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ε αληίζεζε, ζηηο γηββεξειιίλεο έρεη απνδνζεί πην ζεκαληηθόο ξόινο γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ιήζαξγνπ ησλ ζπεξκάησλ. Η παξνπζία ηνπο ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο 

ζηνπο ζπόξνπο παξεκπνδίδεη ην ιήζαξγν θαη ζε πνιιά θπηηθά είδε (π.ρ. ζηηάξη) έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ επίδξαζε ζηελ ελεξγόηεηα ελδύκσλ (θπξίσο α-ακπιάζεο) πνπ 

πδξνιύνπλ απνζεθεπκέλεο νπζίεο (π.ρ. άκπιν) ζην ελδνζπέξκην ή ηηο θνηπιεδόλεο 

ησλ ζπεξκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηε βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ. 

ε αληίζεζε, κηθξέο ζπγθεληξώζεηο γηββεξειιηλώλ ή θαη απνπζία απηώλ ζηα 

ζπέξκαηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ιήζαξγνπ ηνπ ζπόξνπ. 

ηελ πξάμε, πνιιέο θνξέο ζπόξνη πνπ είλαη ζε ιήζαξγν, κπνξεί λα έρνπλ κηθξέο 

ζπγθεληξώζεηο γηββεξειιηλώλ ιόγσ ηεο επίδξαζεο παξεκπνδηζηώλ βηνζύλζεζεο ησλ 

γηββεξειιηλώλ, όπσο είλαη ε ηεηξαθπθιάζε (TCY), ην ancymidazol, ην uniconazol 

θαη ην paclobutrazol. Οη ινηπέο νκάδεο θπηννξκνλώλ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ιήζαξγν, ελώ νη πεξηζζόηεξεο εληζρύνπλ ην δπλακηθό γηα 

βιάζηεζε (https://el.wikipedia.org/wiki/Λήζαξγνο_ζπόξσλ). 

  

2.3.1.8  Ηιηθία ζπόξνπ 

Η ηθαλόηεηα ηνπ ζπόξνπ λα θπηξώλεη κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

θαη κε ξπζκνύο πνπ εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ ζπόξνπ θαη ηηο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο ηνπ. Έηζη ινηπόλ, ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζπόξσλ, αιιά ν 

ρξπζόο θαλόλαο είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκαη ην ζπόξν ηεο πξνεγνύκελεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ (Δπζπκηάδεο, 2009). 
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3. Πεηξακαηηθό κέξνο  

 

3.1 Τιηθά θαη Γηαδηθαζία 

 

Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηνπ ΣΔΙ Πεινπνλλήζνπ, από ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 έσο θαη 

ην Μάξηην ηνπ 2017. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπέξκαηα 

πνπ είραλ ζπιιερζεί από δύν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπέξκαηα 

πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ από ηελ πεξηνρή: 

 ηνπ Έινπο ηεο Λαθσλίαο, θαη 

 ηνπ Κατάθα Ηιείαο. 

Σα ζπέξκαηα είραλ ζπιιερζεί από ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πεξηνρέο θαηά 

ην 2006 θαη ζπληεξήζεθαλ ζε ζεξκνθξαζία 5 
ν
C κέρξη θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

πεηξάκαηνο ην 2016. 

Σα ζπέξκαηα θαζαξίζηεθαλ από ηα εμσηεξηθά πεξηβιήκαηα (ζπνγγώδεο 

πιηθό), θαη ηνπνζεηήζεθαλ γηα ζε ηξηβιία Petri δηακέηξνπ 9 cm. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 200 ζπόξνη παγθξαηίνπ γηα θάζε ζεξκνθξαζία θαη από θάζε 

πεξηνρή. Οη ζπόξνη απηνί ηνπνζεηήζεθαλ αλά 50 ζε έλα ηξηβιίν Petri, ζηε βάζε ηνπ 

νπνίνπ είρε ηνπνζεηεζεί δηεζεηηθό ραξηί. 

 

 

Δηθόλα 3.1. πέξκαηα παγθξαηίνπ ζε ηξηβιία θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο 

εξγαζίαο. 
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Μεηά ηελ κεηαθνξά ησλ ηξηβιίσλ ζηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζην 

ζθνηάδη πξαγκαηνπνηήζεθε δηαβξνρή ησλ ζπεξκάησλ κε λεξό βξύζεο, θαη ε 

δηαδηθαζία απηή επαλαιήθζεθε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε 

ζεξκνθξαζία εθβιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ θαη κε ζθνπό λα δηαηεξείηαη ην δηεζεηηθό 

ραξηί ζπλερώο πγξό.  

Οη βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ εμεηάζηεθε ζε επηά δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζεξκνθξαζίαο: (α) 5 
ν
C, (β) 10 

ν
C, (γ) 15 

ν
C, (δ) 20 

ν
C, (ε) 25 

ν
C, (ζη) 30 

ν
C θαη (δ) 

35 
ν
C. 

Σν πείξακα ήηαλ δηπαξαγνληηθό (παξάγνληαο Α: ζεξκνθξαζία, παξάγνληαο Β: 

πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ ζπόξνπ). 

Μεηξήζεθε ην πνζνζηό (5) ησλ ζπόξσλ πνπ θπηξώλνπλ. 

 ε θάζε εκέξα κέηξεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο 

(ANOVA) θαη ε ζεκαληηθόηεηα ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην 

ηεο Διάρηζηεο εκαληηθήο Γηαθνξάο ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. Γηα ηελ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό 

πξόγξακκα StatGraphics 10.1. 
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3.2 Απνηειέζκαηα  

 

Πίλαθαο 3.1. Μέζν πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 5
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5   7,5 a 15,5 ab 

10 10,5 a   9,5   b 

15 15,5 a 21,0 a 

20 11,5 a 11,0   b 

25 11,0 a 23,0 a 

30 10,5 a   8,0   b 

35 15,0 a 11,0   b 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο, ηελ 5
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ ζπεξκάησλ πνπ βιάζηεζαλ δελ 

επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά από ηελ ζεξκνθξαζία (πίλαθαο 3.1). 

ε αληίζεζε, ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο είραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν πνζνζηό βιάζηεζεο ζηνπο 15 θαη 25 
ν
C ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο 10, 20, 30 θαη 35
ν
C (πίλαθαο 3.1). 
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Πίλαθαο 3.2. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 11
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 24,5   bc 29,5   b 

10 21,0   bc 17,0     c 

15 27,5 ab 35,5 ab 

20 36,5 a 51,0 a 

25 30,0 ab 50,0 a 

30 15,5     c 22,0   bc 

35 15,5     c 15,0     c 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 11
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο είραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν πνζνζηό βιάζηεζεο ζηνπο 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε 

ηνπο 5, 10, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ην πνζνζηό ησλ βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 θαη 25 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 30 

θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.2). 

Σα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειόηεξν πνζνζηό βιάζηεζεο ζηνπο 20 θαη 25 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

5, 10, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 15

ν
 C είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν πνζνζηό βιάζηεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο  10 θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.2). 
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Πίλαθαο 3.3. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 14
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 33,5 abcd 37,5   bc 

10 25,0   bcd 22,0     cd 

15 38,0 ab  47,0 ab 

20 47,0 a 67,5 a 

25 37,0 abc 52,0 a 

30 20,0      d 29,0    c 

35 22,0    cd 16,5       d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 14
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία, ηα ζπέξκαηα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ από ηνλ Κατάθα Ηιείαο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξα 

πνζνζηά βιάζηεζεο ζηνπο 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 10, 30 θαη 35 

ν
C (πίλαθαο 3.3). 

Σα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειόηεξα πνζνζηά βιάζηεζεο ζηνπο 20 θαη 25 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

5, 10, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 15 

ν
C είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν πνζνζηό βιάζηεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 20 θαη 25 
ν
C 10, 30 θαη 35 

ν
C, 

ελώ δε δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά από ηνπο 20 θαη 25 
ν
C αιιά θαη από ηνπο 5 

ν
C 

(πίλαθαο 3.3).  
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Πίλαθαο 3.4. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 20
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 36,0     cd 42,5     cd 

10 33,5     cd 32,5       d 

15 66,5 a 65,5 ab 

20 59,5 a 75,5 a 

25 53,5 ab 62,0 ab 

30 42,0   bc 52,5   bc 

35 24,0      d 25,5      d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 20
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 θαη 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 30 

θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 25 

ν
C ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10 θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.4). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 20 
ν
C ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 15 θαη 25 

ν
C ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10 θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.4). 
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Πίλαθαο 3.5. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 24
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 36,0      cd 43,0      d 

10 34,5      cd 38,0      d 

15 74,5 a 72,5 ab  

20 60,5 ab 77,0 a 

25 55,0   b 64,0   bc 

30 48,0   bc 56,0     c 

35 27,5       d 30,5      d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 24
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ζηνπο 15 
ν
C ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 20 

ν
C ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10 θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.5). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 20  
ν
C ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 15 

ν
C ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 30 θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.5.) 
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Πίλαθαο 3.6. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 28
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 37,5       d  43,5       d 

10 41,5     cd 44,5       d 

15 80,5 a 77,5 a 

20 63,0   b 77,0 ab 

25 57,0   b 65,0   bc 

30 52,5   bc 63,5     c 

35 31,0       d 36,0       d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 28
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο άιιεο 

ζεξκνθξαζίεο. Δπηπξόζζεηα, ζηνπο 20 θαη 25 
ν
C ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10 θαη 35 
ν
C (πίλαθαο 3.6). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 
ν
C ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζηνπο 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 30 θαη 35 

ν
C (πίλαθαο 3.6). 
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Πίλαθαο 3.7. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 32
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 38,5       de 43,5     c 

10 48,0     cd 51,0     c 

15 81,0 a  79,0 a 

20 64,5   b 77,0 a 

25 57,0   bc 65,0   b 

30 54,0   bc 64,5   b 

35 32,5        e 38,5     c 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 32
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο άιιεο 

ζεξκνθξαζίεο. ε αληίζεζε, ζηνπο 5 θαη 35 
ν
C παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειόηεξν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 20, 25 θαη 30 
ν
C 

(πίλαθαο 3.7). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 θαη 20 
ν
C 

ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 25 θαη 30 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10 θαη 35 

ν
C 

(πίλαθαο 3.7). 
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Πίλαθαο 3.8. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 38
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 38,5     c 43,5     c 

10 70,0 ab 72,5 ab 

15 81,0 a 80,5 a 

20 65,0   b  77,5 a 

25 57,0   b  65,0   b 

30 58,0   b 66,5   b 

35 34,5     c 38,5     c 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 38
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο άιιεο 

ζεξκνθξαζίεο. ε αληίζεζε, ζηνπο 5 θαη 35 
ν
C παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειόηεξν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 10, 20, 25 θαη 

30 
ν
C (πίλαθαο 3.8). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 15 θαη 20 
ν
C 

ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζηνπο 10 
ν
C θαζώο θαη ζηνπο 25 θαη 30 

ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10 θαη 

35 
ν
C (πίλαθαο 3.8). 
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Πίλαθαο 3.9. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 51
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 39,0     c 44,0        d 

10 84,0 a 86,5 a 

15 81,0 a 81,0 a 

20 65,0   b 78,5 ab 

25 57,0   b 65,0     c 

30 58,5   b 68,5   bc 

35 34,5      c 38,5       d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 51
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο άιιεο 

ζεξκνθξαζίεο. ε αληίζεζε, ζηνπο 5 θαη 35 
ν
C παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειόηεξν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 10, 20, 25 θαη 

30 
ν
C (πίλαθαο 3.9). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C 

ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζηνπο 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25 θαη 35 

ν
C (πίλαθαο 3.9). 
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Πίλαθαο 3.10. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 61
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 39,0     c 44,0      d 

10 84,0 a 86,5 a 

15 81,0 a 81,0 a 

20 65,0   b 78,5 ab 

25 57,0   b 65,0     c 

30 58,5   b 70,5   bc 

35 34,5     c 38,5      d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 61
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο άιιεο 

ζεξκνθξαζίεο. ε αληίζεζε, ζηνπο 5 θαη 35 
ν
C παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειόηεξν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 10, 20, 25 θαη 

30 
ν
C (πίλαθαο 3.10). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C 

ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζηνπο 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25 θαη 35 

ν
C (πίλαθαο 3.10). 
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Πίλαθαο 3.11. Μέζν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ παγθξαηίνπ ηελ 67
ε
 εκέξα 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε ηξηβιία Petri. 

Θεξκνθξαζία (°C) 

Πνζνζηό (%) βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

Κατάθαο Ηιείαο Έινο Λαθσλίαο 

  5 39,0     c 44,0       d 

10 84,0 a 86,5 a 

15 81,0 a 81,0 a 

20 65,0   b 78,5 ab 

25 57,0   b 65,0     c 

30 58,5   b 70,5   bc 

35 34,5     c 38,5       d 

Μέζεο ηηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δε 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P≤0,05. 

 

Σελ 61
ε
 εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηνλ Κατάθα Ηιείαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε όιεο ηηο άιιεο 

ζεξκνθξαζίεο. ε αληίζεζε, ζηνπο 5 θαη 35 
ν
C παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειόηεξν πνζνζηό βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 10, 20, 25 θαη 

30 
ν
C (πίλαθαο 3.11). 

ηα ζπέξκαηα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ην Έινο Λαθσλίαο, ην πνζνζηό ησλ 

βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν ζηνπο 10 θαη 15 
ν
C 

ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 25, 30 θαη 35 
ν
C. Δπηπξόζζεηα, ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειόηεξν ζηνπο 20 
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 5, 10, 25 θαη 35 

ν
C (πίλαθαο 3.11). 
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4. πκπεξάζκαηα 

 

Από ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη όηη νη ζπόξνη ηνπ 

παγθξαηίνπ, αλεμάξηεηα από ηελ πεξηνρή από ηελ νπνία είραλ ζπιιερζεί, δηαηεξνύλ 

πςειά πνζνζηά βιάζηεζεο κεηά από 10 έηε ζπληήξεζεο ζε ζεξκνθξαζία 5 
ν
C. 

ε όηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ 

είλαη μεθάζαξν όηη νη ζπόξνη ηνπ παγθξαηίνπ δύλαληαη λα θπηξώζνπλ ηόζν ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (όπσο γηα παξάδεηγκα νη 5 
ν
C) όζν θαη ζε πςειέο (όπσο γηα 

παξάδεηγκα νη 35 
ν
C). Ωζηόζν, ηα πνζνζηά βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ είλαη 

ζεκαληηθά κηθξόηεξα ζε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο. 

Σα πςειόηεξα πνζνζηά βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ παξαηεξνύληαη ζε 

ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, όπσο είλαη απηέο ησλ 10 θαη 15 
ν
C. ε πςειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, όπσο απηέο ησλ 20, 25 θαη 30 
ν
C ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ 

ζπεξκάησλ κεηώλεηαη, ρσξίο όκσο λα παξαηεξνύληαη δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ ησλ 

ζεξκνθξαζηώλ.  

Παξόια απηά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη κέρξη θαη ηελ 32
ε
 εκέξα κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ζηα ηξηβιία, ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ είλαη πςειόηεξν 

ζηνπο 15 θαη 20 
ν
C ππνδειώλνληαο όηη ζε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο επλνείηαη ε 

ηαρύηεξε βιάζηεζή ηνπο. ε αληίζεζε, ζηνπο 10 
ν
C παξαηεξείηαη κηα κηθξή 

θαζπζηέξεζε ζηε βιάζηεζε ησλ ζπεξκάησλ.  

Από ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηεο πνξείαο βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ ηνπ 

παγθξαηίνπ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ην ηειηθό πνζνζηό βιάζηεζεο θαζώο θαη ε 

ηαρύηεηα βιάζηεζεο ησλ ζπεξκάησλ επλννύληαη ζηνπο 15 
ν
C, ππνδειώλνληαο όηη ζε 

απηά ηα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο είλαη πξνηηκόηεξν λα εμεηάδεηαη ε βιαζηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ ζπεξκάησλ, θαζώο ην ηειηθό πνζνζηό ησλ βιαζηεκέλσλ ζπεξκάησλ 

(πεξίπνπ ζην 80% θαη γηα ηηο δύν πεξηνρέο ζπιινγήο) επηηπγράλεηαη από ηελ 32
ε
 

εκέξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπεξκάησλ. 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ πεξαηηέξσ 

πεηξακαηηθή εξγαζία πνπ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε βιάζηεζε ησλ 

ζπεξκάησλ ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή ηνπο (θξέζθα) θαζώο θαη κεηά από ηε 

ζπληήξεζή ζνπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζεξκνθξαζηώλ.  



36 

 

Η δηεμαγσγή κηαο ηέηνηαο έξεπλαο αλακέλεηαη λα δώζεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο κηαο θαιιηέξγεηαο παγθξαηίνπ θάηη ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ιόγσ ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ 

θπηνύ  
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