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Πεξίιεςε
Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο ζπνπδάζηξηαο Παλαγνπνύινπ Μαξίαο Υξύζαο γηα ηε ιήςε
πηπρίνπ από ην ηκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ (πξώελ Φ.Π.) ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ
(πξώελ Καιακάηαο). Ζ πηπρηαθή εξγαζία έρεη ηίηιν «ύγθξηζε δύν θαιιηεξγεηηθώλ
ζπζηεκάησλ ζηα παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηιηθνύ».
Ζ παξαγσγή αξσκαηηθώλ θπηώλ απνθηά ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία ζην
ρώξν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ιύζε γηα ηνλ
παξαγσγό. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο
ηεο Μεζζελίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα ζύγθξηζεο ησλ θαιιηεξγεηηθώλ
ζπζηεκάησλ ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ ζην έδαθνο, ζε
παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηιηθνύ. Μειεηήζεθε ην παξαγόκελν ύςνο θαη
πιάηνο ηνπ βαζηιηθνύ γηα ηελ ίδηα ππθλόηεηα θύηεπζεο (~5 θπηά ·m-1) θαη
δηαπηζηώζεθε πσο ην ζύζηεκα βαζεηάο επίπιεπζεο ππεξηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ηεο
θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο
Tν ζύζηεκα ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο, δηαπηζηώλεηαη ινηπόλ πσο παξάγεη
ζαθώο κεγαιύηεξα θπηά, δεηθλύνληαο ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ ππό εμέηαζε
ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βαζηιηθνύ. Γηα ηελ εμαγσγή βέβαηα
αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ επηπιένλ πεηξάκαηα
αλαθνξηθά κε ηα πεξηερόκελα ζηνηρεία ηνπ, ηα κεηαζπιιεθηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά
αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο κεηαμύ ησλ δύν θαιιηεξγεηηθώλ
ζπζηεκάησλ.

Abstract

As part of the student's obligation Panagoupoulou Maria Chrisa to a degree from the
Department of Agriculturists (former Crop Production), of TEI of Peloponnese, she
elaborated this thesis entitled “Comparison of two production systems on productivity
characteristics of Basil”. The cultivation of basil is of great economic importance and
can be a profitable solution for the farmer. In order to investigate the productivity of
[3]

basil under the climatic conditions of Messinia, an experiment was conducted to
compare the two cultivation systems; that of soil and that of deep flow technique. The
characteristics studied were the height and the width of basil under the same plant
density (~5 plants ·m-1). It was concluded that the deep flow technique predominated
significantly to that of soil production.
The deep flow technique produces clearly bigger plants proving the importance of the
system for basil production. In order to reach to safer conclusions, the experiment has
to be repeated including nutrient composition, post-harvest and economic aspects
among the two cultivation systems
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I.

ΔΗΑΓΩΓΖ

Ο βαζηιηθόο απνηειεί έλα αξσκαηηθό θπηό κε νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ
Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε. Σα πξντόληα ηνπ βαζηιηθνύ, πνπ είλαη ην αηζέξην έιαην, ε
μεξή δξόγε θαη ε ρισξή δξόγε, έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο, πρ. θαιισπηζηηθά, ζπζηαηηθά
θαγεηώλ, πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή αηζεξίνπ ειαίνπ, ην νπνίν θέξεηαη λα έρεη
θαξκαθεπηηθέο θαη αληηκηθξνβηαθέο ηδηόηεηεο. Σα πξντόληα απηά απνιακβάλνπλ
πςειέο ηηκέο, ηδηαίηεξα όηαλ ην θπηό θαιιηεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο, γηα ην ιόγν απηό ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη ηα
ηειεπηαία έηε. Οη θαιιηεξγεηέο ζεσξνύλ όηη είλαη έλα πξντόλ πνπ ζα δώζεη
ηθαλνπνηεηηθά εηζόδεκα, ελώ παξαηεξείηαη γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηώλ
γηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά.
θνπόο ηεο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε ζύγθξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ
πιαηύθπιινπ βαζηιηθνύ ζε έδαθνο θαη ζε βαζηά επίπιεπζε σο πξνο ηελ αύμεζε ηνπ
ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηνπ θπηνύ. ηελ Διιάδα δελ έρεη βξεζεί βηβιηνγξαθία όηη έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμύ ηεο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο, θαζώο θαη
κε ηε κέζνδν ηεο βαζηάο επίπιεπζεο ζην κέγεζνο (ύςνο θαη πιάηνο) ηνπ θπηνύ ηνπ
βαζηιηθνύ. Δπίζεο, δελ βξέζεθε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία λα έρεη γίλεη αληίζηνηρε
κειέηε ζε επηζηεκνληθά ηδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ.
Σν πείξακα είρε δηάξθεηα 4 κήλεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν
Μαξηίνπ – Ηνπιίνπ 2014. Οη κεηξήζεηο, πνπ αθνξνύζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο θπηώλ πιαηύθπιινπ βαζηιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
θσηνγξαθηθή κεραλή. Αθνινπζνύζε ρξήζε πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο εηθόλαο γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο ησλ θσηνγξαθηδόκελσλ θπηώλ. Οη
κεηξήζεηο μεθίλεζαλ ηελ 81ε εκέξα κεηά ηε ζπνξά θαη πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε
εβδνκάδα γα δηάζηεκα 45 εκεξώλ. ηα απνηειέζκαηα έγηλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία.
Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε.
ην πξώην κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηνπ ζέκαηνο,
κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε βνηαληθή πεξηγξαθή ηνπ βαζηιηθνύ θαη ζηνηρεία
πνπ αθνξνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ θαη ηηο ππάξρνπζεο πνηθηιίεο. ην 2ν
θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ρξήζεηο θαη παξαηίζεληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζηελ αγνξά θαη δήηεζε ησλ πξντόλησλ ηνπ βαζηιηθνύ, ηα νπνία είλαη ην
αηζέξην έιαην, ε μεξή δξόγε θαη ε ρισξή δξόγε. Αθνινπζεί, ζην ηξίην θεθάιαην, κία
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παξνπζίαζε ηεο πδξνπνληθήο ηερληθήο ηεο βαζηάο επίπιεπζεο, κε ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο γηα ηελ θαιιηέξγεηα δηαθόξσλ
θπηώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν βαζηιηθόο.
ην δεύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ην πεηξακαηηθό κέξνο, θαζώο
θαη ν εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σέινο, παξαηίζεληαη νη κεηξήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα.

[8]

II.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ
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1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΒΑΗΛΗΚΟΤ
1.1 Καηαγσγή, εμάπισζε
Ο βαζηιηθόο είλαη έλα αξσκαηηθό θπηό. Σν επηζηεκνληθό ηνπ όλνκα είλαη
Ώθηκν ην βαζηιηθό ή Ocimum basilicum, ελώ ζπλαληάηαη επίζεο κε ηηο νλνκαζίεο
ζηαπξνινύινπδν, βαζηιηηζά (θξνπκπήο, 1990).
Πξόθεηηαη γηα εηήζην πνώδεο θπηό, πνπ ζπγγελεύεη κε άιια γλσζηά
αξσκαηηθά θπηώλ, όπσο ε ξίγαλε, ε καληδνπξάλα, ε κέληα, ην δεληξνιίβαλν, ε
θαζθνκειηά. Δίλαη γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ σο ζεξαπεία
γηα ηε κειαγρνιία, ηε καλία θαη ηνλ εκεηό. ύκθσλα κε ηελ νξζνδνμία ην άξσκα ηνπ
βαζηιηθνύ ζπλέβαιε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ από ηελ Αγία Διέλε
(θξνπκπήο, 1990). Θεσξείηαη όηη πξνέξρεηαη από ηελ ηξνπηθή θαη ππνηξνπηθή δώλε
ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, κε πξώην θέληξν εμάπισζεο ηελ Ηλδία. Μεηαθέξζεθε
ζηελ Δπξώπε, όπνπ θαιιηεξγείηαη από ηνλ 12ν αηώλα, θαη είλαη ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλνο ζηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004, Κνπηζόο,
2006). ήκεξα θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ζηε Γαιιία, Ηηαιία, Αίγππην, Μαξόθν,
Διιάδα, Οπγγαξία, Βέιγην, ΖΠΑ θαη άιιεο ρώξεο (Κνπηζόο, 2006).

1.2 Βνηαληθή πεξηγξαθή θαη ηαμηλόκεζε
Ζ ζπζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζηιηθνύ ζύκθσλα κε ην Integrated
Taxonomic Information System (2015) δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί.

Πίλαθαο 1. πζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε
(IRIS, 2015)

Δίδνο:
Γέλνο:
Οηθνγέλεηα:
Σάμε:
Τπνζπλνκνηαμία:
πλνκνηαμία:
Βαζίιεην:

O. basilicum
Ocimum
Lamiacaea (Labiatae) (Υεηιαλζή)
Lamiales
Magnoliopsida
Magnoliophyta
Plantae (Φπηά)
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Σν γέλνο Ocimum πεξηιακβάλεη 50-150 είδε, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο
ηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Κεληξηθήο θαη Νόηηαο Ακεξηθήο.
πλήζσο είλαη εηήζην πνώδεο θπηό, σζηόζν ππάξρνπλ θαη πνιπεηείο ζακλώδεηο
πνηθηιίεο. (Javanmardi et al., 2002). ήκεξα απαληώληαη πεξηζζόηεξεο από 500
πνηθηιίεο θαη πβξίδηα βαζηιηθνύ, πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ύςνο ηνπ θπηνύ, ην
κέγεζνο ησλ θύιισλ, ην ρξώκα ησλ θύιισλ θαη ην ρξώκα ησλ αλζέσλ (ΒνγηαηδήΚακβνύθνπ, 2004, Κνπηζόο, 2006). Σν ύςνο ηνπ θπηνύ θπκαίλεηαη ζηα 20-70
εθαηνζηά θαη ε ξίδα ηνπ είλαη δηαθιαδηδόκελε. Σα θύιια θύνληαη αληίζεηα, είλαη
σνεηδή θαη επηκήθε, ιεία θαη ιίγν θπξηά, έρνπλ αλνηρηό πξάζηλν ρξώκα θαη νκαιά ή
ιίγν νδνλησηά πεξηζώξηα. Σα άλζε είλαη ζπλήζσο ιεπθνύ ή ιεπθνξόδηλνπ ρξώκαηνο,
κηθξά θαη ζρεκαηίδνπλ ηαμηαλζίεο ζηαρπνύ ή θνξύκβνπ. Οη ζπόξνη είλαη καύξνη,
επηκήθεηο ή ζε ζρήκα θνπληνπθηνύ (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004, Κνπηζόο, 2006). Ζ
κνξθή ηνπ θπηνύ δηαθνξνπνηείηαη αθόκε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο
(Κνπηζόο, 2006).
Ζ πην εκπνξηθή πνηθηιία είλαη ν πιαηύθπιινο βαζηιηθόο (γιπθόο βαζηιηθόο,
sweet basil, Genovese). Ζ πνηθηιία απηή αλήθεη ζηνλ Δπξσπατθό ρεκεηόηππν, κε
βάζε ηε θαηάηαμε ησλ πνηθηιηώλ αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε αηζέξηα
έιαηα, θαζώο πεξηέρεη ιηλαινόιε θαη κεζπινθακβηθόιε (Κνπηζόο, 2006).

Δηθόλα 1. Πιαηύθπιινο βαζηιηθόο
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Πέξα από ηνλ πιαηύθπιιν βαζηιηθό, πνηθηιίεο πνπ απαληώληαη ζηε ρώξα καο
είλαη νη αθόινπζεο (Σξαληάο, 2014):


Μεγάινο πξάζηλνο βαζηιηθόο: πινύζηα ζπκπαγήο βιάζηεζε, σνεηδή θύιια,
θσηεηλό πξάζηλν ρξώκα θαη επράξηζην απαιό άξσκα.



Μεγάινο ηώδεο βαζηιηθόο: κνηάδεη αξθεηά κε ηελ πνηθηιία «Μεγάινο
πξάζηλνο βαζηιηθόο» αιιά δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην ρξώκα ησλ αλζέσλ,
θύιισλ θαη ζηειερώλ πνπ είλαη ηώδεο.



Βαζηιηθόο κε θνπζθσηά θύιια: έρεη πιαηηά, θνπζθσηά θύιια, κε
αλαδηπισκέλεο άθξεο θαη πην πεξηνξηζκέλε βιάζηεζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο
παξαπάλσ πνηθηιίεο,



Βαζηιηθόο ν θνηλόο: πνιύ αλζεθηηθή πνηθηιία, όρη ηδηαίηεξα θνπλησηή
βιάζηεζε, κε άζπξα ινπινύδηα θαη πνιύ έληνλν άξσκα



Βαζηιηθόο ηεο Νάπνιεο: έρεη γηγάληηα θύιια, θνπζθσηά θαη δηπισκέλα



Μακνύζ: πξόθεηηαη γηα εκηλάλα πνηθηιία, κε άθζνλα, πνιύ πιαηηά θύιια.



Ώθηκν ην κηθξόθπιιν (Ocimum minimum): «κηθξόο βαζηιηθόο» ή «λάλνο»,
θνπλησηόο ζε ζρήκα ζθαίξαο θύιισκα θαη ραξαθηεξηζηηθό ιεπηό άξσκα.

Δηθόλα 2. Σξεηο πνηθηιίεο βαζηιηθνύ πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα, από αξηζηεξά
απεηθνλίδνληαη «καπξνκύηηθνο», «πιαηύθπιινο», «ιεπηόθπιινο» (Κνπηζόο, 2006)
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Άιιεο πνηθηιίεο/είδε πνπ θαιιηεξγνύληαη δηεζλώο θαη ραξαθηεξίδνληαη από
πνηθίια αξώκαηα πνπ δειώλνληαη από ην όλνκα ηεο πνηθηιίαο είλαη νη: Lemon,
Cinnamon, Spicy, Camphor, Anise, Licorice basil (Κνπηζόο, 2006).

1.3 Οηθνινγία
Πξόθεηηαη γηα θπηό ηξνπηθήο θαη ππνηξνπηθήο πξνέιεπζεο, γηα απηό θαη
πξνηηκά ήπην θαη δεζηό θιίκα. Δίλαη πνιύ επαίζζεην ζην ςύρνο (δελ αληέρεη ζε
ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο από 0oC ή θαηά άιινπο εξεπλεηέο 7oC, ελώ ζε έηε ςπρξά
θαη κε απμεκέλε πγξαζία δελ αλαπηύζζεηαη (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004, Κνπηζόο,
2006). Δλδείθλπληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βαζηιηθνύ πεξηνρέο κε εύθξαην θιίκα,
ήπην θαη ζύληνκν ζε δηάξθεηα ρεηκώλα θαη δξνζεξό θαινθαίξη, ώζηε λα
επηηπγράλεηαη όζν ην δπλαηόλ εθηεηακέλε βιαζηηθή πεξίνδνο (θξνπκπήο, 1990).
Έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ειηνθάλεηα, έηζη ώζηε λα παξαρζεί ην ραξαθηεξηζηηθό
άξσκα. Δπλντθέο ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο είλαη νη 22-30oC, κε άξηζηε ζεξκνθξαζία
ηνπο 25νC θαη θσηνπεξηνδηθόηεηα 10-12 ώξεο (Κνπηζόο, 2006) ή άξηζηε
ζεξκνθξαζία ηνπο 27νC θαη θσηνπεξηνδηθόηεηα 16-18 ώξεο θαηά άιινπο (ΤπΑΑΣ,
2011). Οη Fraszczak et al. (2011) πνπ κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο θσηνπεξηόδνπ
ζηελ αλάπηπμε δύν πνηθηιηώλ βαζηιηθνύ δηαπίζησζαλ όηη ηα θπηά πνπ κεγάισζαλ
ππό θσηνπεξίνδν 16 σξώλ παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξε ππνθνηπιεδόλα θαη κεγαιύηεξν
ύςνο, ελώ θαη ε απόδνζε ζε ρισξό βάξνο ήηαλ πςειόηεξε. Οη ίδηνη εξεπλεηέο
αλαθέξνπλ αθόκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ύςνο ησλ θπηώλ ζε πεηξάκαηα όπνπ
εθαξκόζηεθε δηαθνξεηηθό εύξνο ζεξκνθξαζηώλ εκέξαο/λύρηαο, κε ην ύςνο λα
απμάλεη όηαλ ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά εκέξαο/λύρηαο είλαη ζεηηθή.
Καηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βαζηιηθνύ ζεσξνύληαη ηα αξδεπόκελα
ακκνπειώδε εδάθε κε θαιή ζηξάγγηζε θαη απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή
νπζία, πνπ δέρνληαη ειηνθάλεηα θαη ζεξκαίλνληαη εύθνια (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ,
2004, θξνπκπήο, 1990). Γελ αλαπηύζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζε αξγηιώδε εδάθε, ιόγσ
θαθήο ζηξάγγηζεο, νύηε ζε ακκώδε εδάθε ιόγσ έιιεηςεο πγξαζίαο. Μπνξεί λα
αλαπηπρζεί ζε κεγάιν εύξνο εδαθηθνύ pH, πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 4,5-8,2, κε ηδαληθή
ηηκή 6,4 (Κνπηζόο, 2006).
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1.4 Απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο
Λίπαλζε: Σν θπηό ρξεηάδεηαη άδσην, θώζθνξν, θάιην ζε αλαινγία 1:1:1,
θαζώο θαη καγλήζην. Οη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαη κε 20-20-20 κνλάδεο βαζηθήο
ιίπαλζεο αλά ζηξέκκα θαη 5-10 κνλάδεο επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο αλά ζηξέκκα.
(Κνπηζόο, 2006). Απμεκέλεο πνζόηεηεο θσζθνξηθώλ ιηπαζκάησλ έρνπλ επίπησζε
ζηελ απόδνζε ζε αηζέξην έιαην, ελώ ε νξγαληθή ιίπαλζε έρεη ζεηηθή επίδξαζε
(Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004). Ζ αδσηνύρνο ιίπαλζε, ε νπνία θαίλεηαη λα
ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ θαη ηελ παξαγόκελε πνζόηεηα
αηζεξίνπ ειαίνπ (Nguyen and Niameyer, 2008), ζπληζηάηαη λα εθαξκόδεηαη ζε 3
δόζεηο, δειαδή θαηά ηε ζπνξά, έλα κήλα κεηά ηε ζπνξά θαη κεηά ηελ πξώηε
ζπγθνκηδή (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004). Δξεπλεηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε
απμεκέλε αδσηνύρνο ιίπαλζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγή θαηλνιηθώλ νμέσλ,
θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ θπηώλ βαζηιηθνύ (Nguyen and
Niameyer, 2008), αθνύ θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ θαηλνιηθώλ νμέσλ θαη
αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο (Javanmardi et al., 2003).
Άξδεπζε: Ζ θαιιηέξγεηα απαηηεί ηαθηηθέο αξδεύζεηο, αθνύ έρεη κεγάιεο
απαηηήζεηο ζε λεξό. Ζ άξδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε ζηαγόλεο, κε απιάθηα ή κε
θαηάθιηζε, έηζη ώζηε λα κελ βξέρνληαη ηα θύιια (Κνπηζόο, 2006). Οη αξδεύζεηο ζα
πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη αλά 10-12 εκέξεο πεξίπνπ, αλάινγα κε ηε ζύζηαζε ηνπ
εδάθνπο, ελώ επηβάιιεηαη λα ζηακαηήζνπλ 4-5 εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή ησλ
θύιισλ (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004).
Ζηδαληνθηνλία: Ζ δηδαληνθηνλία είλαη απαξαίηεηε γηα λα κελ ππνβαζκηζηεί ε
πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο θαη εθαξκόδεηαη είηε κε κεραληθά κέζα ή θαη κε εθαξκνγή
ρεκηθώλ νπζηώλ ζηελ πεξίπησζε ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ,
2004). Μεηά ηε θύηεπζε ηα θπηά ρξεηάδνληαη ζθάιηζκα επί ηεο γξακκήο θαη
θξεδάξηζκα κεηαμύ ησλ γξακκώλ. Ηδαληθή κέζνδν δηδαληνθηνλίαο κεηαμύ ησλ
γξακκώλ απνηειεί ε θάιπςε είηε κε πιαζηηθό ύθαζκα ή κε πιαζηηθό θηικ (Κνπηζόο,
2006).
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Δηθόλα 3. Καιιηέξγεηα βαζηιηθνύ ρσξίο εδαθνθάιπςε θαη κε 3 ηύπνπο
εδαθνθάιπςεο (πιαζηηθό θηικ, άρπξα, πιαζηηθό ύθαζκα) (Κνπηζόο, 2006)

Ακεηςηζπνξά: Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε εγθαηάζηαζε βαζηιηθνύ ζην ίδην
ρσξάθη γηα δύν ζπλερόκελεο ρξνληέο (Βνγηαηδή-Κακβνύθνπ, 2004).

1.5 Σξόπνο πνιιαπιαζηαζκνύ
Ζ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη απ‟ επζείαο κε ζπνξά ηνπ ζπόξνπ ζην ρσξάθη
ζηηο αξρέο ηεο Άλνημεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζπνξά γίλεηαη ζε όξρνπο, όπνπ
ζπέξλνληαη 6-10 ζπόξνη καδί θαη ηα θπηά αξαηώλνληαη αξγόηεξα ή ζε γξακκέο κε
ζπαξηηθή κεραλή. Καηά ηελ επνρή ζπνξάο ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη
λα είλαη πςειόηεξε από 10-12°C θαη είλαη επηβεβιεκέλε ε δηδαληνθηνλία γηα ηελ
επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο (Κνπηζόο, 2006).
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Δηθόλα 4. πόξνο πνηθηιίαο «πιαηύθπιινπ» βαζηιηθνύ (Κνπηζόο, 2006)

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα γίλεη ζπνξά ηνπ ζπόξνπ ζε ζπνξείν λσξίο ηελ άλνημε
ή λσξίηεξα ζε ζεξκνθήπην θαη λα αθνινπζήζεη κεηαθύηεπζε ζην ρσξάθη ηνλ Απξίιην
– κέζα Μαΐνπ, όηαλ ηα θπηά έρνπλ απνθηήζεη ύςνο 10-12 εθαηνζηά ή έρνπλ 4-5
θύιια.
Ζ θύηεπζε γίλεηαη ζε γξακκέο, ζε απνζηάζεηο πνπ πνηθίινπλ θαη θπκαίλνληαη
40-75 εθαηνζηά κεηαμύ ησλ γξακκώλ θαη 25-40 εθαηνζηά επί ηεο γξακκήο
(θξνπκπήο, 1990, Κνπηζόο, 2006). Απηή ε πεξίπησζε πξνηηκάηαη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο βαζηιηθνύ. Ζ ζπνξά κπνξεί λα γίλεη θαη ζε
θπςεισηνύο δίζθνπο (έλαο ζπόξνο αλά γιαζηξάθη), νπόηε ιακβάλνληαη θπηά κε
κπάια ρώκαηνο. Ζ κεηαθύηεπζε γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά ή κε θπηεπηηθέο κεραλέο
(Κνπηζόο, 2006).
Ο βαζηιηθόο κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηεί θαη κε ζεξηλά κνζρεύκαηα, ηα νπνία
αθνύ απνθνπνύλ ηνπνζεηνύληαη ζε λεξό, ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20-25oC θαη
θσο, νπόηε ξηδνβνινύλ εληόο 2 εβδνκάδσλ θαη αθνινπζεί εγθαηάζηαζε ηνπο ζην
ρσξάθη (Κνπηζόο, 2006).
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Δηθόλα 5. πνξόθπηα πιαηύθπιινπ βαζηιηθνύ ζε γιαζηξάθηα έηνηκα γηα
κεηαθύηεπζε (Κνπηζόο, 2006)

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ βαζηιηθνύ κπνξεί λα γίλεη θαη ζε ζεξκνθήπην.
Ζ ππθλόηεηα θύηεπζεο εμαξηάηαη από ην έδαθνο θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο θαη θπκαίλεηαη από 4000-7000 θπηά αλά ζηξέκκα (Κνπηζόο, 2006).

1.6 Δρζξνί θαη αζζέλεηεο
Ζ ζεκαληηθόηεξε αζζέλεηα ηνπ βαζηιηθνύ είλαη ε αδξνκύθσζε, γηα ηελ νπνία
επζύλεηαη ν κύθεηαο Fusarium oxysporum f. sp. Basilicum, ν νπνίνο πξνθαιεί ηελ
αδξνκύθσζε. Ο κύθεηαο εηζέξρεηαη κέζσ ησλ ξηδηθώλ ηξηρηδίσλ ζηηο αγγεηώδεηο
δεζκίδεο ηνπ θπηνύ θαη ηηο θξάζζεη, κε απνηέιεζκα αξρηθά ηελ παύζε ηεο αλάπηπμεο
θαη ηειηθά ηελ μήξαλζε ηνπ θπηνύ (Κνπηζόο, 2006).
Άιινη κύθεηεο κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ ζην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θπηνύ εθόζνλ
ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο θαη νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο (ειιηπήο αεξηζκόο, βξέμηκν
ησλ θύιισλ θαηά ηελ άξδεπζε, απνπζία πιηθνύ εδαθνθάιπςεο) (Κνπηζόο, 2006).
Όζνλ αθνξά ζηνπο ερζξνύο ηνπ βαζηιηθνύ, αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ε
πξνζβνιή από ην πξάζηλν ζθνπιίθη ηνπ βακβαθηνύ (Heliothrips armigera), θαζώο
θαη από αθίδεο (Κνπηζόο, 2006).
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1.7 πγθνκηδή θαη απνμήξαλζε
Ζ κέζνδνο ζπγθνκηδήο εμαξηάηαη από ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην
θπηό. Έηζη, όηαλ ην θπηό πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή αηζεξίνπ ειαίνπ θόβεηαη είηε
νιόθιεξν ην θπηό ζε ύςνο 10-15 εθαηνζηώλ από ην έδαθνο ή κόλν ε ηαμηαλζία, όηαλ
βξίζθεηαη ζε πιήξε άλζεζε. Ο βαζηιηθόο αλαβιαζηάλεη γξήγνξα, νπόηε
πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλνιηθά 3 ή 6 ζπγθνκηδέο, αληίζηνηρα. Ζ δεύηεξε πεξίπησζε
δίλεη πεξίπνπ δηπιάζηα πνζόηεηα αηζεξίνπ ειαίνπ, αθνύ ε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο
αηζεξίνπ ειαίνπ ζπγθεληξώλνληαη ζηα αλζνθόξα ζηειέρε, αιιά κε ζεκαληηθό θόζηνο
ζε εκεξνκίζζηα (Κνπηζόο, 2006).
Γηα ηε ρξήζε ηνπ θπηνύ σο μεξή ή ρισξή δξόγε πξαγκαηνπνηνύληαη αξθεηέο
ζπγθνκηδέο, θαζώο ηα θπηά θόβνληαη πξηλ θηάζνπλ ζηελ άλζεζε (Κνπηζόο, 2006).
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θπηό πξννξίδεηαη γηα μεξή δξόγε ή παξαιαβή
αηζεξίνπ ειαίνπ ζα πξέπεη λα απνμεξαλζεί ππό θαηάιιειεο ζπλζήθεο, δειαδή
ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε από 40oC, έηζη ώζηε λα δηαηεξεζεί ην ρξώκα (μεξή δξόγε) ή
λα παξαιεθζεί ε κέγηζηε πνζόηεηα αηζεξίνπ ειαίνπ. Μία ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή
απνηειεί ε δηαηήξεζε ηνπ θνκκέλνπ βαζηιηθνύ ζην ρσξάθη γηα 24 ώξεο ώζηε λα
επηηαρπλζεί ε μήξαλζε θαη ζπλέρηζε ηεο μήξαλζεο ζε εηδηθνύο ζαιάκνπο μήξαλζεο
(Κνπηζόο, 2006).
Μία θαιιηέξγεηα βαζηιηθνύ κπνξεί λα απνδώζεη κέρξη 2.000 θηιά ην ζηξέκκα
ρισξή δξόγε, ελώ ε απόδνζε ζε μεξή δξόγε αλέξρεηαη ζε 20-25%, δειαδή 400-500
θηιά αλά ζηξέκκα. Ζ απόδνζε ζε αηζέξην έιαην θπκαίλεηαη ζε 0,5-1% (Κνπηζόο,
2006).

[18]

2. ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
2.1 Ηδηόηεηεο/Υξήζεηο
Οη ρξήζεηο ηνπ βαζηιηθνύ είλαη πνιιέο. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη νη
αθόινπζεο:
ηε καγεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ε ρισξή δξόγε ζηελ επξσπατθή θαη αζηαηηθή
θνπδίλα (ειιεληθή, ηηαιηθή, ηαπιαλδέδηθε), σο ζπζηαηηθό ζε ζάιηζεο κε ληνκάηα
αιιά θαη ζε καγεηξεκέλα θαγεηά, θαζώο θαη σο βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο ζάιηζαο
πέζην.
ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ρισξή δξόγε σο ζπζηαηηθό ζε
θνλζεξβνπνηεκέλα /ζπζθεπαζκέλα καγεηξεκέλα θαγεηά, αιιά θαη ζηελ πνηνπνηία σο
αξσκαηηθόο παξάγνληαο. Οη Lee et al. (2005) δηαπίζησζαλ όηη ηα θύιια ηνπ
βαζηιηθνύ (Ocimum basilicum) πεξηείραλ θαηά κεηνύκελε πνζόηεηα ιηλαινόιε,
εζηξαγθόιε, θηλλακσκηθό κεζπιεζηέξα θαη επγελόιε, ελώ κεηά από πεηξάκαηα
πξνέθπςε όηη ε επγελόιε θαη ε 4-αιιπινθαηλόιε παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή
αληηνμεηδσηηθή δξάζε, αληίζηνηρε ή θαη κεγαιύηεξε ηεο δξάζεο γλσζηώλ
νμεηδσηηθώλ νπζηώλ, όπσο ε α-ηνθνθεξόιε θαη ε BHT.
Ωο αθέςεκα ε ρισξή ή μεξή δξόγε ζεσξείηαη όηη έρεη πνηθίιεο
θαξκαθεπηηθέο

ηδηόηεηεο,

όπσο

γηα

παξάδεηγκα

δηνπξεηηθέο,

δηεγεξηηθέο,

αλαιγεηηθέο, ρσλεπηηθέο, θιπ. (ΤπΑΑΣ, 2011).
Σν αηζέξην έιαην έρεηο πνιιέο ρξήζεηο: ζηελ

αξσκαηνπνηία, ζηε

θαξκαθνπνηία θαη ζηε ζαπσλνπνηία (ΤπΑΑΣ, 2011). Γηα παξάδεηγκα, νη Akono
Ntonga et al. (2014) αλαθέξνπλ όηη ην αηζέξην έιαην ησλ θύιισλ ηνπ βαζηιηθνύ έρεη
δξάζε έλαληη ησλ εληόκσλ πνπ πξνθαινύλ ηελ εινλνζία Plasmodium falciparum θαη
Anopheles funestus. Ζ ζύζηαζε ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ βαζηιηθνύ, ην έδαθνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαιιηέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, νη
Akono Ntonga et al. (2014) αλαθέξνπλ όηη ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ
ησλ εηδώλ Ocimum basilicum θαη Ocimum canum πνπ πξνζδηόξηζαλ ζε θπηά πνπ
θαιιηεξγήζεθαλ ζην Κακεξνύλ ήηαλ ε ιηλαινόιε θαη ε 1,8-θηλεόιε, αληίζηνηρα. Ο
Sajjadi (2006) δηαπίζησζε δηαθνξέο ζηε ζύζηαζε ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ δύν πνηθηιηώλ
Ocimum basilicum, κε ηνλ ηώδε βαζηιηθό λα πεξηέρεη θπξίσο κεζπιν-θαβηθόιε (ή
εζηξαγθόιε) θαη ιηλαινόιε θαη ηνλ πξάζηλν βαζηιηθό λα πεξηέρεη ζε κεγαιύηεξεο
ζπγθεληξώζεηο κεζπιν-θαβηθόιε, γεξαληάιε θαη λεξάιε. ηνλ Πίλαθα 2 δίλεηαη ε
ζύζηαζε ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ 4 ηύπσλ βαζηιηθνύ πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα.
[19]

Πίλαθαο 2: ύζηαζε αηζεξίνπ ειαίνπ 4 ηύπσλ βαζηιηθνύ πνπ απαληώληαη ζηελ
Διιάδα, από πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηνπ Σκήκαηνο Αξσκαηηθώλ θαη
Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ (Καηζηώηεο θαη Υαηδνπνύινπ, 2010)
Πλαηύθσλλος

Σγοσρός

Σσζηαηικά
1,90-2,22

1,8 cineol
β-ocimene
terpinene

3,67-6,40
1,11-2,02

terpinen-4-ol

Αγιορείηικος

%

β-myrcene

linalool

Λεπηόθσλλος

2,10
0,90-3,00

3,50
4,00

3-5
17,8-18,7

2,17-4
53,30-70,00

45-50

3,40-3,63

11-12,20

Methylcinnamate Ε

30,0

1,34
4,5

4-8

17,7-21

geraniol
0,30-5,10

eugenol

4,20
0,80-1,20

Geranyl-acetate

28

Methylcinnamate E
b-elemene

1,10-1,25

a-bergamotene

2,94-3,15

1,00-1,20

Germacrene -D

1,42-2,60

1,20-1,50

1,40

t-cadinol

3,30-4,12

1,30-2,00

4,00

53-58

1,60

1,60-2,20

Οη Javanmardi et al. (2002) δηαπίζησζαλ δηαθνξέο ζηε ζύζηαζε ησλ αλζέσλ
θαη θύιισλ σο πξνο ηα θαηλνιηθά νμέα αλάκεζα ζηα είδε πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζε
δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, κε ηα θπηά βαζηιηθνύ ησλ μεξηθώλ θαη
εκημεξηθώλ πεξηνρώλ λα πεξηέρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θαηλνιηθώλ
νμέσλ. Οη Patil et al. (2011) δηαπίζησζαλ όηη ηα εθρπιίζκαηα ησλ θύιισλ ηνπ
βαζηιηθνύ, θαζώο θαη ην αηζέξην έιαην ηνπ εκθαλίδνπλ αληηβαθηεξηαθή θαη
κπθνζηαηηθή δξάζε έλαληη κεγάινπ αξηζκνύ βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ, αληίζηνηρα.
Σν θπηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε θήπνπο σο θαιισπηζηηθό, θαζώο θαη σο
εληνκναπσζεηηθό.
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2.2 Οηθνλνκηθά/ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη απνδόζεηο ζε μεξή δξόγε πνπ θπκαίλνληαη
ζηα 300-400 θηιά αλά ζηξέκκα, ελώ ε απόδνζε ζε μεξά θύιια αλέξρεηαη ζε 150 200 θηιά αλά ζηξέκκα, αθνύ ηα θύιια απνηεινύλ ην 50-60% ηνπ βάξνπο ηεο μεξήο
παξαγσγήο. Ζ απόδνζε ζε αηζέξην έιαην πνηθίιεη πνιύ θαη θπκαίλεηαη ζε 0,2-1%
(Καηζηώηεο θαη Υαηδνπνύινπ, 2010). Σν θόζηνο αγνξάο βαζηιηθνύ ζε μεξή κνξθή
ζηε ιηαληθή αλέξρεηαη ζε 5,8 επξώ/ Kg, ελώ ην θόζηνο αγνξάο ηνπ θξέζθνπ
βαζηιηθνύ ζηε ρνλδξηθή αλέξρεηαη ζε 0,4 επξώ/ Kg (ηα έηνο 2010), ζύκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ παξνπζηάδεη ε Αλησληάδνπ (2014).
ηνλ ειιεληθό ηύπν ηα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίζηεθαλ δεκνζηεύκαηα πνπ
αλαθέξνπλ πηζαλά θέξδε γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο 1500 2000 επξώ αλά ζηξέκκα γηα
βηνινγηθά θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο, όπνπ ην θέξδνο από ηελ πώιεζε ησλ
πξντόλησλ είλαη πεξίπνπ δηπιάζην ζε ζύγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο
θαιιηέξγεηεο (Νάλνο, 2013). Άιιεο πεγέο εθηηκνύλ όηη ηα θέξδε από ηελ ζπκβαηηθή
θαιιηέξγεηα βαζηιηθνύ ζηα 1100-1400 επξώ θαη ην θόζηνο ζηα 300 επξώ αλά
ζηξέκκα. Σα δεκνζηεύκαηα απηά ζπλέπεζαλ κε ηελ επηδόηεζε γηα ηελ επέλδπζε ζε
κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή αηζεξίσλ ειαίσλ, ε νπνία θαίλεηαη
όηη είρε σο απνηέιεζκα ηελ άλζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αξσκαηηθώλ θαη
θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξ. Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηηο θαιιηεξγνύκελεο κε βηνινγηθό
ηξόπν εθηάζεηο αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ζηε ρώξα καο δείρλνπλ όηη νη
θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ (ζε κεηαβαηηθό ή βηνινγηθό
ζηάδην) εθηείλνληαη ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θαη απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνύκελα έηε. πγθεθξηκέλα, ην 2013 αλεξρόηαλ ζε 22.330 ζηξέκκαηα, ρσξίο λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε πνπ θαιύπηεη ε θαιιηέξγεηα βαζηιηθνύ. Οη εθηάζεηο ήηαλ
21.408 ζηξ ην 2012, 18.066 ζηξ ην 2011 θαη 18.038 ζηξ. ην 2010 (ΤπΑΑΣ, 2015). Ζ
Αλησληάδνπ (2014) αλαθέξεη κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ όηη νη θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηε ρώξα καο
αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 32.000 ζηξέκκαηα, θαη ν βαζηιηθόο θαιύπηεη πνιύ κηθξό
πνζνζηό απηώλ ησλ εθηάζεσλ. Δπίζεο αλαθέξεη, βαζηδόκελε ζε έξεπλα ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα ηελ Αμηνπνίεζε
δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ Αξσκαηηθώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ ζην
[21]

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο „Αγξνηηθή Αλάπηπμε Αλαζπγθξόηεζε
ηεο Τπαίζξνπ 2000 – 2006‟, κε έηνο αλαθνξάο ην 2001 όηη ν βαζηιηθόο θαιιηεξγείηαη
ζηνπο λνκνύο Σξηθάισλ θαη άκνπ, ελώ ζπγθνκίδεηαη απηνθπήο ζηνπο λνκνύο
Λαθσλίαο θαη Ζξαθιείνπ (Αλησληάδνπ, 2014).
Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα αλαθέξνληαη ζηηο θαιιηεξγνύκελεο
κε βαζηιηθό εθηάζεηο θαη ζηε ρξήζε ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο. Αλαθέξεηαη κόλν
ζην δηαδίθηπν όηη ν βαζηιηθόο θαιιηεξγείηαη ζε κηθξή έθηαζε ζηελ Διιάδα γηα
παξαγσγή

μεξήο

δξόγεο

πνπ

εμάγεηαη

θπξίσο

ζηελ

Γεξκαλία

(http://www.symagro.com/vasilikos/). Ζ Αλησληάδνπ (2014) αλαθέξεη 3 εκπόξνπο
αξσκαηηθώλ θπηώλ πνπ θαιιηεξγνύλ θαη πσινύλ βαζηιηθό ή αζθνύλ κόλν ηελ
εκπνξία θαη δηνρεηεύνπλ ηα πξντόληα ζηηο αγνξέο ηνπ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ (θπξίσο Γεξκαλία).
Ζ έιιεηςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
βαζηιηθνύ παγθνζκίσο είλαη γεληθόηεξε. Οη Hiltunen θαη Holm (2003) εθηίκεζαλ κε
βάζε ζηνηρεία θαη έξεπλεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από όιν ηνλ θόζκν όηη ε
θαιιηεξγνύκελε κε βαζηιηθό έθηαζε παγθνζκίσο αλέξρεηαη ζε 50.000 ζηξέκκαηα,
από ηα νπνία 17.000 ζηξέκκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή αηζεξίνπ ειαίνπ,
22.000 ζηξέκκαηα γηα μεξή δξόγε, ελώ ε πνζόηεηα πνπ παξάγεηαη ζε 10.000-15.000
ζηξέκκαηα θαηαλαιώλεηαη σο ρισξή δξόγε ζηηο παξαγσγέο ρώξεο.
ύκθσλα κε ηνπο Hiltunen θαη Holm (2003), ν βαζηιηθόο θαιιηεξγείηαη ζηηο
ρώξεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.
Πίλαθαο 3. Υώξεο – παξαγσγνί βαζηιηθνύ (Hiltunen and Holm. 2003)
Γεσγξαθηθή δώλε

Υώξα

Σξνπηθή Εώλε

Ηλδία, Παθηζηάλ, Νήζνη Κνκόξεο, Μαδαγαζθάξε, Αηηή,
Γνπαηεκάια, Σατιάλδε, Ηλδνλεζία, Ρσζία (Γεσξγία,
Αλαηνιηθόο Καύθαζνο), Νόηηα Αθξηθή

Μεζόγεηνο

Αίγππηνο, Μαξόθν, Γαιιία, Ηζξαήι, Βνπιγαξία, ΖΠΑ,
Ηηαιία, Διιάδα, Σνπξθία

Δύθξαηε Εώλε

Οπγγαξία, Πνισλία, Γεξκαλία, Βαιθαληθέο ρώξεο,
ινβαθία

[22]

Από έξεπλα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα
θάζε θαηεγνξία πξντόληνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ θαιιηέξγεηα βαζηιηθνύ.

2.2.1 Αιθέριο έλαιο βαζιλικού
Γελ βξέζεθαλ πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο παξαγόκελεο
πνζόηεηεο.
ύκθσλα κε ηνπο Hiltunen θαη Holm (2003), ε παξαγόκελε πνζόηεηα αλέξρεηαη
ζε 93-95 ηόλνπο εηεζίσο (ζηνηρεία 1993), νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ηα αθόινπζα
είδε:
-

Ocimum gratissimum, 55 ηόλνη θαη εκπνξηθή αμία 800.000 δνιάξηα

-

Ocimum basilicum, 43 ηόλνη θαη εκπνξηθή αμία 2.800.000 δνιάξηα

-

Ocimum canum, 100 Kg θαη εκπνξηθή αμία 5.000 δνιάξηα
Σν 1993 ππήξρε πξόβιεςε όηη ε παξαγόκελε πνζόηεηα ζα απμαλόηαλ

ζεκαληηθά ηα επόκελα ρξόληα. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη θύξηεο ρώξεο πνπ
παξήγαγαλ αηζέξην έιαην βαζηιηθνύ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί.

Πίλαθαο 4. Οη θύξηεο παξαγσγέο ρώξεο αηζεξίνπ ειαίνπ βαζηιηθνύ παγθνζκίσο
(ζηνηρεία 1993) (Hiltunen and Holm. 2003)
Υώξα

Ποζόηηηα (ηόνοι)

Ηλδία
Βνπιγαξία
Αηγππηνο
Παθηζηάλ
Νήζνη Κνκόξεο
Ηζξαήι
Πξώελ Γηνπγθνζιαβία
Ζ.Π.Α.
Μαδαγαζθάξε
Αιβαλία
Οπγγαξία
Αξγεληηλή

15
7
5
4,5
4,5
2
1
1
1
0,5
0,3
0,2

[23]

ε έξεπλα ηνπ 1974 αλαθέξεηαη όηη ηελ ηξηεηία 1972-1974 ζηε νβηεηηθή
Έλσζε παξάγνληαλ θαηά κέζν όξν 100 ηόλνη αηζεξίνπ ειαίνπ ηνπ είδνπο Ocimum
gratissimum εηεζίσο. (Hiltunen and Holm, 2003)
Οη ίδηνη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ βαζηδόκελνη ζε παιαηόηεξα ζηνηρεία όηη νη
ΖΠΑ απνηεινύλ ηε κεγαιύηεξε αγνξά γηα ην αηζέξην έιαην βαζηιηθνύ, θαη
αθνινπζνύλ νη Δπξσπατθέο ρώξεο Γεξκαλία, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία,
ελώ ζηελ Ηζπαλία έξεπλα ηνπ 1987 αλέθεξε εηήζηα θαηαλάισζε 5 ηόλνπο (Hiltunen
and Holm, 2003).
Ζ Αλησληάδνπ (2014) αλαθέξεη κία ειιεληθή εηαηξεία (ΒΗΟΡΤΛ) πνπ
εκπνξεύεηαη αηζέξην έιαην βαζηιηθό ζε πνζόηεηεο 30 Kg/έηνο από ην εμσηεξηθό θαη
ην δηνρεηεύεη ζε εγρώξηεο εηαηξείεο θαιιπληηθώλ θαη ηξνθίκσλ.
Ζ Αλησληάδνπ (2014) αλαθέξεη αθόκε όηη νη ηηκέο πώιεζεο ηνπ αηζεξίνπ
ειαίνπ βαζηιηθνύ ζηε ρώξα καο θπκαίλνληαη ζε 5,9-13,6 επξώ/10 ml γηα ην πξντόλ
ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη 19,6 επξώ/10 ml γηα ην πξντόλ βηνινγηθήο
θαιιηέξγεηαο. Δίλαη θαλεξό όηη ην πξντόλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο έρεη πςειόηεξε
ηηκή, αιιά ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο πηζαλόλ λα
νθείιεηαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπ. Γεληθά, ηα ειιεληθά αξσκαηηθά θπηά θαη ηα αηζέξηα
έιαηα ηνπο ζεσξνύληαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη πσινύληαη ζε πςειόηεξε ηηκή.

2.2.2 Ξηρή δρόγη
Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή μεξήο δξόγεο
βαζηιηθνύ.
Έξεπλα ηνπ 1978 αλαθέξεη όηη ε θαηαλάισζε μεξνύ βαζηιηθνύ ζηελ
Οπγγαξία αλεξρόηαλ ζε 70-90 ηόλνπο εηεζίσο θαη 100-120 ηόλνη εηεζίσο εμαγόηαλ
ζε άιιεο ρώξεο (Hiltunen and Holm, 2003).
Οη ΖΠΑ απνηεινύλ ηε κεγαιύηεξε αγνξά μεξήο δξόγεο βαζηιηθνύ, πηζαλόλ
εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο επηηπρίαο εζηηαηνξίσλ πνπ ζεξβίξνπλ θαγεηά ηεο Ηηαιηθήο
θαη Μεμηθάληθεο θνπδίλαο. ηνηρεία ηεο εηθνζηπεληαεηίαο 1964-1988 δείρλνπλ
ξαγδαία αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε μεξήο δξόγεο, από 19 ηόλνπο ην 1964 ζε 14001800 ηόλνπο ην 1988, κε θύξηνπο πξνκεζεπηέο ηε Βνπιγαξία, Οπγγαξία, Μεμηθό θαη
Αίγππην ην έηνο 1973 (Hiltunen and Holm, 2003). Οη Hamasaki et al. (2015)
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αλαθέξνπλ όηη πεξηζζόηεξνη από 2.000 ηόλνη βαζηιηθνύ εηζάγνληαη εηεζίσο ζηε
Βόξεηα Ακεξηθή.
Ωζηόζν, βαζηιηθόο εηζάγεηαη θαη ζηελ Δπξώπε, ζε πνζόηεηεο πνπ θηάλνπλ
ηνπο 880 ηόλνπο εηεζίσο. Οη θύξηεο Δπξσπατθέο ρώξεο πνπ εηζάγνπλ βαζηιηθό
θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 (Hiltunen and Holm, 2003).
Πίλαθαο 5. Οη θύξηεο εηζαγσγείο βαζηιηθνύ ζηελ Δπξώπε
(ζηνηρεία 1984) (Hiltunen and Holm. 2003)
Υώξα

Ποζόηηηα (ηόνοι ) /έηος

Γαιιία
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Γεξκαλία
Οιιαλδία
Βέιγην

300-350
250
200
80
10

Ζ Φηλιαλδία εηζάγεη επίζεο βαζηιηθό, ζε πνζόηεηεο πνπ έθηαλαλ ηνπο 6,6
ηόλνπο ην 1982, θαζώο ν βαζηιηθόο απνηειεί ην ηξίην πην δεκνθηιέο βόηαλν ησλ
θαηνίθσλ ηεο (Hiltunen and Holm, 2003).
Ο ζεκαληηθόηεξνο πξνκεζεπηήο ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ ζε μεξή δξόγε είλαη
ε Αίγππηνο, όπνπ ην 1994 θαιιηεξγνύληαλ κε βαζηιηθό επηθάλεηα 12.380 ζηξεκκάησλ
θαη ε παξαγόκελε πνζόηεηα δηνρεηεπόηαλ θαηά θύξην ιόγν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην
(200 ηόλνη), ζηε Γεξκαλία (150 ηόλνη), ζηε Γαιιία (140 ηόλνη) θαη ζηελ Οιιαλδία
(50 ηόλνη) (Hiltunen and Holm, 2003).

2.2.3 Χλωρή δρόγη
Τπάξρεη γεληθόηεξα έιιεηςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, πηζαλόλ επεηδή έλα
κεγάιν κέξνο ρισξήο δξόγεο θαηαλαιώλεηαη ηνπηθά ζηηο ρώξεο παξαγσγήο, κε θύξην
παξάδεηγκα ηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο, ηελ Ηλδία θαη ηηο ΖΠΑ (πνιηηεία ηεο
Καιηθόξληα) (Hiltunen and Holm, 2003).
Ζ Υαβάε είλαη ε κεγαιύηεξε παξαγσγόο βαζηιηθνύ πνιηηεία ησλ ΖΠΑ
(Adams, 2003). Οη Αdams (2003), βαζηδόκελνη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο
Ακεξηθαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2001, αλαθέξνπλ όηη ε
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θαιιηεξγνύκελε κε βαζηιηθό έθηαζε ζηε Υαβάε μεπεξλά ηα 223 ζηξέκκαηα, κε
εθηηκώκελε εκπνξηθή αμία 3,6 εθαηνκκύξηα δνιιάξηα. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο
εκπνξηθήο αμίαο θαη ησλ ηδαληθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ βξίζθεηαη ζε αύμεζε
ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ θαη ζηελ πνιηηεία ηεο Φιόξηληα, ελώ ν ακεξηθάληθνο
βαζηιηθόο έρεη εκπνξηθά ηξηπιάζηα αμία ζε ζύγθξηζε κε ηνλ εηζαγόκελν, γεγνλόο πνπ
απνδίδεηαη ζην πινύζην ρξώκα, ζηε γιπθηά γεύζε θαη ηελ νκνηνκνξθία ηνπ
πξντόληνο.
Οη Αdams (2003) θαη νη Hiltunen θαη Holm (2003) αλαθέξνπλ όηη ε Ηηαιία
είλαη ε κεγαιύηεξε παξαγσγόο βαζηιηθνύ ζηελ Δπξώπε. ηελ Ηηαιία θαιιηεξγείηαη ν
πιαηύθπιινο βαζηιηθόο, κε θύξηα πνηθηιία ηελ Genovese gigante, ζε έθηαζε 1060
ζηξέκκαηα (ζηνηρεία 1997), ηα νπνία εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή Riviera
Ligure (Garibaldi et al., 1997). ύκθσλα κε ηνπο Hiltunen θαη Holm (2003) ε Ηηαιία
παξάγεη 5.000 ηόλνπο ρισξήο δξόγεο εηεζίσο, ε Γαιιία 3.000 ηόλνπο, ην Ηζξαήι 500
ηόλνπο θαη νη Βνξεηναθξηθαληθέο ρώξεο (θπξίσο ην Μαξόθν) 100-150 ηόλνπο.
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3. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΑΗΛΗΚΟΤ ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΚΑΗ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ
ΔΠΗΠΛΔΤΖ
3.1 Τδξνπνληθή θαιιηέξγεηα
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ ζην έδαθνο επεξεάδεηαη από ηηο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαθνξνπνίεζε από ρξνληά ζε ρξνληά ηόζν ηεο
παξαγόκελεο βηνκάδαο, όζν θαη ησλ παξαγόκελσλ ελεξγώλ ζπζηαηηθώλ (Kiferle et
al., 2013).

Δηθόλα 6. Καιιηέξγεηα βαζηιηθνύ ζην έδαθνο (www.agronews.gr)

Ζ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα, δειαδή ε θαιιηέξγεηα εθηόο εδάθνπο, όπνπ ην
ξηδηθό ζύζηεκα αλαπηύζζεηαη ζε ζξεπηηθό δηάιπκα, πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα
ειέγρνπ ησλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ
παξαγόκελσλ κεηαβνιηηώλ. Πξνζθέξεη αθόκε πνιιά πιενλεθηήκαηα, όπσο ε
κεγαιύηεξε απόδνζε αλά κνλάδα εδάθνπο, ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο όιν ην ρξόλν,
πνηνηηθά αλώηεξν πξντόλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηκόιπλζεο από ξππαληέο,
θπηνθάξκαθα θαη κηθξννξγαληζκνύο (Kiferle et al., 2013).
Ζ ληνκάηα θαίλεηαη λα είλαη ην θπηό κε ην κεγαιύηεξν εκπνξηθό ελδηαθέξνλ
γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κε πδξνπνληθέο κεζόδνπο ζηελ Διιάδα, αθνύ ην 2007 ηα
ζεξκνθήπηα πνπ παξήγαγαλ ληνκάηα κε πδξνπνληθέο κεζόδνπο θαηαιάκβαλαλ 2.000
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ζηξέκκαηα. Οη εθηάζεηο απηέο είλαη κεδακηλέο ζε ζύγθξηζε κε ηα πεξηζζόηεξα από
600.000 ζηξέκκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο παγθνζκίσο,
σζηόζν ε Διιάδα θαη νη ππόινηπεο Μεζνγεηαθέο ρώξεο εθκεηαιιεπόκελεο ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ θεπεπηηθά νηθνλνκηθά, ρσξίο λα
απαηηνύληαη επελδύζεηο ζε ζεξκνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γεγνλόο πνπ θαζπζηεξεί
ηελ πηνζέηεζε ησλ πδξνπνληθώλ ηερληθώλ. Γεληθά, θαίλεηαη όηη νη πδξνπνλία
απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα ρώξεο κε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εδάθε αθαηάιιεια
γηα θαιιηέξγεηεο, λεξό αθαηάιιειν γηα άξδεπζε, πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ (Παηεξάθεο, 2013)
Σα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο αλνηρηά ή θιεηζηά, αλάινγα
αλ εθαξκόδεηαη αλαθύθισζε ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (θιεηζηό ζύζηεκα) ή ην
δηάιπκα αθήλεηαη λα ραζεί (αλνηρηό ζύζηεκα) (Παηεξάθεο, 2013)

3.2 Ζ κέζνδνο ηεο επίπιεπζεο
Ζ κέζνδνο ηεο επίπιεπζεο (floating), ζε ζύγθξηζε κε άιιεο πδξνπνληθέο
ηερληθέο ζεσξείηαη θαηαιιειόηεξε γηα ηελ αλάπηπμε θπιισδώλ ιαραληθώλ θαη
αξσκαηηθώλ θπηώλ, όπσο καξνπιηνύ, ζέζθνπινπ, ξόθαο, κατληαλνύ, άλεζνπ,
βαζηιηθνύ (Kiferle et al., 2013). Έρεη δνθηκαζηεί επίζεο κε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ, όπσο ε Δρηλάηζεα, θαζώο
θαη θπηώλ θξάνπιαο, θνπλνππηδηνύ θαη αλζέσλ [Kiferle et al. (2013), ΣΔΗ
Πεινπνλλήζνπ (2015)].

Δηθόλα 7. Θεξκνθεπηαθή εγθαηάζηαζε όπνπ εθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηεο
βαζηάο επίπιεπζεο (http://agri.wu.ac.th, 2015)

[28]

Με ηελ επίπιεπζε επηηπγράλεηαη ηεηξαπιάζηα έσο επηαπιάζηα παξαγσγή ζε
ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη αμηνπνηείηαη ζην κέγηζην ην αξδεπηηθό
λεξό, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, θαζώο θαη ε επηθάλεηα θαιιηέξγεηαο. Οη απώιεηεο ζε
λεξό ή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ειάρηζηεο, αθνύ ην πδαηηθό δηάιπκα
αλαθπθιώλεηαη, ελώ ζρεδόλ όιε ε δηαζέζηκε επηθάλεηα εθκεηαιιεύεηαη κε ππθλέο
θπηεύζεηο. Δπηπξόζζεηα, πέξα από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ, είλαη ζεκαληηθά
κεησκέλε ε πηζαλόηεηα ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο
θπηνπαζνινγηθώλ αζζελεηώλ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη εύθνια αληηκεησπίδνληαη, αθνύ
δελ ρξεζηκνπνηείηαη έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, γεγνλόο πνπ πξνζθέξεη επηπξόζζεην
πιενλέθηεκα ηελ παξαγσγή θπηώλ ρσξίο εδαθηθά ππνιείκκαηα. Σν θόζηνο
παξαγσγήο είλαη κηθξόηεξν, κε επθνιόηεξε πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ, αθνύ
ππάξρεη δπλαηόηεηα λα απηνκαηνπνηεζνύλ πνιιέο εξγαζίεο. Ζ εγθαηάζηαζε δελ
παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη ην θόζηνο απνζβήλεηαη ζύληνκα. Σα θπηά αλαπηύζζνληαη
ηαρύηαηα θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, αθνύ παξέρεηαη ζπκπιεξσκαηηθόο
θσηηζκόο θαη ειέγρνληαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Γίλεηαη, επηπιένλ, ε
δπλαηόηεηα γηα θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο [Akoumianaki-Ioannidou
et al. (2015), Kiferle et al. (2013), ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ (2015)]. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα λα δηεγεξζεί ε παξαγσγή δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ κέζσ ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύζηαζεο ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (Kiferle et al., 2013).
Πξόθεηηαη γηα κία ζρεηηθά θαηλνύξηα ηερληθή, πνπ αλαπηύρζεθε ηελ ηειεπηαία
εηθνζηπεληαεηία ζηηο ΖΠΑ θαη εθαξκόδεηαη ζε αξθεηέο ρώξεο πιένλ, γηα παξάδεηγκα
ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Ηηαιία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Απζηξαιία, θαζώο θαη ζηε
ρώξα καο ζε κηθξή θιίκαθα. Σν ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο είλαη απόιπηα ειεγρόκελν,
ηνπιάρηζηνλ κε ηε κνξθή πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη
ζηνλ Καλαδά, όπνπ ειέγρνληαη όιεο νη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία θαη ε ζρεηηθή πγξαζία, ν θσηηζκόο θαη ν εκπινπηηζκόο
κε CO2 θ.α. ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρώξεο, όπνπ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε
παξέκβαζε ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ζύζηεκα κπνξεί λα
εθαξκνζηεί κε πεξηνξηζκέλεο επεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία θαη
ηνλ θσηηζκό (ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, 2015).
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Δηθόλα 8. Απεηθόληζε ζπζηήκαηνο επίπιεπζεο (http://agri.wu.ac.th, 2015)
ην ζύζηεκα επηπιεύζεσο ηα θπηά αλαπηύζζνληαη ζε ζρεδίεο πνιπζηεξίλεο,
νη νπνίεο επηπιένπλ πάλσ ζε πδαηηθό δηάιπκα. Σν ζύζηεκα ζπλήζσο πεξηιακβάλεη
αλαθπθινθνξία θαη δηήζεζε ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε εηδηθέο
δεμακελέο, σζηόζν ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο θπιισδώλ ιαραληθώλ κηθξήο
παξακνλήο δελ γίλνληαη παξεκβάζεηο ζην πδαηηθό δηάιπκα, νύηε παξέρεηαη νμπγόλν.
Σν ύςνο ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο κέζα ζηε δεμακελή εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο
θαιιηέξγεηαο. Πξηλ ηε κεηαθύηεπζε ησλ ζπνξνθύησλ ζηηο ζρεδίεο, όπνπ ε ξίδα
επηπιέεη κέζα ζην πδαηηθό δηάιπκα ελώ ε ζρεδία ζπγθξαηεί ην ππέξγεην ηκήκα, έρεη
πξνεγεζεί ε ζπνξά ησλ ζπόξσλ ζε δίζθνπο πνπ πεξηέρνπλ θάπνην από ηα θιαζηθά
ππνζηξώκαηα (πρ. πεξιίηεο, πεηξνβάκβαθαο) θαη ε αλάπηπμε ηνπο κέρξη ην
θαηάιιειν κέγεζνο [Aquaponics (2015), ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, 2015].

Δηθόλα 9. Καιιηέξγεηα καξνπιηνύ ζε επίπιεπζε
(http://aquaponics.com)
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ε έλα εκπνξηθό ζύζηεκα επίπιεπζεο νη δεμακελέο κε ηηο επηπιένπζεο ζρεδίεο
κπνξεί λα θαιύπηνπλ όιν ην δηαζέζηκν ρώξν ελόο ζεξκνθεπίνπ κε ηηο ζρεδίεο πνπ
κεηαθπηεύνληαη ζην έλα άθξν θαη ηηο έηνηκεο γηα ζπγθνκηδή ζην άιιν άθξν. Αθνύ
νινθιεξσζεί ε ζπγθνκηδή ησλ πξντόλησλ κηαο ζρεδίαο κπνξεί λα κεηαθπηεπηεί κε
λέα ζπνξόθπηα (Aquaponics, 2015).
Πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη ε εκθάληζε
ππνμίαο όηαλ ε νμπγόλσζε ησλ θπηώλ είλαη ειιηπήο θαη ζπλδπάδεηαη κε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Ζ νμπγόλσζε ηνπ πδαηηθνύ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο δελ είλαη αλαγθαία
κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο θπιισδώλ ιαραληθώλ πνπ παξακέλνπλ γηα ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα 1-2 εβδνκάδσλ. ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ζεσξείηαη αλαγθαία [Aquaponics
(2015), ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, 2015].

3.3 Καιιηέξγεηα βαζηιηθνύ κε ηε κέζνδν ηεο επίπιεπζεο
Ο Mairapetyan (1997) αλαθέξεη όηη ηα πδξνπνληθά θαιιηεξγνύκελα
αξσκαηηθά θπηά, όπσο βαζηιηθόο (Ocimum gratissimum), γεξάλη (Pelargonium
roseum), ιεκνλόρνξην (Cymbopogon citrates), βεηηβεξία (Vetiveria zizanioides),
θαιακίλζε (Nepeta transcaucasica) θ.α. πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζην Ηλζηηηνύην
Τδξνπνληθώλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Αξκελία πεηπραίλνπλ κεγαιύηεξεο απνδόζεηο θαη 36 θνξέο κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ζε αηζέξην έιαην αλά κνλάδα επηθαλείαο ζε
ζύγθξηζε κε αληίζηνηρεο θαιιηέξγεηεο ζην έδαθνο. Απηό απνδίδεηαη ζην γεγνλόο όηη
αθνύ ην ξηδηθό ζύζηεκα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ λεξό, νμπγόλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
αληαπνθξίλεηαη κε αύμεζε ηεο κεηαβνιηθήο θαη απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ
ξηδώλ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη πνιιαπιάζηα ηελ παξαγσγηθόηεηα. Δπίζεο,
ζπλνδεύεηαη από θάπνηεο θπζηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο αιιαγέο ζην θπηό, όπσο ε
αύμεζε ζηε ρισξνθύιιε θαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξηα έιαηα. (Mairapetyan,
1997).
Παξόκνηα απνηειέζκαηα έδσζαλ πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
βαζηιηθό θαη άιια αξσκαηηθά θπηά, όπσο γηα παξάδεηγκα ε κέληα, όπνπ ε παξαγσγή
αηζεξίνπ ειαίνπ ήηαλ πςειόηεξε ζηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηα θπηά
αλαπηύζζνληαη έσο θαη 25% ηαρύηεξα όηαλ θαιιηεξγνύληαη ζε πδξνπνληθό ζξεπηηθό
δηάιπκα, ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ζε έδαθνο (Akoumianaki-Ioannidou et al.
(2015).
[31]

Οη Vimolmangkang et al. (2010) αλαθέξνπλ όηη ηα θπηά κέληαο ησλ εηδώλ
Mentha spicata θαη M. arvensis var. piperascens πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε
πδξνπνληθέο ηερληθέο ήηαλ πξσηκόηεξα ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα θπηά πνπ
θαιιηεξγήζεθαλ ζε έδαθνο, είραλ κεγαιύηεξν ύςνο αιιά κηθξόηεξε αλαινγία
βηνκάδαο (θύιισλ) ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηνπο, σζηόζν ζπλνιηθά πεξηείραλ
κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο αηζεξίνπ ειαίνπ.
Μαξνύιηα δηαθόξσλ πνηθηιηώλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ πδξνπνληθά ήηαλ
ειαθξώο κεγαιύηεξα θαη είραλ πην έληνλν ρξώκα (πξάζηλν ή θόθθηλν ρξώκα,
αλάινγα κε ηελ πνηθηιία) ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα θπηά πνπ θαιιηεξγήζεθαλ
ζην έδαθνο. Δπηπιένλ, ηα θύιια ησλ πδξνπνληθά θαιιηεξγνύκελσλ καξνπιηώλ ήηαλ
πην παρηά, ελώ ηα αληίζηνηρα ησλ θπηώλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζην έδαθνο θαη ήηαλ
πάξα πνιύ ιεπηά (Buchanan and Omaye, 2013).

Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε

αζθνξβηθό νμύ θαη ηνθνθεξόιε ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη
ε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε ιήςε κεγαιύηεξσλ πνζνηήησλ ζξεπηηθώλ
ζπζηαηηθώλ από ηα θπηά.
Άιινη εξεπλεηέο (Miceli et al., 2003) δηαπίζησζαλ όηη ε κέζνδνο ηεο
επίπιεπζεο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θαιιηέξγεηα βαζηιηθνύ θαη ε απόδνζε απμάλεηαη
κε ηελ αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο θύηεπζεο, γηα ηηο ηξεηο ππθλόηεηεο πνπ
εθαξκόζηεθαλ, δειαδή 226 θπηά/m2, 373 θαη 593 θπηά/m2. Δπηπιένλ, νη ίδηνη
εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δύν ζξεπηηθά δηαιύκαηα πνπ είραλ ηελ ίδηα ζύζηαζε αιιά
δηαθνξεηηθή αγσγηκόηεηα (2,8 θαη 3,8 mS/cm, αληίζηνηρα), εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο
αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ (Ζιεθηξηθή αγσγηκόηεηα λεξνύ 0,8 θαη 1,6 mS/cm,
αληίζηνηρα) θαη ζπκπέξαλαλ όηη ε αιαηόηεηα ηνπ λεξνύ δελ επεξεάδεη ηελ παξαγσγή
βαζηιηθνύ. Σέινο, 5 εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή αληηθαηέζηεζαλ ην ζξεπηηθό δηάιπκα
κε λεξό θαη παξαηήξεζαλ κείσζε ησλ ληηξσδώλ αιάησλ ζηα θύιια θαη πςειόηεξε
παξαγσγή.
Οι Nicola et al. (2004) αλαθέξνπλ όηη ηα θπηά ξόθαο (Eruca sativa) πνπ

θαιιηεξγήζεθαλ ρσξίο έδαθνο ζε επίπιεπζε ήηαλ πνιύ πην πξώηκα θαη
ζπγθνκίζηεθαλ ζε 70 εκέξεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ζε έδαθνο. Έδσζαλ
θαηά 75% κεγαιύηεξε παξαγσγή θαη ε ππθλόηεηα θπηώλ 2134 θπηά/ m2 έδσζε ηε
κεγαιύηεξε παξαγσγή. Σα θπηά απηά πεξηείραλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ληηξηθώλ ζηα
θύιια, σζηόζν ε ζπγθέληξσζε ήηαλ κηθξόηεξε από ηα όξηα ηεο Δπξσπατθήο
λνκνζεζίαο γηα ην καξνύιη.
[32]

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζηε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο
ρξήζεο ηεο κεζόδνπ ηεο επίπιεπζεο γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ, θαζώο
θαη ζηελ εμεύξεζε ηξόπσλ αύμεζεο ηεο απόδνζεο ζε πξντόλ ή αηζέξην έιαην
παξαγσγήο κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο πξντόληνο ή αηζεξίσλ ειαίσλ ή παξαγσγή θπηώλ
κε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλα σθέιηκα ζπζηαηηθά, όπσο γηα
παξάδεηγκα ην ξνδκαξηθό νμύ πνπ έρεη αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο (Kiferle et al.,
2013).
Οη Kiferle et al. (2013) κειέηεζαλ κεηαμύ άιισλ ηελ επίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ
ιίπαλζεο ζηελ θαιιηέξγεηα βαζηιηθνύ ζε επίπιεπζε θαη αλαθέξνπλ όηη κε ηελ
αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αδώηνπ ζην ζξεπηηθό δηάιπκα απμήζεθαλ ε βηνκάδα
θύιισλ θαη ζηειερώλ θαη ν ζρεκαηηζκόο θύιισλ. Ζ ζπγθέληξσζε ζε ξνδκαξηθό νμύ
ζηε ξίδα θαη ηνπο βιαζηνύο απμήζεθε όηαλ ειαρηζηνπνηήζεθε ε πεξηεθηηθόηεηα ζε
ληηηξηθά ηόληα ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. Σν ύςνο ησλ θπηώλ δε επεξεάζηεθε από
ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ληηξηθώλ ηόλησλ.
Γεληθά, νη

πδξνπνληθέο

θαιιηέξγεηεο

ζεσξνύληαη

εληαηηθό ζύζηεκα

θαιιηέξγεηαο κε ρξήζε αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ. Ωζηόζν, ηα ηειεπηαία ρξόληα
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε νξγαληθή ιίπαλζε γηα παξαγσγή βηνινγηθήο
θαιιηέξγεηαο θπηώλ. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε
θνπξηάο πνπιεξηθώλ ζε θόθθνπο αληί γηα αλόξγαλα ιηπάζκαηα ζε θαιιηέξγεηα
βαζηιηθνύ θαη κέληαο κε ηε κέζνδν ηεο επίπιεπζεο έδσζε παξόκνηεο απνδόζεηο ζε
ζύγθξηζε κε ηελ αλόξγαλε ιίπαλζε. Δπίζεο, νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο,
ηνπ ληηξηθνύ αδώηνπ θαη ηνπ θαιίνπ ήηαλ ζπγθξίζηκεο ζην νξγαληθό θαη αλόξγαλν
ιίπαζκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Treadwell et al., 2011).
Οη Succop θαη Newman (2004) δηαπίζησζαλ κεγάιε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην
ππόζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πεηξνβάκβαθαο, πεξιίηεο θαη κείγκα ηύξθεο –
πεξιίηε –θνκπόζη) θαη ην είδνο ηεο ιίπαλζεο (νξγαληθή ή αλόξγαλε) κε ηελ απόδνζε
θαη ηε γεύζε ηνπ βαζηιηθνύ πνπ θαιιηεξγείηαη πδξνπνληθά ζε ζεξκνθήπην. Γεληθά, ε
επίδξαζε ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο ζηελ πνηόηεηα ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ πνηθίιεη θαη
εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ θπηνύ θαη ηεο ιίπαλζεο, θαζώο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ
πξνζδηνξίδνληαη. Αληίζηνηρε έξεπλα ζε θαιιηέξγεηεο ληνκάηαο θαη καξνπιηνύ ζε
επίπιεπζε έδεημε όηη ηα ζπνξόθπηα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε νξγαληθή ιίπαλζε είραλ
κεγαιύηεξν μεξό βάξνο, κήθνο θαη επηθάλεηα ξίδαο αιιά ρακειόηεξν λσπό βάξνο
θαη ύςνο (Bilalis et al., 2009).

[33]

ε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε ρώξα καο, ε ηερληθή ηεο επίπιεπζεο ζε ζύγθξηζε
κε ηε ρξήζε εδάθνπο είρε σο απνηέιεζκα θαιύηεξε αλάπηπμε ηνπ ππέξγεηνπ
ηκήκαηνο ηνπ βαζηιηθνύ, κε πςειόηεξα θπηά, κε κεγάια θύιια θαη κεγαιύηεξν λσπό
βάξνο βιαζηώλ θαη θύιισλ, θαζώο θαη κεγαιύηεξε παξαγσγή βηνκάδαο, ηδηαίηεξα
όηαλ ζπλδπάζηεθε κε νξγαληθή ιίπαλζε. Δπηπιένλ, ηα ζπνξόθπηα πνπ αλαπηύρζεθαλ
ζε νξγαληθό ιίπαζκα πεξηείραλ κηθξόηεξε πνζόηεηα λεξνύ κε απνηέιεζκα λα είλαη
ιηγόηεξν επαίζζεηα ζε κεηαθπηεπηηθό ζνθ (Akoumianaki-Ioannidou et al. (2015).

[34]

III.

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ

[35]

IV.

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ

1.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΡΟΦΤΣΩΝ

1.1 Φπηηθό πιηθό
Υξεζηκνπνηήζεθε ζπόξνο πιαηύθπιινπ βαζηιηθνύ ηεο εηαηξείαο Φπηνηερληθή
(Δηθόλα 10, 11).

Δηθόλα 10. πόξνη πιαηύθπιινπ βαζηιηθνύ

Δηθόλα 11. Xξεζηκνπνηεζείζα πνηθηιία βαζηιηθνύ
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1.2 Τπόζηξσκα
Σν ππόζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηύξθε ηεο εηαηξείαο Klasman –
DelimanGmbH.

1.3 πνξά - Σνπνζέηεζε ησλ δίζθσλ
Ζ ζπνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δίζθνπο ζπνξάο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο
(θειηδόι) 330 ζέζεσλ. Οη ζέζεηο ησλ δίζθσλ πιεξώζεθαλ κε ηύξθε θαη ε ζπνξά
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12/3/2014. ηελ θάζε ζέζε εθαξκόδνληαλ 2-3 ζπόξηα.
Έλαξμε ηεο βιάζηεζεο παξαηεξήζεθε ζηηο 1/4/2014. Αθνινύζεζε αξαίσζε ζην
ζηάδην ησλ δύν πξαγκαηηθώλ θύιισλ, 29 εκέξεο από ηε ζπνξά, ζηηο 10/4/2014.

2.

ΜΔΣΑΦΤΣΔΤΖ

2.1 Δπνρή κεηαθύηεπζεο
Σα θπηά κεηαθπηεύζεθαλ ζηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο ζηηο 6/5/2014 (56 εκέξεο
από ηε ζπνξά), όηαλ ήηαλ ζην ζηάδην ησλ 4 πξαγκαηηθώλ θύιισλ (Δηθόλα 12).

Δηθόλα 12. Φπηό ζην ζηάδην ηεο κεηαθύηεπζεο
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2.2 Καιιηέξγεηα ζην έδαθνο
Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο ρξεζηκνπνηήζεθε ππαίζξηνο ρώξνο ηνπ ΣΔΗ
Πεινπνλλήζνπ. Έγηλε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα, ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα
δηαζηξώζεθε κε καύξν πιαζηηθό (λάηινλ) δηπιήο όςεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό / έιεγρν
ησλ δηδαλίσλ. Ζ άξδεπζε πξαγκαηνπνηείην κε ζηαιαθηεθόξν αγσγό (4 l/h)
απνζηάζεσλ 30 cm κεηαμύ ησλ ζηαγόλσλ, ηνπνζεηεκέλν άλσ ηνπ θαιύκκαηνο.

2.3 Καιιηέξγεηα ζε επίπιεπζε
Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζηελ βαζεηά επίπιεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ππάξρνπζα
δεμακελή εληόο παιόθξαθηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ.

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΠΗΠΛΔΤΖ
3.1 Γεμακελή
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεμακελήο επηπιεύζεσο αλαιύνληαη παξαθάησ:


Τιηθό ζηεγαλνπνίεζεο: καύξε γεσκεκβξάλε θαηάιιειε γηα ηξόθηκα,
πάρνπο 0,5mm.



Τιηθό ζθειεηνύ δεμακελήο: θύβνη άιθα κπινθ (δνκηθό πιηθό).



Γηαζηάζεηο δεμακελήο: Πιάηνο 4m, κήθνο 10m, ύςνο 30cm.



σιελώζεηο πνιππξνππιελίνπ εληόο ηεο δεμακελήο γηα επαξθή αλάδεπζε
ηνπ δηαιύκαηνο.



1 βαιβίδα πιήξσζεο γηα απηόκαηε πιήξσζε.

3.2 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο
Ζιεθηξηθόο πίλαθαο κε ινγηθό ειεγθηή ηξνθνδνζίαο, γηα βαζεηά επίπιεπζε
(floating), πδξνλέθσζε θαη αλεκηζηήξεο.
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Δηθόλα 13. Ζιεθηξηθόο πίλαθαο, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο floating,
πδξνλέθσζεο θαη αλεκηζηήξσλ.

3.3 Κεθαιή ζπζηήκαηνο επηπιεύζεσο
Ζ θεθαιή πεξηιακβάλεη:


Απηόλνκν ξπζκηζηή pH θαη EC:



3 πεξηζηαιηηθέο αληιίεο παξνρήο 5L/h (γηα 2 ιηπάζκαηα θαη 1 νμύ) κε
ξπζκηδόκελε αλαινγία κεηαμύ ησλ 2 ιηπαζκάησλ.



Αηζζεηήξεο pH, EC θαη ζεξκνθξαζίαο κε αθξίβεηα +/-0.01pH, +/0.01mS/cm, +/- 0.2oC κε temperature compensation ζε pH θαη EC.



Ρνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, θαηαγξαθέο pH, EC θαη ζεξκνθξαζίαο.



Οζόλε LCD θαη πιεθηξνιόγην.



εηξηαθή ζύλδεζε κε Ζ/Τ κέζσ θαηαιιήινπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο,
alarms από pH θαη EC θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο από δηαθνπή ξνήο.
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Δηθόλα 14. Κεθαιή ζπζηήκαηνο επίπιεπζεο

3.4 Αληιίεο επαλαθπθινθνξίαο
Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη:


2 αληιίεο επαλαθπθινθνξίαο παξνρήο 4,8m3/h θαη πίεζεο 1,8atm,
αλνμείδσηεο.



Αηζζεηήξαο ξνήο ζηελ αληιία επαλαθπθινθνξίαο.

Δηθόλα 15. Αληιία επαλαθπθινθνξίαο
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3.5 Γεμακελέο ζξεπηηθώλ δηαιπκάησλ


1 δεμακελή 200L κε 2 ςεθηαθέο ζηάζκεο (ζπιινγή, έιεγρνο θαη
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο).



2 δεμακελέο ησλ 100Lγηα ηα ππθλά ιηπάζκαηα θαη 1 δεμακελή 50L γηα ην
νμύ.

Δηθόλα 16. Γεμακελή ζπιινγήο ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο

Δηθόλα 17. Γεμακελέο ππθλώλ δηαιπκάησλ
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4. ΘΡΔΠΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ
ε όια ηα θπηά εθαξκόζζεθε ζξεπηηθό δηάιπκα κε ηελ ίδηα ζύζηαζε, ε νπνία
πξνζαξκόζζεθε αλάινγα ζηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αξδεύζεσο. Θα πξέπεη λα
αλαθεξζεί όηη ηα δεδνκέλα ηεο ζπζηάζεσο ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο αληιήζεθαλ
από πξνεγνύκελα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο ξόθαο ζε
ζεξκνθήπηα ηνπ ΑΣΔΗ Καιακάηαο, θαζώο θαη από βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα.
Ζ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα δηαηεξήζεθε ζην 1,9-2,0 mS/cm θαη ην pH ζην 5,86,0 κε ηελ αλάινγε πξνζζήθε ληηξηθνύ νμένο (Πίλαθαο 6).

Πίλαθαο 6. ύζηαζε λεξνύ άξδεπζεο θαη ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο*

ηνηρείν
NO3H2ΟP4

ύζηαζε λεξνύ άξδεπζεο (ζε
meq/l γηα ηα καθξνζηνηρεία θαη
ζε κmol/l γηα ηα κηθξνζηνηρεία)
0,00

-

ύζηαζε ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο
(ζε meq/l γηα ηα καθξνζηνηρεία
θαη
ζε
κmol/l
γηα
ηα
κηθξνζηνηρεία)
11,14

-

1,14

2,25

2,92

-

0,84

5,11

6,82

0,07

6,65

2,63

2,78

1,09

1,09

Cl

1,77

1,77

Fe

-

25,00

Mn

-

3,00

Zn

1,07

2,00

B

5,56

20,00

Cu

-

0,75

Mo

-

0,50

HCO3 meq/L

4,85

1,21

Αγσγηκόηεηα dS/m

0,70

1,9-2,0

pH

7,78

5,8-6,0

SO4-NH4
Ca

+

++

K+
Mg
Νa

++

+

-

*Οη αλαιύζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Αγξνηηθό Ηλζηηηνύην Καιακάηαο
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Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα ιηπάζκαηα: ληηξηθό αζβέζηην, ζεηηθό
καγλήζην, ζεηηθό θάιην, ληηξηθό θάιην, θσζθνξηθό κνλνθάιην, ληηξηθή ακκσλία,
ρειηθόο ζίδεξνο, ζεηηθό καγγάλην, ζεηηθόο ραιθόο, βόξαθαο, κνιπβδαηληθό ακκώλην.
Ο ππνινγηζκόο ησλ πνζνηήησλ ησλ καθξνζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζπγθεληξώζεσλ (meq/l) ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο
ιηπαζκάησλ, ζε θηιά γηα ηα ζηεξεά θαη ζε ιίηξα γηα ηα πγξά. Σα ζξεπηηθά δηαιύκαηα
παξαζθεπάζζεθαλ ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ Savvas θαη Adamides (1999).
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο αθνινπζήζεθε ε εμήο
δηαδηθαζία:
α) Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηζπκεηώλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζην
ζξεπηηθό δηάιπκα.
β) Τπνινγηζκόο ησλ πνζνηήησλ πνπ πξνζηίζεληαη ζην λεξό από θάζε ιίπαζκα γηα
ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ ζπγθεληξώζεσλ.
γ) Παξαζθεπή κεηξηθώλ (ππθλώλ) δηαιπκάησλ.
δ) Παξαζθεπή αξαηνύ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο.
ε) Έιεγρνο ραξαθηεξηζηηθώλ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο (αγσγηκόηεηα, pH).
Σα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ
θπηώλ εηζάγνληαλ ζε δεμακελή από ηα δνρεία ππθλώλ δηαιπκάησλ (κεηξηθά
δηαιύκαηα). Σα κεηξηθά δηαιύκαηα παξαζθεπάδνληαλ έηζη ώζηε ηα δηάθνξα ηόληα
πνπ απαηηνύληαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ λα βξίζθνληαη ζηελ απαηηνύκελε
αλαινγία κεηαμύ ηνπο θαη αθνινπζνύζε αξαίσζε κέρξη ηνπ όγθνπ ηεο δεμακελήο.
Σα κεηξηθά δηαιύκαηα παξαζθεπάδνληαλ ζε 3 δνρεία. Σν πξώην δνρείν (Α)
πεξηείρε ην ληηξηθό αζβέζηην, κέξνο ηεο πνζόηεηαο ηνπ ληηξηθνύ θαιίνπ πνπ
απαηηνύληαλ, ηε ληηξηθή ακκσλία θαη ην ρειηθό ζίδεξν. Σν δεύηεξν δνρείν (Β)
πεξηείρε ην ζεηηθό καγλήζην, ην ππόινηπν ληηξηθό θάιην, ην ζεηηθό θάιην, ην
θσζθνξηθό κνλνθάιην θαη ηα ηρλνζηνηρεία. Σν ηξίην δνρείν (Γ) πεξηείρε ην ληηξηθό
νμύ πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ δηόξζσζε ηνπ pH.
Ζ αλάκημε θαη αξαίσζε ησλ ππθλώλ δηαιπκάησλ κε ην λεξό γίλνληαλ ζε όιεο
ηηο επεκβάζεηο κέζσ ηεο θεθαιήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηπιεύζεσο. Ωζηόζν, ην pH θαη ε
αγσγηκόηεηα ειέγρνληαλ πεξηνδηθά κε θνξεηά όξγαλα (pHκεηξν θαη αγσγηκόκεηξν),
γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη βξίζθνληαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα.
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5. ΜΔΣΡΖΔΗ
Οη κεηξήζεηο αθνξνύζαλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο θπηώλ
βαζηιηθνύ κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο, κε ζθνπό λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή
εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ απηώλ ζηα θαιιηεξγεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εδάθνπο θαη ηεο
βαζεηάο επίπιεπζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηεο εηαηξείαο
ΝΗΚΟΝ. ηε ζπλέρεηα νη θσηνγξαθίεο κεηαθνξηώλνληαλ ζε Ζ/Τ θη από εθεί, κε ην
πξόγξακκα ImageProplus 5.1, βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ pixels πνπ απνηππώλνληαλ ζε
απόζηαζε 1cm, (βάζε ηνπ ράξαθα πνπ παξνπζηαδόηαλ ζηελ ιακβαλόκελε
θσηνγξαθία), γηλόηαλ ν ππνινγηζκόο ηνπ ύςνπο θαη ηνπ πιάηνπο ησλ
θσηνγξαθηδόκελσλ θπηώλ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο θαη ηηο κεηαηξνπέο ησλ pixels ζε
cm ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα Excel ηεο Microsoft.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο αθξίβεηαο, ιακβάλνληαλ θσηνγξαθίεο
15 θπηώλ (θπηό θαη επαλάιεςε) εβδνκαδηαία. Οη κεηξήζεηο μεθίλεζαλ ηελ 1ε Ηνπλίνπ
2014 (81 εκέξεο από ηε ζπνξά) θαη έιεμαλ ζηηο 16/7/2014 (126 εκέξεο από ηε
ζπνξά).

5.1 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία
Ζ αλάιπζε ηεο παξαιιαθηηθόηεηαο θαη ε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Statistica. Υξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην
Duncan ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p=0,05.
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V.

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ:
Πίλαθαο 7: Δπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην ύςνο θπηώλ βαζηιηθνύ,
ζηηο 7 δηαδνρηθέο θαηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εβδνκαδηαίεο παξαηεξήζεηο.
ύζηεκα

1ε

2ε

3ε

4ε

5ε

6ε

7ε

Βαζεηά
επίπιεπζε

32.32 a

36 a

33.84 a

37.32

49.37 a

54.69 a

59.44 a

Έδαθνο

17.40 b

23.15 b

26.89 b

35.58

38.32 b

41.59 b

50.50 b

Μέζνη όξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε
ην θξηηήξην Duncan (p=0,05)
Από ηνλ πίλαθα 7 παξαηεξείηαη πσο ην παξαγόκελν ύςνο ζην ζύζηεκα ηεο
βαζεηάο επίπιεπζεο είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεγαιύηεξν από απηό ηνπ εδάθνπο
κε εμαίξεζε ηελ 5ε δεηγκαηνιεςία, όπνπ δελ απνηππώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά.

Πίλαθαο 8 : Δπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην πιάηνο θπηώλ βαζηιηθνύ,
ζηηο 7 δηαδνρηθέο θαηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εβδνκαδηαίεο παξαηεξήζεηο.
Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζηηο ζηήιεο δεηθλύνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά
ύζηεκα

1ε

2ε

3ε

4ε

5ε

6ε

7ε

Βαζεηά
επίπιεπζε

28.41 a

40.72 a

53.25 a

59.67 a

67.63 a

67.67 a

81.23 a

Έδαθνο

19.13 b

29.27 b

34.64 b

43.74 b

42.65 b

52.11 b

68.52 b

Μέζνη όξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε
ην θξηηήξην Duncan (p=0,05)
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Από ηνλ πίλαθα 8 παξαηεξείηαη πσο ην παξαγόκελν πιάηνο ζην ζύζηεκα ηεο
βαζεηάο επίπιεπζεο είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεγαιύηεξν από απηό ηνπ εδάθνπο
θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο.

Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνύλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαηά ηελ νπνία ε
αλάπηπμε ζε πδξνπνληθό ζύζηεκα επίπιεπζεο είλαη κεγαιύηεξε ζε ζύγθξηζε κε
αληίζηνηρε θαιιηέξγεηα πνπ γίλεηαη ζην έδαθνο (Akoumianaki-Ioannidou et al. 2015;
Buchanan and Omaye, 2013; Vimolmangkang et al. 2010).
ηηο Δηθόλεο 18 θαη 19 θαίλνληαη θπηά βαζηιηθνύ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο θαη ζε βαζηά επίπιεπζε.

Δηθόλεο 18, 19: Φπηό βαζηιηθνύ ζε θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο (αξηζηεξά) θαη ζε
επίπιεπζε (δεμηά)
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VI.
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Με δεδνκέλε ηελ εμάπισζε ηεο θαιιηέξγεηαο αξσκαηηθώλ θπηώλ, ν
βαζηιηθόο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζε έλα ζύζηεκα
θαιιηέξγεηαο εθηόο εδάθνπο, όπσο ε βαζεηά επίπιεπζε. Με δεδνκέλε ηελ επαηζζεζία
ηνπ ζε αζζέλεηεο εδάθνπο, θαη ηελ αλάγθε δηδαληνθηνλίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
δηδαλίσλ θαηά ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ ζην έδαθνο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζνβαξά ην
πιενλέθηεκα απηό πνπ δίλεηαη από ην ζύζηεκα ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο. Ζ παξαγσγή
βαζηιηθνύ θαη άιισλ αξσκαηηθώλ – θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ, είλαη ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλε ζην εμσηεξηθό, ελώ ζηε ρώξα καο δελ έρεη γίλεη αθόκε επξέσο γλσζηό
ιόγσ δηζηαγκνύ ησλ παξαγσγώλ, θπξίσο όζνλ αθνξά ην θόζηνο, αιιά θαη ειιείςεη
μεθάζαξσλ ηερληθώλ νδεγηώλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ κε ην ελ ιόγσ ζύζηεκα
θαιιηέξγεηαο.
ε πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζην παξειζόλ, έρεη δεηρζεί πσο ν
βαζηιηθόο πξνζαξκόδεηαη επαξθώο ζην ελ ιόγσ ζύζηεκα κε ηελ παξαγσγή λα
απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα θπηεύζεώο ηνπ (Miceli et al. 2003). Γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηνπ ππό ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ζηε ρώξα,
πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα ζύγθξηζεο ησλ θαιιηεξγεηηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο βαζεηάο
επίπιεπζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ ζην έδαθνο, ώζηε λα γίλεη κηα ζύγθξηζε ζε
παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηιηθνύ. ηελ παξνύζα εξγαζία ζθνπόο ήηαλ λα
ζπγθξηζεί ην παξαγόκελν ύςνο θαη πιάηνο ηνπ βαζηιηθνύ κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηθήο
κεραλήο. Από ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηώζεθε πσο γηα ηελ ίδηα ππθλόηεηα θύηεπζεο
(~45 Υ 45 εθ ή ~ 5 θπηά ·m-1), ην ζύζηεκα ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο, παξάγεη ζαθώο
κεγαιύηεξα θπηά, δεηθλύνληαο ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ ππό εμέηαζε ζπζηήκαηνο γηα
ηελ παξαγσγή ηνπ βαζηιηθνύ.
Αλαθνξηθά κε ην ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο βαζηιηθνύ ζε βαζεηά επίπιεπζε, θαη ηε
ζύγθξηζή ηνπ κε ηελ θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο, πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζνύλ ηα εμήο,
γηα κειινληηθή έξεπλα αιιά θαη ηελ εμαγσγή πιένλ αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ:
 Πξέπεη λα επαλαιεθζεί ρξνληθά. Γηα λα είλαη αθξηβέο ην ηειηθό ζπκπέξαζκα,
ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα δύν έηε.
 Πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ζύζηαζή ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηεθηηθόηεηά ζε
καθξνζηνηρεία θαη ηρλνζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηα ληηξηθά ηόληα γηα
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ηα νπνία εμαθνινπζεί θαη ππάξρεη κηα απμεκέλε επαηζζεζία, παξά ηηο έληνλα
νμεηδσηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε ρώξα (απμεκέλεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο).
 Ζ ζύγθξηζε πξέπεη λα επεθηαζεί ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο
πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε αηζέξηα έιαηα. Δθηηκάηαη πσο απηά ζα είλαη πεξηζζόηεξα
ζηελ πεξίπησζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο ζε ζρέζε κε ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα,
αιιά πηζαλά απηό λα ηζνζηαζκίδεηαη κε ηνλ κεγαιύηεξν όγθν παξαγσγήο ζηελ
πεξίπησζε ηεο βαζεηάο επίπιεπζεο.
 Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κηα νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ησλ
ρξεζηκνπνηνύκελσλ εηζξνώλ γηα λα εμαρζεί έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε
ην νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζεηάο επίπιεπζεο
ζηελ παξαγσγή βαζηιηθνύ.
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