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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Σμ ηαθαιπυηζ ή ανααυζζημξ ή αναπμζίηζ ( ζίηανμξ ή ζζηανμπμφθα ζηδκ Κφπνμ) 

έπεζ ηδκ επζζηδιμκζηή μκμιαζία Zeamays. Ζ εθθδκζηή επζζηδιμκζηή μκμιαζία ημο 

θοημφ είκαζ Ανααυζζημξ μ ημζκυξ ή Εέα δ ιαΰξ. Δίκαζ ζζηδνυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

Πμμεζδχκ (Poaceae) ή Αβνςζηςδχκ (Gramineae) ηαζ ηαηάβεηαζ απυ ηδκ 

Αιενζηάκζηδ ήπεζνμ υπμο ήδδ πνζκ απυ 5.500 πνυκζα ημ ηαθθζενβμφζακ μζ Ίκηαξ, μζ 

Μάβζα ηαζ μζ Αγηέημζ. Ζ Δθθδκζηή μκμιαζία ημο, «ανααυζζημξ», ζδιαίκεζ «μ ζίημξ 

(ζζηάνζ) ηςκ Ανάαςκ» ηαζ εζζήπεδ ζηδκ Δθθάδα ημ 1600 απυ ηδ Βυνεζα Αθνζηή. Δίκαζ 

είδμξ ιυκμζημ δίηθζκμ, θένεζ ηδκ ανζεκζηή ηαλζακεία (θυαδ) ζηδκ ημνοθή ηαζ ηδ 

εδθοηή (ζπάδζηαξ) ζε πθεονζηέξ δζαηθαδχζεζξ, πενίπμο ζημ ιέζμ ημο αθαζημφ. 

Έπεζ βεκζηά ιεβάθμ φρμξ, ιε ιαηνζά θμβπμεζδή θφθθα, ηαη’ εκαθθαβή ημπμεεηδιέκα 

ζε ζζπονυ ζηέθεπμξ. Σμ νζγζηυ ζφζηδια είκαζ εοζζακχδεξ ιε θίβεξ δζαηθαδχζεζξ ηαζ 

απμηηά λοθχδδ οθή. Ο ηανπυξ ημο είκαζ ηανφμρδ ηαζ ιπμνεί κα έπεζ δζάθμνμοξ 

πνςιαηζζιμφξ, ζπήιαηα ηαζ ιεβέεδ ακάθμβα ιε ημ αζυηοπμ. 

Γζαπνμκζηά μ ανααυζζημξ ζοβηαηαθέβεηαζ ακάιεζα ζηζξ ζδιακηζηυηενεξ 

ηαθθζένβεζεξ. Καθθζενβείηαζ ηονίςξ βζα παναβςβή ηανπμφ αθθά ηαζ βζα παναβςβή 

αζμιάγαξ θυβς ηςκ πμθφ ορδθχκ απμδυζεςκ, ζοβηνζηζηά ηαζ ιε άθθα ζζηδνά. Ο 

ηανπυξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηηδκμηνμθία, ζηδ δζαηνμθή ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ 

παναζηεοή οπμπνμσυκηςκ βζα αζμιδπακζηή πνήζδ. Ζ αζμιάγα πνμμνίγεηαζ βζα 

εκζίνςζδ ηαζ ζακ κςπή ή λδνή γςμηνμθή, εκχ έπεζ ηαζ άθθεξ πνήζεζξ υπςξ 

παναβςβή πανηζμφ, αζεακυθδξ ηαζ αζμηαοζίιςκ.(Γζαδζηηομ 1) 

 

Δηθόλα 1: Ο άγξηνο πξόγνλνο (Zeamayssubspeciesparviglumis) ηνπ 

θαιιηεξγνύκελνπ αξαβόζηηνπ(Zeamayssubspeciesmays). (Διεπζεξίνπ, 2006) 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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1.1 Παραγωγό 

Καθθζενβείηαζ απυ ημ 58μ Βυνεζμ Γεςβναθζηυ πθάημξ ιέπνζ ημ 40μ Νυηζμ 

Γεςβναθζηυ πθάημξ ηαζ απυ ημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ ιέπνζ 3.800 ιέηνα ορυιεηνμ. 

Ζ ηαθθζένβεζά ημο είκαζ δζαδεδμιέκδ παβημζιίςξ. Οζ Ζ.Π.Α έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ 

παναβςβή ζημκ ηυζιμ ιε 285 εηαημιιφνζα ηυκμοξ εηδζίςξ. Αημθμοεμφκ δ Κίκα, δ 

Βναγζθία ηαζ ημ Μελζηυ. ηδκ Δθθάδα ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ ζηδ Μαηεδμκία, ηδ Θνάηδ, 

ηδ ηενεά ηαζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ζ εηήζζα παναβςβή θηάκεζ ημ 1,5 εηαημιιφνζμ 

ηυκμοξ. 

ηδκ εζηυκα πμο αημθμοεεί (7), ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ ηζξ ηονζυηενεξ 

πχνεξ παναβςβήξ ανααμζίημο παβημζιίςξ. 

 

 

Δηθόλα 2: Οη θπξηόηεξεο ρώξεο παξαγσγήο αξαβνζίηνπ παγθνζκίσο (Γηαδίθηπν 2) 

ηδκ εζηυκα 3 πμο αημθμοεεί, δζαπζζηχκεηαζ πςξ μζ ακάβηεξ εζζαβςβήξ ζε 

ανααυζζημ, είκαζ αολδιέκεξ ζε πενζμπέξ ηδξ κμηίςξ ηδξ θεηάκδξ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ ζε 

πχνεξ ηδξ Μ. Ακαημθήξ.  

 

Δηθόλα 3: Παγθόζκηνο ράξηεο εμάξηεζεο ζε εηζαγσγή Αξαβόζηηνπ (Γηαδίθηπν 3) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
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Ζ ακάβηδ αοηή ζε εζζαβςβέξ ανααμζίημο ζε πχνεξ εββφξ ηδξ Δθθάδαξ, εα 

ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ έκα πθεμκέηηδια βζα ηδκ παναβςβή ηαζ ελαβςβή 

ανααμζίημο ζηζξ εκ θυβς πχνεξ. 

1.2 Διατροφικη αξύα 

Σμ ηαθαιπυηζ απμηεθεί ιζα πθμφζζα πδβή πμθθχκ ααζζηχκ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηαζ θοηζηχκ ζκχκ. Έκα βεφια πθμφζζμ ζε ηαθαιπυηζ ιπμνεί κα αμδεήζεζ 

ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ πνμζηαζία εκάκηζα ζε πμθθέξ αζεέκεζεξ ηαζ παεήζεζξ. Δίκαζ 

απυ ηα πζμ δδιμθζθή ζζηδνά παβημζιίςξ ηαζ απμηεθεί ηδ ααζζηή ηνμθή ζε πμθθέξ 

πχνεξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ΖΠΑ, ηδξ Αθνζηή, ηθπ. Όπζ ιυκμ πανέπεζ ηζξ 

απαναίηδηεξ εενιίδεξ βζα ηδκ ηαεδιενζκή ηαζ ζςζηή θεζημονβία ημο ιεηααμθζζιμφ, 

αθθά επζπθέμκ είκαζ ιζα πθμφζζα πδβή αζηαιζκχκ Α, Β, Δ ηαεχξ ηαζ πμθθχκ 

ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ. Ζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ημο ζε θοηζηέξ ίκεξ ιαξ ελαζθαθίγεζ 

ελανπήξ ημ ζδιακηζηυ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ ζηδκ πνυθδρδ αζεεκεζχκ ημο 

πεπηζημφ υπςξ δ δοζημζθζυηδηα ηαζ μζ αζιμννμΐδεξ, ηαεχξ ηαζ μ ηανηίκμξ ημο παπέμξ 

εκηένμο. Σα ακηζμλεζδςηζηά πμο οπάνπμοκ ζημ ηαθαιπυηζ επίζδξ θεζημονβμφκ ςξ 

ακηζηανηζκζημί πανάβμκηεξ ηαζ δνμοκ πνμθδπηζηά ζηδ κυζμο ημο Alzheimer. 

Σα μθέθδ ημο ηαθαιπμηζμφ βζα ηδκ οβεία είκαζ πμθθαπθά ηαζ πενζθαιαάκμοκ ημκ 

ηαθφηενμ έθεβπμ ημο δζααήηδ, ηδκ πνυθδρδ ηςκ ηανδζαηχκ παεήζεςκ, ηδ ιείςζδ 

ηδξ οπένηαζδξ ηαεχξ ηαζ δζαθυνςκ ακςιαθζχκ ημο κεονζημφ ζςθήκα ηαηά ηδ 

βέκκδζδ. Πενζζζυηενα μθέθδ βζα ηδκ οβεία ιαξ πνμζθένμκηαζ απυ ηδκ πανμοζία 

πμθθχκ πμζμηζηχκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ηαθαιπυηζ. Δίκαζ 

πθμφζζμ ζε θοημπδιζηά, ηα μπμία πανέπμοκ πνμζηαζία απυ πμθθέξ πνυκζεξ 

αζεέκεζεξ. Παναηάης πανμοζζάγμοιε επζβναιιαηζηά ιενζηά απυ ηα μθέθδ ημο 

ηαθαιπμηζμφ βζα ηδκ οβεία ιαξ: 

 Πθμφζζα πδβή ηαθχκ εενιίδςκ 

 Πνυθδρδ ηςκ αζιμννμΐδςκ ηαζ ημο ηανηίκμο ημο παπέμξ εκηένμο 

 Πθμφζζα πδβή αζηαιζκχκ (αζηαιίκδ Β, ενεπηζηά ζοζηαηζηά, υπςξ δ εεζαιίκδ ηαζ 

δ κζαζίκδ)  

 Πανέπεζ απαναίηδηα ακυνβακα άθαηα 

 Ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ  

 Κανδζμ-πνμζηαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ 

 Απμηνέπεζ ηδκ ακαζιία 
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 Μεζχκεζ ηδκ LDL πμθδζηενυθδ 

 Πνμζηαζία ηαηά ημο δζααήηδ ηαζ ηδξ οπένηαζδξ 

 Καθθοκηζηά Οθέθδ 

 

Σμ ηαθαιπυηζ είκαζ επίζδξ ιζα ηαθή πδβή πακημεεκζημφ μλέμξ ημ μπμίμ είκαζ 

απαναίηδημ ηαζ πενζέπεζ ημοξ απαναίηδημοξ οδαηάκεναηεξ, πνςηεΐκεξ ηαζ θζπίδζα βζα 

ημ ζςζηυ ιεηααμθζζιυ ημο μνβακζζιμφ ιαξ. Ζ ακεπάνηεζα ημο θοθθζημφ μλέμξ –ζε 

έβηοεξ βοκαίηεξ- μδδβεί ζε βέκκδζδ θζπμαανχκ ανεθχκ ηαζ ιπμνεί επίζδξ κα 

μδδβήζεζ ζε ακςιαθίεξ ημο κεονζημφ ζςθήκα ηαηά ηδ βέκκδζδ. Σμ ηαθαιπυηζ 

πανέπεζ έκα ιεβάθμ ημιιάηζ ηδξ ηαεδιενζκήξ απαίηδζδξ ημο μνβακζζιμφ ιαξ ζε 

θοθθζηυ μλφ. Σμ ηίηνζκμ ηαθαιπυηζ είκαζ ιζα πθμφζζα πδβή αήηα-ηανμηίκδξ πμο ιαγί 

ιε ηδκ αζηαιίκδ Α απμηεθμφκ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ, απαναίηδημ ζοκδοαζιυ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ ηαθήξ υναζδξ ηαζ ημο οβζμφξ δένιαημξ. Οζ πονήκεξ ημο ηαθαιπμηζμφ 

είκαζ πθμφζζμζ ζε αζηαιίκδ Δ, έκα θοζζηυ ακηζμλεζδςηζηυ απαναίηδημ βζα ηδκ ζςζηή 

ηαζ οβζή ακάπηολδ. (Γζαδίηηομ 4)  

 

1.3 Φρόςεισ 

 

Ζ ανπζηή πνήζδ ημο ηαθαιπμηζμφ ήηακ ηνμθή βζα ημ γςζηυ ηεθάθαζμ. ήιενα έπεζ 

πμθθέξ εθανιμβέξ ηαζ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο ζε πθαζηζηυ ηαζ οθάζιαηα. Με οδνμδζάθοζδ ηαζ πνμζεήηδ 

εκγφιςκ πανάβμκηαζ ζδζαίηενα ζζνυπζα ηαθαιπμηζμφ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

θνμοηηυγδ (ζζμβθοηυγδ βζα ιεθζζζμημιζηή πνήζδ), ιε επζπθέμκ γοιχζεζξ ηαζ 

απμζηάβιαηα πανάβμκηαζ αθημυθεξ. Ζ αθημυθδ ημο ηαθαιπμηζμφ είκαζ παναδμζζαηά 

δ αάζδ ημο μοίζηζ ιπένιπμκ. Ζ αζεακυθδ πνδζζιμπμζείηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηα 

ηαφζζια ηςκ ιδπακχκ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ μηηακίςκ (ιείςζδ νφπςκ, ιείςζδ 

πεηνεθαίμο). 

Σμ άιοθμ, ημ ζζνυπζ ηαζ δ ηοηηανίκδ ημο ηαθαιπμηζμφ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 

ζαηνζηή ηαζ μδμκηζαηνζηή. πεδυκ ηάεε sugarfree βθοηακηζηή μοζία ζηδκ αβμνά 

ζήιενα βίκεηαζ απυ έκα πνμσυκ ή πανάβςβυ πνμσυκημξ ημο ηαθαιπμηζμφ. Ζ 

παναβυιεκδ βθοηενίκδ ημο ηαθαιπμηζμφ ανίζηεηαζ ζπεδυκ ζε ηάεε ζαπμφκζ, θμζζυκ, 

μδμκηυπαζηα ηαζ ζαιπμοάκ. 

ηζξ ημογίκεξ πμθθχκ θαχκ βίκεηαζ ηαεδιενζκή πνήζδ ημο ηαθαιπμηζμφ, ζηδ Ηηαθία 

έπμοιε ηδκ polenta, ζηδκ Ρμοιακία ηδκ mamaliga, ημ mush ζηζξ Ζκςιέκεξ πμθζηείεξ, 
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ηα sadza, ugali ηαζ mealiepap ζε δζάθμνεξ πχνεξ ηζξ Αθνζηήξ, ημ chicha είκαζ έκα 

είδμξ πμημφ ηςκ ηναηχκ ηδξ ηεκηνζηήξ ηαζ κυηζαξ Αιενζηήξ ηαζ ημ πμπ-ημνκ ζε υθδ 

ηδκ βδ. 

 

ήιενα πμθθά είδδ ηαθαιπμηζμφ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηνυθζια π.π.:  

ZeamaysAmylacea (βζα αθεφνζ)  

ZeamaysIndurata (ζηθδνυ ηαθαιπυηζ)  

Zea mays Saccharata (ηαθαιπυηζβθοηυ)  

Zea mays Everta (πμπ-ημνκ) (Γζαδίηηομ 4) 

1.4 Μορφολογύα και ανατομύα νεαρού φυτού αραβόςιτου  

1.4.1 Ο ζπόξνο 

 

Ο ηανπυξ ημο ανααυζζημο είκαζ ηανφμρδ, είκαζ δδθαδή είδμξ λδνμφ ηανπμφ, 

ιμκυζπενιμο ιε πμθφ θεπηυ πενζηάνπζμ πμο πενζαάθθεζ ζηεκά ημ ζπυνμ. 

Απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ηιήιαηα, ημ πενζηάνπζμ, ημ εκδμζπένιζμ, ημ έιανομ ηαζ 

ημκ πμδίζημ. 

Σμ πενζηάνπζμ δδιζμονβείηαζ απυ ζζημφξ ηδξ ςμεήηδξ ιεηά ηδ βμκζιμπμίδζδ. 

Απμηεθείηαζ απυ ηοηηανίκδ ηαζ διζηοηηανίκεξ ηαζ έπεζ νυθμ κα πνμζηαηεφεζ ημ 

ζπένια απυ επενμφξ ηαζ ιμθφκζεζξ. Σμ κενυ ηαζ ημ μλοβυκμ δζαπενκμφκ ημοξ ζζημφξ 

ημο πενζηανπίμο βζα κα λεηζκήζεζ δ αθάζηδζδ. 

Σμ εκδμζπένιζμ πνμένπεηαζ απυ ηδ ζοβπχκεοζδ εκυξ απυ ημοξ δφμ 

ζπενιαηζημφξ πονήκεξ ημο βονευημηημο ιε ημοξ δφμ πμθζημφξ πονήκεξ ημο 

ειανουζαημο, ζοκεπχξ είκαζ ηνζπθμεζδέξ. Απμηεθείηαζ απυ ηφηηανα ιε θεπηά 

ηοηηανζηά ημζπχιαηα, ηα μπμία είκαζ βειάηα ιε αιοθυημηημοξ. Δηηυξ απυ 

οδαηάκεναηεξ υιςξ, πενζέπεζ πνςηεΐκεξ ηαζ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ ακυνβακςκ 

αθάηςκ ηαζ εθαίςκ. Υςνίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ οθή ημο ζε οαθχδεξ ηαζ αθεονχδεξ 

εκδμζπένιζμ. Ο ηνυπμξ πμο ηαηακέιμκηαζ ηα δφμ αοηά είδδ ζημκ ηανπυ επδνεάγεζ 

δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ημο, υπςξ ημ ζπήια ηαζ ηδ ζηθδνυηδηά ημο. Οζ ελςηενζηέξ 

ζηνχζεζξ ηοηηάνςκ ημο εκδμζπενιίμο δζαεέημοκ παπζά ηοηηανζηά ημζπχιαηα ηαζ 

ζοβηνμημφκ δζαθμνμπμζδιέκμ ζζηυ, πμο μκμιάγεηαζ αθεονχκδ. Ζ αθεονχκδ πενζέπεζ 

ιεβάθεξ πνςηεσκζηέξ δμιέξ, ηα πνςηεσκζηά ζχιαηα, ηα μπμία πενζηθείμκηαζ ζε 

ιειανάκεξ (Salisbury and Ross, 1991). Σμ εκδμζπένιζμ μοζζαζηζηά είκαζ μ πυθμξ 
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ηνμθμδμζίαξ ημο ανηίαθαζημο ηαζ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε υθα ηα απαναίηδηα οθζηά βζα 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ αθάζηδζδξ ιέπνζ ημ θοηάνζμ κα βίκεζ αοηυηνμθμ. 

 

               

Δηθόλα 4: Δπηκήθεο ηνκή θαξπνύ αξαβόζηηνπ (πβξίδην Cisko Syngenta) όπνπ θαίλεηαη 

πιεπξηθά ην παιώδεο θαη εζσηεξηθά ην αιεπξώδεο ελδνζπέξκην. 

 

Σμ έιανομ είκαζ ιία ιζηνμβναθία ημο θοημφ ηαζ θένεζ ηζξ ηαηααμθέξ ηςκ πνχηςκ 

μνβάκςκ ημο. Δίκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ έκςζδξ ημο δεφηενμο ζπενιαηζημφ πονήκα 

ημο βονευημηημο ιε ημ ςμηφηηανμ. Απμηεθείηαζ απυ ημκ ειανοαηυ άλμκα ηαζ ημ 

αζπίδζμ. ημκ ειανοαηυ άλμκα δζαηνίκμοιε ημ πηενίδζμ, ημ ιεζμημηφθζμ ηαζ ημ 

νζγίδζμ. Σμ πηενίδζμ θένεζ ημ ζδιείμ αφλδζδξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκεξ ηαηααμθέξ ηςκ 

πνχηςκ πέκηε θφθθςκ ημο θοημφ. Καθφπηεηαζ απυ ημ ημθευπηζθμ, έκακ 

πνμζηαηεοηζηυ ζζηυ, πμο θυβς ημο αηναηημεζδμφξ ζπήιαημξ αμδεάεζ ζηδκ ακάδοζδ 

ημο θοηανίμο απυ ημ έδαθμξ. Σμ ιεζμημηφθζμ είκαζ ημ υνβακμ πμο ζηδνίγεζ ημ θοηυ 

ηαζ ζοκδέεζ ημ νζγζηυ ιε ημ οπένβεζμ ιένμξ. Δπίζδξ θένεζ ηζξ ηαηααμθέξ ηςκ 

δεοηενμβεκχκ ειανοαηχκ νζγχκ ηαζ ζοιαάθθεζ μοζζαζηζηά ιε ηδκ επζιήηοκζή ημο, 

ζηδκ ακάδοζδ ημο θοηανίμο. Σμ νζγίδζμ εα ελεθζπεεί ζηδκ πνςημβεκή ειανοαηή νίγα 

ηαζ ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ημθευννζγα, πμο έπεζ ηαζ αοηή πνμζηαηεοηζηυ παναηηήνα. Σμ 

αζπίδζμ ή ημηφθδ δζαεέηεζ ελεζδζηεοιέκα ηφηηανα πμο οδνμθφμοκ ημ άιοθμ ημο 

εκδμζπενιίμο ηαζ ιεηαθένμοκ ηα πνμσυκηα ζημκ ειανοαηυ άλμκα. Σμ έιανομ ζημ 

ζφκμθυ ημο έπεζ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε έθαζα ηαζ πνςηεΐκεξ ηαεχξ ηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ακυνβακςκ ενεπηζηχκ ημο ηανπμφ. 

Σέθμξ μ πμδίζημξ είκαζ ημ υνβακμ ιε ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ μ ηανπυξ πάκς ζημ 

ζπάδζηα ηαζ ιεηαθένεζ οθζηά απυ ημ ιδηνζηυ θοηυ ηαηά ημ βέιζζια ημο ηανπμφ. Έπεζ 

πνμηφρεζ απυ ηδ πάθαγα ηδξ ζπενιαηζηήξ αθάζηδξ ιεηά ηδ βμκζιμπμίδζδ. 

Βμηακζηά, ζπυνμξ ή ζπένια ημο ανααυζζημο είκαζ μ ηανπυξ πςνίξ ημ πενζηάνπζμ. 

ηδκ εζηυκα 5 παναηδνμφιε ζε ιεβέεοκζδ ημ ζπυνμ ημο ανααυζζημο, ζημκ μπμίμ 
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έπεζ ιυθζξ λεηζκήζεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αθάζηδζδξ. Δίκαζ ειθακήξ δ δζυβηςζδ ημο 

νζγζδίμο ιεηά απυ ηδκ εκοδάηςζδ ηςκ ζζηχκ. 

 

1.4.2 Σν ξηδηθό ζύζηεκα. 

 

Ο ανααυζζημξ ζηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ αθάζηδζδξ ακαπηφζζεζ βνήβμνα ημ νζγζηυ 

ημο ζφζηδια, ημ μπμίμ πςνίγεηαζ ζε ειανοαηυ ηαζ ιεηειανοαηυ (Abbe and Stein, 

1954). Σμ ειανοαηυ νζγζηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ιία πνςημβεκή ειανοαηή νίγα 

(primary root ή radicle), δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδκ επζιήηοκζδ ημο νζγζδίμο ηαζ 

απυ ηζξ δεοηενμβεκείξ ειανοαηέξ νίγεξ (seminal roots) μζ μπμίεξ εηπηφζζμκηαζ απυ 

ημ αζπίδζμ. Ο ανζειυξ ηςκ δεοηενμβεκχκ ειανοαηχκ νζγχκ πμζηίθεζ απυ 0 έςξ 13 

ηαζ ελανηάηαζ άιεζα απυ ημ βεκεηζηυ οπυααενμ ημο θοημφ. Σμ ιεηειανοαηυ νζγζηυ 

ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ νίγεξ πμο εηπηφζζμκηαζ απυ ημ αθαζηυ, μζ μπμίεξ 

πςνίγμκηαζ ζε αθαζημβεκείξ ή ιυκζιεξ νίγεξ (adventitious ή crown roots) ηαζ εκαένζεξ 

νίγεξ (aerial ή brace roots) ηαζ ανβυηενα ζηδκ ελέθζλδ ημο θοημφ εα απμηεθέζμοκ ημ 

ηφνζμ νζγζηυ ζφζηδια. Οζ αθαζημβεκείξ νίγεξ ζπδιαηίγμκηαζ απυ ημοξ πνχημοξ 

ηυιαμοξ ημο θοηανίμο ηάης απυ ημ έδαθμξ. Οζ εκαένζεξ νίγεξ ζπδιαηίγμκηαζ πμθφ 

ανβυηενα, ζοκήεςξ υηακ έπεζ μθμηθδνςεεί δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ θφθθςκ απυ ημ 

ημνοθαίμ ιενίζηςια ηαζ εηπηφζζμκηαζ απυ ημοξ πνχημοξ ηυιαμοξ πάκς απυ ημ 

 

Δηθόλα 5: Δπηκήθεο ηνκή ζπέξκαηνο αξαβόζηηνπ. Γηαθξίλνληαη: πεξηθάξπην, 

ελδνζπέξκην, αζπίδην, πηεξίδην, θνιεόπηηιν, θαηαβνιέο θύιισλ, κεζνθνηύιην, ξηδίδην 

θνιεόξξηδα, θαιύπηξα. 
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έδαθμξ. Απυ ημκ άλμκα ηάεε ηφνζαξ νίγαξ εηπηφζζμκηαζ μζ πθεονζηέξ νίγεξ (lateral 

roots), μζ μπμίεξ ηαηαηάζζμκηαζ επίζδξ ζημ ιεηειανοαηυ νζγζηυ ζφζηδια 

(Hochholdinger et al., 2004). Οζ πθεονζηέξ νίγεξ παίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηδξ νίγαξ, ηαεχξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ πνυζθδρδ ημο ιεβαθφηενμο 

ιένμοξ ημο κενμφ ηαζ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ βζα ημ θοηυ, θυβς ηδξ ιεβάθδξ 

ζηακυηδηαξ δζαηθάδςζήξ ημοξ. Αοηυξ μ ηφπμξ νζγχκ δζαθένεζ απυ ηζξ ηφνζεξ νίγεξ 

ηαεχξ είκαζ ζοκήεςξ πμθφ ημκηέξ, ακηζδνμφκ πενζζζυηενμ ζηδκ λδναζία ηαζ πάκμοκ 

βνήβμνα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ (Wang et al., 1991; Varney et al., 1991). Οζ 

ηφνζμζ ηφπμζ ηςκ νζγχκ θαίκμκηαζ ζηδκ εζηυκα 6. 

 

Major root types of maize 

Seedling stage Adult plant 

primary root 

drawings by: Miwa 

Kojima, Schnable lab, ISU 

Δηθόλα 6: Οη ηύπνη 

ξηδώλ ηνπ 

αξαβόζηηνπ. 

 

Σμ νζγζηυ ζφζηδια ημο ανααυζζημο ακαπηφζζεηαζ πμθφ βνήβμνα ζε ζπέζδ ιε ημ 

οπένβεζμ ιένμξ. Οζ αθαζημβεκείξ νίγεξ ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ αθάζηδζδξ 

ακαπηφζζμκηαζ πθάβζα ηαζ πενζμνίγμκηαζ ζηα πνχηα 30 cm ημο εδάθμοξ. Σμ 

ειανοαηυ νζγζηυ ζφζηδια είκαζ δοκαηυ κα παναιέκεζ εκενβυ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

γςήξ ημο θοημφ ηαζ κα θηάζεζ ζε αάεμξ 1,5 ιέηνμο. 

ηδκ εζηυκα 7 θαίκεηαζ ζε επζιήηδ ημιή δ κεανή νίγα ημο ανααυζζημο, ζηδκ μπμία 

δζαηνίκμκηαζ ηαηά ιήημξ ηέζζενεζξ γχκεξ ακάπηολδξ: δ ηαθφπηνα, δ ιενζζηςιαηζηή 

πενζμπή, δ γχκδ επζιήηοκζδξ ηαζ δ γχκδ ςνίιακζδξ ηδξ νίγαξ (Ishikawa, 1995; Taiz 

and Zeiger, 2006). 

Ξεηζκχκηαξ απυ ημ ηάης άηνμ ηδξ νίγαξ δζαηνίκεηαζ δ ηαθφπηνα, έκαξ ηςκζηυξ 

ζπδιαηζζιυξ πμο ζημπυ έπεζ κα πνμζηαηεφεζ ηδ ιενζζηςιαηζηή πενζμπή ηαηά ηδ 

δζείζδοζδ ηδξ νίγαξ ζημ έδαθμξ. Δπίζδξ ζηδκ ηαθφπηνα ηδξ νίγαξ εδνάγεηαζ μ 

ιδπακζζιυξ ακηίθδρδξ ηδξ αανφηδηαξ. Σα ηφηηανα ηδξ ηαθφπηναξ ακακεχκμκηαζ 

δζανηχξ, ηαεχξ ιενζηά απυ αοηά ηαηαζηνέθμκηαζ ηαηά ηδκ δζείζδοζδ ηδξ νίγαξ. 
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Σέθμξ δ ηαθφπηνα εηηνίκεζ μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δδιζμονβία 

ηαηάθθδθδξ νζγυζθαζναξ αθθά ηαζ ηδκ πνυζθδρδ ζυκηςκ απυ ημ έδαθμξ. 

Πάκς απυ ηδκ ηαθφπηνα ανίζηεηαζ δ ιενζζηςιαηζηή πενζμπή ηδξ νίγαξ, ιία 

ζηνχζδ αδζαθμνμπμίδηςκ ηοηηάνςκ, ηα μπμία δζαζνμφκηαζ ιε βνήβμνμ νοειυ βζα κα 

πανάβμοκ κέμοξ ζζημφξ. Ζ ιενζζηςιαηζηή πενζμπή εηηυξ απυ ημ ημνοθαίμ 

ιενίζηςια πενζθαιαάκεζ ημ ηαθοπηνμβυκμ, ημ πνςηυδενια, ημ πνμηάιαζμ ηαζ ημ 

εειεθζχδεξ ιενίζηςια, πμο εα δχζμοκ ηα ελεζδζηεοιέκα ηφηηανα ηςκ ζζηχκ ηδξ 

κέαξ νίγαξ. 

 

Εικόνα 7: Οι ζώνερ ανάπτςξηρ τηρ πίζαρ: καλύπτπα, μεπιστωματική πεπιοσή, 

ζώνη επιμήκςνσηρ και ζώνη ωπίμανσηρ. 

Ζ αιέζςξ επυιεκδ πενζμπή είκαζ δ γχκδ επζιήηοκζδξ ζηδκ μπμία ηα κέα ηφηηανα 

αολάκμοκ βνήβμνα ζε υβημ βζα κα πάνμοκ ημ ηεθζηυ ημοξ ζπήια. ηδκ πενζμπή αοηή 

λεηζκάεζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ηοηηάνςκ ημο δειμφ ηαζ ημο θθμζχδμοξ 

πανεβπφιαημξ. Ζ γχκδ επζιήηοκζδξ είκαζ αοηή πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηάιρδ ηδξ 

νίγαξ, ακηζδνχκηαξ έηζζ ζηα ενεείζιαηα πμο δέπεηαζ δ ηαθφπηνα, ηαεχξ ιεηααάθεζ 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ νίγαξ. 

Σέθμξ οπάνπεζ δ γχκδ ςνίιακζδξ ή δζαθμνμπμίδζδξ υπμο ηα ηφηηανα ημο λφθμο 
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ηαζ ηδξ εκδμδενιίδαξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ηαζ ηαείζηακηαζ θεζημονβζημί μζ αβςβμί ζζημί 

ηδξ νίγαξ. ηδ γχκδ αοηή έπμοιε δδιζμονβία νζγζηχκ ηνζπζδίςκ, πμο πνμεηαάθθμοκ 

απυ ηα ηφηηανα ηδξ επζδενιίδαξ, αολάκμκηαξ ζδιακηζηά ηδκ επζθάκεζα 

απμννυθδζδξ. Δπίζδξ απυ ηδ γχκδ δζαθμνμπμίδζδξ εηπηφζζμκηαζ μζ πθάβζεξ νίγεξ. 

Ζ επζδενιίδα ή νζγμδενιίδα (epidermis) απμηεθείηαζ απυ ιζα ζημζαάδα ηοηηάνςκ 

ζηεκά ζοκδεδειέκςκ ιεηαλφ ημοξ. Σα ηφηηανα αοηά είκαζ θεπηυημζπα ηαζ ηαθφπημκηαζ 

απυ οπμηοπχδδ εθοιεκίδα. Όπςξ ακαθένεδηε μνζζιέκα απυ ηα επζδενιζηά ηφηηανα 

πνμεηαάθθμοκ πνμξ ημ εδαθζηυ πενζαάθθμκ ζπδιαηίγμκηαξ νζγζηά ηνζπίδζα. Σα 

ηφηηανα αοηά μκμιάγμκηαζ ηνζπμαθάζηεξ. Αοηή δ ηαηαζηεοή θαίκεηαζ πςξ έπεζ 

ιεβάθδ ζοιαμθή ζηδκ απμννυθδζδ κενμφ ηαζ ζυκηςκ, αθθά ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ 

κεανχκ ζζηχκ απυ ηδκ αθοδάηςζδ ηαζ ημοξ λεκμαζμηζημφξ πανάβμκηεξ. Ζ επζθάκεζα 

απμννυθδζδξ ηςκ νζγζηχκ ηνζπζδίςκ απμηεθεί ςξ ηαζ ημ 70% ηδξ μθζηήξ επζθάκεζαξ 

ηδξ νίγαξ (Lopez-Bucio et al., 2003). Σα νζγζηά ηνζπίδζα είκαζ αναπφαζα ηαζ 

ακακεχκμκηαζ απυ ημοξ κέμοξ ζζημφξ ηδξ αολακυιεκδξ νίγαξ (Freeling and Walbot, 

1994). 

Σμ θθμζχδεξ πανέβποια ή θθμζυξ (cortex) είκαζ ημ ηιήια ηδξ νίγαξ πμο 

πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ ημο ηεκηνζημφ ηοθίκδνμο. Μέζς ημο 

θθμζμφ πναβιαημπμζείηαζ δ απμπθαζιζηή ηαζ ζοιπθαζιζηή ηίκδζδ κενμφ ηαζ μοζζχκ 

απυ ηδκ επζδενιίδα πνμξ ημκ ηεκηνζηυ ηφθζκδνμ. Δηηυξ απυ ηδ δζαηίκδζδ μ θθμζυξ 

έπεζ ηαζ απμηαιζεοηζηυ παναηηήνα. Κάης απυ ηα ηφηηανα ηδξ επζδενιίδαξ ανίζημκηαζ 

ζηνχζεζξ ηοηηάνςκ πμο ζοβηνμημφκ ηδκ οπμδενιίδα. Σα ηφηηανα αοηά έπμοκ παπζά 

ηοηηανζηά ημζπχιαηα ελαζηίαξ ηδξ έκημκδξ εκαπυεεζδξ θζβκίκδξ ηαζ ζμοαενίκδξ, 

πανέπμκηαξ έηζζ πνμζηαζία ζηδ νίγα ιε ημ ζηθδνεβποιαηζηυ ζζηυ πμο ζοβηνμημφκ, 

ελαζθαθίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ οδναοθζηή ιυκςζδ ηδξ νίγαξ. (Freeling and Walbot, 

1994; Zeier et al., 1999). 

Ζ εζχηενδ ζηνχζδ ηοηηάνςκ ημο θθμζμφ μκμιάγεηαζ εκδμδενιίδα (endodermis). 

Απμηεθείηαζ απυ ηφηηανα υπμο ζηα ημζπχιαηά ημοξ πμο εθάπημκηαζ ημο ηοθίκδνμο, 

έπεζ εκαπμηεεεί θζβκίκδ ηαζ ζμοαενίκδ. Έηζζ πενζιεηνζηά δδιζμονβείηαζ δ θςνίδα 

Caspari, δ μπμία ιμκχκεζ ημκ ηεκηνζηυ ηφθζκδνμ, απμηνέπμκηαξ ηδκ ηίκδζδ ημο 

κενμφ απυ ημκ ηφθζκδνμ πνμξ ημ θθμζυ. 

Δζςηενζηά ηδξ εκδμδενιίδαξ εθάπηεηαζ ιία ζηζαάδα ηοηηάνςκ πμο απμηεθμφκ ημ 

πενζηφηθζμ (pericycle). Σα ηφηηανα ημο πενζηοηθίμο ηςκ κεανχκ νζγχκ είκαζ 

θεπηυημζπα, πανεβποιαηζηήξ δμιήξ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ ημ ημνοθαίμ ιενίζηςια. Σμ 

πενζηφηθζμ δζαηδνεί ηδ ιενζζηςιαηζηή ημο ζηακυηδηα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ πθάβζςκ νζγχκ (Freeling and Walbot, 
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1994). 

Μεηά ημ πενζηφηθζμ εκημπίγεηαζ ημ αβςβυ ζφζηδια, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηα 

ζημζπεία ημο δειχδμοξ (phloem) ηαζ ημο λοθχδμοξ (xylem) αββεζαημφ ζοζηήιαημξ. 

ημ ηέκηνμ ηδξ νίγαξ οπάνπμοκ πανεβποιαηζηά ηφηηανα πμο ζοβηνμημφκ ηδκ 

εκηενζχκδ. 

1.4.3 Σν ππέξγεην κέξνο. 

 

Σμ οπένβεζμ ιένμξ ημο ανααυζζημο απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ δμιζηέξ ιμκάδεξ, 

μζ μπμίεξ μκμιάγμκηαζ θοημιενή. Κάεε έκα θοημιενέξ απμηεθείηαζ απυ έκα θφθθμ, 

ημκ ηυιαμ έηθοζδξ ιε ηδκ ηαηααμθή ημο μθεαθιμφ ηαζ ημ οπενηείιεκμ ιεζμβμκάηζμ 

δζάζηδια. Κάεε κέμ θοημιενέξ εηθφεηαζ ιέζα απυ ημ θοημιενέξ πμο έπεζ εηπηοπεεί 

κςνίηενα (Morrison et al., 1994). 

ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ μ αθαζηυξ απμηεθείηαζ μοζζαζηζηά απυ ημοξ 

ηυιαμοξ ηαζ ημ ημνοθαίμ ιενίζηςια. Σμ ζδιείμ αφλδζδξ ημο θοηανίμο ανίζηεηαζ 

ημκηά ή ηαζ ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Οζ ηυιαμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ ιε 

βνήβμνμ νοειυ αθθά ηα ιεζμβμκάηζα δζαζηήιαηα δεκ επζιδηφκμκηαζ πνζκ 

μθμηθδνςεεί μ ζπδιαηζζιυξ υθςκ ηςκ μνβάκςκ ημο οπένβεζμο. Έηζζ μ αθαζηυξ 

ιέκεζ αναπφξ ιε ηςκζηυ ζπήια ηαζ ηαθφπηεηαζ απυ ημοξ ημθεμφξ ηςκ θφθθςκ. ηδκ 

εζηυκα 8 θαίκεηαζ ζε ιεβέεοκζδ μ αθαζηυξ ιε ημοξ ηυιαμοξ ηαζ ημ ημνοθαίμ 

ιενίζηςια θοηανίμο ανααυζζημο ζε επζιήηδ ημιή. Δπίζδξ θαίκεηαζ δ ζφκδεζδ ημο 

αθαζημφ ιε ημκ ημθευ ημο ειανοαημφ θφθθμο. 

 

Δηθόλα 8: Βιαζηόο θαη θνξπθαίν κεξίζησκα θπηαξίνπ αξαβόζηηνπ ζε επηκήθε 

ηνκή. 
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    Σμ ημνοθαίμ ιενίζηςια είκαζ επζθμνηζζιέκμ ιε ηδ δδιζμονβία κέςκ μνβάκςκ ημο 

οπένβεζμο. Όηακ μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία ημο ζπδιαηζζιμφ ηςκ θφθθςκ ημ 

ημνοθαίμ ιενίζηςια ιεηαπίπηεζ ζε ακαπαναβςβζηή ηαηααμθή, δ μπμία εα ελεθζπεεί 

ζε θυαδ. 

Σα θφθθα ημο ανααυζζημο εηθφμκηαζ ηαη’ εκαθθαβή απυ ημ αθαζηυ. Όπςξ ζε υθα 

ηα αβνςζηχδδ, απμηεθμφκηαζ απυ ημκ ημθευ ηαζ ημ έθαζια. Ο ημθευξ πνμζηαηεφεζ ημ 

αθαζηυ ηαζ ημ ημνοθαίμ ιενίζηςια ηαζ ανβυηενα πανειπμδίγεζ ηδ εναφζδ ηςκ 

ιεζμβμκαηίςκ. ημ ζδιείμ έκςζδξ ημο ημθεμφ ιε ημ έθαζια οπάνπεζ δ βθςζζίδα, δ 

μπμία πνμζθφεηαζ ζημκ ακαπηοβιέκμ αθαζηυ ηαζ απμηνέπεζ ηδκ είζμδμ ημο κενμφ. 

Σμ έθαζια ημο ανααυζζημο είκαζ θμβπμεζδέξ, ζηεκυ ηαζ επίιδηεξ, ιε πανάθθδθδ 

κεφνςζδ. Καηά ηδκ ακάπηολή ημο λεηοθίβεηαζ ζηαδζαηά ιέζα απυ ημ πνμδβμφιεκμ 

θφθθμ. Σμ ειανοαηυ θφθθμ είκαζ πζμ αναπφ απυ ηα επυιεκα θφθθα. 

Ζ ηάεε επζδενιίδα απμηεθείηαζ απυ ιία ζηνχζδ επζδενιζηχκ ηοηηάνςκ, ηα μπμία 

δε δζαεέημοκ πθςνμπθάζηεξ. Όθδ δ επζθάκεζα ηδξ επζδενιίδαξ ηαθφπηεηαζ απυ ιία 

θεπηή ζηνχζδ εθοιεκίδαξ. Καζ ζηζξ δφμ επζθάκεζεξ ημο θφθθμο οπάνπμοκ ζημιάηζα. 

Δπίζδξ ζηδκ επζδενιίδα οπάνπμοκ ηφηηανα ζοζηνμθήξ ηαζ ηνίπεξ. Ρυθμξ ηδξ είκαζ δ 

πνμζηαζία ημο θφθθμο απυ ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ, δ νφειζζδ ηδξ ακηαθθαβήξ 

ηςκ αενίςκ ηαζ δ ρφλδ ημο θφθθμο ιέζς ηςκ ζημιαηίςκ. 

Σμ ιεζυθοθθμ πενζθαιαάκεζ δφμ ηφπμοξ θςημζοκεεηζηχκ ηοηηάνςκ ηα μπμία 

ανίζημκηαζ πενζθενεζαηά ηςκ δειαββεζςδχκ δεζιίδςκ. Δλςηενζηά ανίζημκηαζ ηα 

ηφηηανα ημο ιεζμθφθθμο ηα μπμία δζαεέημοκ θεπηά ηοηηανζηά ημζπχιαηα ηαζ 

ζοκδέμκηαζ παθανά ιεηαλφ ημοξ. Δζςηενζηά ηαζ ζε επαθή ιε ηδκ δειαββεζχδδ 

δεζιίδα οπάνπμοκ ηα ηφηηανα ημο πανεβποιαηζημφ ημθεμφ ηα μπμία δζαεέημοκ 

παπζά ηοηηανζηά ημζπχιαηα ηαζ ιεβάθμ ανζειυ πθςνμπθαζηχκ, εκχ ζοκδέμκηαζ 

ζηεκά ιεηαλφ ημοξ. Σα ηφηηανα ημο ιεζμθφθθμο δεζιεφμοκ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα 

ιέζς ηδξ C4 θςημζοκεεηζηήξ μδμφ ηαζ ημ πνμςεμφκ ζηα ηφηηανα ημο 

πανεβποιαηζημφ ημθεμφ. Δηεί πανάβμκηαζ εη κέμο εκχζεζξ ημο άκεναηα, ιέζς ημο 

ηφηθμο ημο Calvin ηαζ πνμςεμφκηαζ ζηζξ δειαββεζχδεζξ δεζιίδεξ. 

 

1.5 Ζ βιάζηεζε ηνπ ζπόξνπ. 

 

Ο ζπυνμξ ημο ανααυζζημο αθαζηάκεζ υηακ μζ ζοκεήηεξ οβναζίαξ, εενιμηναζίαξ 

ηαζ αενζζιμφ ημ επζηνέρμοκ. οβηεηνζιέκα δ εθάπζζηδ εενιμηναζία αθάζηδζδξ είκαζ 

10μ C, ιε άνζζηδ εενιμηναζία ημοξ 20μ C (Aldrich et al., 1975). Ανπζηά οπάνπεζ ιία 

θάζδ δζυβηςζδξ ημο ζπένιαημξ ηαζ εζδζηά ημο ειανφμο, ημ μπμίμ απμννμθάεζ 
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οβναζία ιέζς ημο πενζηανπίμο. ηδ ζοκέπεζα παναηδνείηαζ ακάπηολδ ημο νζγζδίμο, 

ζηίζζιμ ημο πενζηανπίμο ηαζ ηδξ ημθευννζγαξ ηαζ έηζζ εηπηφζζεηαζ δ πνςημβεκήξ 

ειανοαηή νίγα. ημ επυιεκμ ζηάδζμ ειθακίγεηαζ ημ πηενίδζμ ηαζ πανάθθδθα ζπεδυκ 

εηπηφζζμκηαζ μζ δεοηενμβεκείξ ειανοαηέξ νίγεξ. Σμ ιεζμημηφθζμ επζιδηφκεηαζ βζα κα 

ακαδοεεί ηεθζηά ημ πηενίδζμ απυ ημ έδαθμξ. Αημθμοεεί ημ ζηίζζιμ ημο ημθεμπηίθμο 

ηαζ δ ειθάκζζδ ημο ειανοαημφ θφθθμο. Σμ θοηάνζμ ζε αοηή ηδ θάζδ έπεζ ανπίζεζ κα 

απμννμθάεζ ενεπηζηά ζημζπεία απυ ημ εδαθζηυ δζάθοια ηαζ ζηαδζαηά ελανηάηαζ υθμ 

ηαζ θζβυηενμ απυ ηδκ ηνμθμδμζία ημο ζπένιαημξ, ιέπνζ κα βίκεζ απμηθεζζηζηά 

αοηυηνμθμ. 

1.5.1 Οξκνληθόο έιεγρνο ηεο σξίκαλζεο θαη ηνπ θπηξώκαηνο ηνπ 

ζπόξνπ. 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ ςνίιακζδξ ηαζ ηδξ έκανλδξ ημο θοηνχιαημξ ημο ανααυζζημο 

ειπθέημκηαζ δφμ μνιμκζημί πανάβμκηεξ, μζ βζααενεθθίκεξ ηαζ ημ αιπζζζζηυ μλφ 

(White et al., 2000). Οζ δφμ μνιυκεξ είκαζ ακηαβςκζζηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ θαίκεηαζ υηζ 

δ ζζμννμπία ηςκ δφμ, εθέβπεζ ηδκ έκανλδ ημο θοηνχιαημξ ζημ ζφζηδια πμο 

πενζβνάθεηαζ. 

Σμ αιπζζζζηυ μλφ (ΑΒΑ) δνα πανειπμδζζηζηά ζηδ δζαδζηαζία ημο θοηνχιαημξ. 

Έπεζ ανεεεί υηζ ζοκηίεεηαζ ηονίςξ ζημ έιανομ. Τπάνπεζ ιία πενίμδμξ αφλδζδξ ημο 

ΑΒΑ ηαηά ηδκ ειανομβέκεζδ, δ μπμία θηάκεζ ζημ ακχηαημ ζδιείμ πνζκ ηδ 

θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ ημο ηανπμφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παναηδνείηαζ θάζδ ζηαδζαηήξ 

ιείςζδξ. Σμ ΑΒΑ εοεφκεηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ οδαημπενζεηηζηυηδηαξ ημο ζπυνμο ηαζ 

ηδκ ακεηηζηυηδηα ημο ειανφμο ζηδκ αθοδάηςζδ (Taiz and Zeiger, 2006). Έηζζ μ 

ιεηααμθζζιυξ εθαπζζημπμζείηαζ ηαζ μ ζπυνμξ εζζένπεηαζ ζε ακεκενβή θάζδ. 

Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ βμκμηφπςκ ανααυζζημο πμο αθαζηάκμοκ πνυςνα πάκς ζημ 

ιδηνζηυ θοηυ. Οζ πενζπηχζεζξ αοηέξ αθμνμφκ ζε ιεηαθθαβή ημο βμκζδίμο πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφκεεζδ ημο ΑΒΑ, ή ζε άθθμοξ βμκυηοπμοξ ζηδκ έθθεζρδ 

ακηίδναζδξ ζημ ΑΒΑ (Robertson, 1955; Neil et al., 1986). 

Όηακ μ ζπυνμξ θηάζεζ ζηδ θοζζμθμβζηή ημο ςνίιακζδ ηα επίπεδα ημο ΑΒΑ έπμοκ 

ιεζςεεί ζδιακηζηά. Ο ανααυζζημξ δεκ πενκάεζ θάζδ θδεάνβμο ηαζ ιυθζξ ένεεζ ζε 

επαθή ιε οβναζία ηαζ μλοβυκμ αθαζηάκεζ. Έηζζ, υηακ οπάνπμοκ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ 

ανπίγεζ δ δνάζδ ηςκ βζααενεθθζκχκ (Gas), μζ μπμίεξ ακηίεεηα απυ ημ ΑΒΑ επάβμοκ 

ηδ αθάζηδζδ. Οζ βζααενεθθίκεξ ζοκηίεεκηαζ ζημ έιανομ, αιέζςξ ιεηά ηδκ εκοδάηςζή 

ημο ηαζ δζαπέμκηαζ ιέζς ημο εκδμζπενιίμο ιέπνζ ημ ζηνχια ηδξ αθεονχκδξ. Δηεί 

επάβμοκ ηδ ζφκεεζδ οδνμθοηζηχκ εκγφιςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα α- ηαζ α-αιοθαζχκ, μζ 

μπμίεξ δζμπεηεφμκηαζ ζημ αιοθχδεξ εκδμζπένιζμ. Έηζζ λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία ηδξ 
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οδνυθοζδξ ημο αιφθμο. Πανάθθδθα, πνςηεμθοηζηά έκγοια δνμοκ ζημ πνςηεσκζηυ 

απυεεια ημο εκδμζπενιίμο πανάβμκηαξ αιζκμλέα. Σμ επζεήθζμ ημο αζπζδίμο 

ακαθαιαάκεζ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμςεήζεζ ζάηπανα ηαζ αιζκμλέα ζημκ ειανοαηυ 

άλμκα βζα κα ζοκηεεμφκ κέα αζμιυνζα ηαζ κα παναπεεί ιεηααμθζηή εκένβεζα. Οζ Gas 

δνμοκ επίζδξ ζηα ηφηηανα ημο νζγζδίμο ηαζ ημο πηενζδίμο επάβμκηαξ ηδκ επζιήηοκζδ 

ηαζ ηδ δζαίνεζή ημοξ. Έηζζ ιαηνμζημπζηά παναηδνείηαζ δ έηπηολδ ημο νζγζδίμο ηαζ 

ημο πηενζδίμο. 

Μεηά ηδκ έκανλδ ημο θοηνχιαημξ, δφμ αηυια μνιμκζημί πανάβμκηεξ ειπθέημκηαζ, 

εηηυξ απυ ηζξ Gas, ζηδ αθάζηδζδ. Σμ ζκδμθμλεζηυ μλφ (ΗΑΑ) ζοκηίεεηαζ ζημ έιανομ 

ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή ημο πηενζδίμο ηαζ επάβεζ ηζξ βνήβμνεξ δζαζνέζεζξ ηςκ 

κεανχκ ηοηηάνςκ. Μεηά ηδκ πνχηδ ακάπηολδ ημο θοημφ ημ ΗΑΑ πανάβεηαζ 

πενζζζυηενμ ζηα κεανά θφθθα ηαζ ζημ ημνοθαίμ ιενίζηςια αθθά ηαζ ζε ιζηνυηενμ 

ααειυ ζηδ ιενζζηςιαηζηή γχκδ ημο αηνμνζγίμο. Δηηυξ ημο ΗΑΑ, ζηα αηναία 

ιενζζηχιαηα ηςκ νζγχκ ζοκηίεεκηαζ ηαζ ηοημηζκίκεξ, μζ μπμίεξ ιέζς ημο λοθχδμοξ 

αββεζαημφ ζοζηήιαημξ, ιεηαθένμκηαζ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ. Δπάβμοκ ηδκ ηοηηανζηή 

δζαίνεζδ ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ κέςκ ζζηχκ, δνχκηαξ έηζζ ζοκενβζζηζηά ιε ημ 

ΗΑΑ. Γεκζηά πανμοζία ηοημηζκζκχκ ζοκεπάβεηαζ αφλδζδ ηδξ ιεηααμθζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, πνμζέθηοζδ ιεηααμθζηχκ ηαζ ακαζημθή ηδξ δζαδζηαζίαξ βήνακζδξ 

ημο μνβάκμο. Σέθμξ έπεζ ανεεεί υηζ ημ άγςημ πνμάβεζ ηδ ζφκεεζδ ηοημηζκζκχκ ζηζξ 

νίγεξ ηαζ επμιέκςξ ηα επίπεδά ημοξ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ (Samuelson et al., 1992; 

Forde, 2002). 

1.6  Σο ϊζωτο μϋςα ςτο φυτό. 

 

Σμ άγςημ είκαζ ημ ηέηανημ ηαηά ζεζνά αθεμκίαξ ζημζπείμ ζημ θοηζηυ ζχια ιεηά ημκ 

άκεναηα, ημ μλοβυκμ ηαζ ημ οδνμβυκμ. Όθεξ ζπεδυκ μζ θεζημονβίεξ ημο θοημφ έπμοκ 

ακάβηδ, άιεζα ή έιιεζα, ημ άγςημ πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεμφκ. Έηζζ θμζπυκ 

ειπθέηεηαζ ζε υθα ηα ιμκμπάηζα αζμζφκεεζδξ ηςκ αιζκμλέςκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζημ 

ζπδιαηζζιυ υθςκ ηςκ πνςηεσκχκ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηά. Έκα ιεβάθμ ιένμξ 

ημο αγχημο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ζφκεεζδ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ ημο ηοηηάνμο. 

Βνίζηεηαζ αηυια ζηζξ πθςνμθφθθεξ α ηαζ α παίγμκηαξ έηζζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ 

θςημζοκεεηζηή δζαδζηαζία. Δπεζδή απμηεθεί ημιιάηζ πμθθχκ ζδιακηζηχκ εκγφιςκ, 

παίνκεζ ιένμξ ζε έκα ιεβάθμ ανζειυ ακηζδνάζεςκ ιέζα ζημ θοηζηυ ζχια. Απμηεθεί 

αηυια ζδιακηζηυ δμιζηυ ζημζπείμ αθμφ ζοιιεηέπεζ ζε πμθθέξ δμιζηέξ ηαηαζηεοέξ. 
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1.6.1 Αθνκνίσζε ησλ ληηξηθώλ. 

 

Ο ανααυζζημξ υπςξ ηαζ ηα πενζζζυηενα θοηά πνμζθαιαάκμοκ ημ άγςημ ιε δφμ 

ιμνθέξ, ζακ κζηνζηυ ακζυκ ηαζ ζακ αιιςκζαηυ ηαηζυκ. Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ 

αενζζιμφ ηαζ Ph ημο εδάθμοξ ηαζ ιε ζηακυ ανζειυ κζηνμπμζδηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ, 

ημ άγςημ ανίζηεηαζ ηονίςξ ζε κζηνζηή ιμνθή ζημ εδαθζηυ δζάθοια. Αοηυ ςζηυζμ δε 

δείπκεζ πνμηίιδζδ ημο ανααυζζημο ζημ κζηνζηυ έκακηζ ημο μνβακζημφ, ηαεχξ 

πεζνάιαηα πμο έπμοκ δζελαπεεί έδεζλακ υηζ αθμιμζχκεζ ηαζ ηζξ δφμ πδβέξ αγχημο 

ελίζμο ηαθά (Nelson, 1956). 

Σμ κζηνζηυ ακζυκ (ΝΟ3
-) ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημκ απμπθαζιζηυ πχνμ ημο 

επζδενιζημφ ηοηηάνμο ηδξ νίγαξ, εζζένπεηαζ ιε ελεζδζηεοιέκμ πνςηεσκζηυ ιεηαθμνέα 

ιέζα ζημ ηοηηανυπθαζια, ιε ηαοηυπνμκδ ιεηαθμνά Ζ+ ή άθθςκ ηαηζυκηςκ. Δηεί 

οπάνπεζ ημ έκγοιμ ακαβςβάζδ (νεδμοηηάζδ) ημο κζηνζημφ, δ μπμία ακάβεζ ημ κζηνζηυ 

ακζυκ ζε κζηνχδεξ (ΝΟ2
-). Αημθμοεεί δ δζαηίκδζδ ημο κζηνχδμοξ ιε ιεηαθμνέα ζημ 

πθαζηίδζμ ημο ηοηηάνμο, υπμο ηαζ ακάβεηαζ ιε ηδκ ακαβςβάζδ ημο κζηνχδμοξ ζε 

αιιχκζμ (ΝΖ4+). 

Ζ πενίζζεζα ηςκ αιιςκζαηχκ ηαζ ηςκ κζηνζηχκ ζυκηςκ απμεδηεφεηαζ ζημ 

ποιμηυπζμ ημο ηοηηάνμο ηαζ απμδεζιεφεηαζ υηακ ηα επίπεδα ζημ ηοηηανυπθαζια 

είκαζ παιδθά. Δκαθθαηηζηά ημ κζηνζηυ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ιέζς ημο λοθχδμοξ 

αββεζαημφ ζοζηήιαημξ ζηα θςημζοκεεηζηά ηφηηανα ημο θφθθμο ηαζ κα ακαπεεί 

ανπζηά ζε κζηνχδεξ ζημ ηοηηανυπθαζια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε αιιχκζμ ζημ 

πθςνμπθάζηδ. Σμ πμζμζηυ ημο κζηνζημφ πμο εα ιεηαθενεεί ζηα θφθθα δεκ είκαζ 

ζηαεενυ ηαζ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ 

δθζηία ημο θοημφ ηαζ ιε ημ νοειυ εζζυδμο ηςκ ζυκηςκ ζηδ νίγα (Taiz and Zeiger, 

2006). Γεκζηά υηακ οπάνπμοκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ κζηνζηχκ αοηέξ ακάβμκηαζ ζηδ νίγα. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ κζηνζηυ ακζυκ δε ιεηαθένεηαζ ιέζς ημο 

δειχδμοξ αββεζαημφ ζοζηήιαημξ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπεζ ακαηφηθςζδ 

ημο απμεδηεοιέκμο κζηνζημφ απυ ηα κευηενα ζηα παθαζυηενα θφθθα. 

1.6.2 Αθνκνίσζε ησλ ακκσληαθώλ. 

 

Σμ αιιχκζμ είκαζ ημλζηυ ζε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ βζα ημοξ θοηζημφξ ηαζ ημοξ 

γςζημφξ μνβακζζιμφξ επεζδή ηαηαζηνέθεζ ηδκ δθεηηνζηή ζζμννμπία ιεηαλφ ηςκ 

ιειανακχκ, δ μπμία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ θςημζοκεεηζηή ηαζ ηδκ ακαπκεοζηζηή 

αθοζίδα ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ δεκ πνέπεζ κα ζοζζςνεφεηαζ 
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ζημοξ ζζημφξ (Taiz and Zeiger, 2006). Έηζζ οπάνπεζ έκα ζφζηδια πμο δεζιεφεζ 

αιέζςξ ημ αιιχκζμ ιυθζξ παναπεεί. Σμ βθμοηαιζκζηυ (glutamate) ηαζ ημ α- 

ηεημβθμοηανζηυ (α-ketoglutarate) είκαζ μζ δφμ πνχημζ απμδέηηεξ ημο αιιςκίμο. 

Σμ έκγοιμ ζοκεεηάζδ ηδξ βθμοηαιίκδξ (GS) ηαηαθφεζ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ 

δέζιεοζδξ ημο αιιςκίμο απυ ημ βθμοηαιζκζηυ, υπμο πανάβεηαζ βθμοηαιίκδ 

(glutamine). Τρδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ βθμοηαιίκδξ ιέζα ζημ πθαζηίδζμ, εκενβμπμζμφκ 

ημ έκγοιμ ζοκεάζδ ημο βθμοηαιζκζημφ (GOGAT), πμο ιεηαθένεζ ημ αιζδζηυ άγςημ 

απυ ηδ βθμοηαιίκδ ζημ α-ηεημβθμοηανζηυ, πανάβμκηαξ έηζζ δφμ ιυνζα βθμοηαιζκζημφ. 

Ηζυηοπμζ ημο GS ανίζημκηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια, ζηα πθαζηίδζα ηδξ νίγαξ ηαζ ζημοξ 

πθςνμπθάζηεξ. ηα πθαζηίδζα ηδξ νίγαξ ηαζ ζημ αββεζαηυ ζφζηδια οπάνπεζ επίζδξ 

ημ GOGAT. Σμ ζφζηδια ηςκ δφμ εκγφιςκ ζοκενβάγεηαζ ζηεκά βζα κα πανέπεζ ηδ 

βθμοηαιίκδ ηαζ ημ βθμοηαιζκζηυ, πμο απμηεθμφκ ημιαζηά αιζκμλέα ζηδ ζφκεεζδ 

άθθςκ αγςημφπςκ εκχζεςκ. ηδκ εζηυκα 9 πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά δ αθμιμίςζδ 

ημο αιιςκίμο ιέζς ημο ζοζηήιαημξ GS-GOGAT. 

 

I 
H3N — c—COO- ·Η,Ν — C -------- COO- 

I 
Η H 

Δηθόλα 9: από αξηζηεξά, αθνκνίσζε ηνπ ακκσλίνπ από ην γινπηακηληθό θαη 

παξαγσγή γινπηακίλεο, απόζπαζε ακηλνκάδαο από ηε γινπηακίλε θαη 

ηνπνζέηεζή ηεο ζην α-θεηνγινπηαξηθό ζπλζέηνληαο γινπηακηληθό. 

Δκαθθαηηζηά ηδξ πνμδβμφιεκδξ ιεηααμθζηήξ μδμφ, ιπμνεί κα αθμιμζςεεί 

αιιχκζμ ιε ημ έκγοιμ αθοδνμβμκάζδ ημο βθμοηαιζκζημφ (GDH), πμο ηαηαθφεζ ηδκ 

αηυθμοεδ αιθίδνμιδ ακηίδναζδ: 

α-ηεημβθμοηανζηυ + ΝΖ4+ + NAD(P)H *GDH ► βθμοηαιζκζηυ + Ζ2Ο + NAD(P)+ 
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Σμ έκγοιμ ανίζηεηαζ ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ηςκ 

θςημζοκεεηζηχκ μνβάκςκ. Ακ ηαζ οπάνπεζ ζπεηζηή αθεμκία ημο εκγφιμο, δεκ ιπμνεί 

κα οπμηαηαζηήζεζ ημ ιδπακζζιυ GS-GOGAT βζα ηδκ αθμιμίςζδ ημο αιιςκίμο. Ο 

ηφνζμξ νυθμξ ημο GDH είκαζ δ απαιίκςζδ ημο βθμοηαιζκζημφ, δδθαδή δ ακηίζηνμθδ 

πμνεία, ηαηά ηδκ ακαηαηακμιή ημο αγχημο ζημοξ ζζημφξ ηαζ ηα υνβακα. 

1.6.3 Γηαθίλεζε ηνπ αδώηνπ ζην θπηηθό ζώκα. 

 

Σμ ιδηνζηυ θοηυ έπεζ ελμπθίζεζ ημ ζπυνμ ιε απμεέιαηα αγχημο πμο οπάνπμοκ 

ηονίςξ ζηα πνςηεσκζηά ζχιαηα ηδξ αθεονχκδξ ηαζ ζημ έιανομ. Με ηδκ έκανλδ ημο 

θοηνχιαημξ, πνςηεάζεξ ηαζ πεπηζδάζεξ οδνμθφμοκ ηζξ πνςηεΐκεξ ζε αιζκμλέα ηαζ 

αιίδζα. Αοηά ηα οθζηά δζμπεηεφμκηαζ ζημ έιανομ βζα κα ζοκηεεμφκ κέεξ πνςηεΐκεξ ηαζ 

κμοηθεσκζηά μλέα βζα ηα κέα ηφηηανα. Όζμ πνμπςνάεζ δ ακάπηολδ ημο ειανφμο 

μνβακχκεηαζ ημ αββεζαηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ ακαθαιαάκεζ ημ νυθμ ηδξ ιεηαθμνάξ ζε 

ιεβάθδ απυζηαζδ. Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ μζ κεανέξ νίγεξ ηνμθμδμημφκ ημ θοηάνζμ 

ιε άγςημ ηαζ ενεπηζηά ζημζπεία απυ ημ εδαθζηυ δζάθοια. Έηζζ ζοκηίεεηαζ κέμ 

βθμοηαιζκζηυ ηαζ βθμοηαιίκδ ζηζξ νίγεξ ηαζ ζηα θφθθα, ηνμθμδμηχκηαξ ημοξ κέμοξ 

ζζημφξ ιε άγςημ. 

Σμ άγςημ είκαζ ζδζαίηενα εοηίκδημ ζημ θοηζηυ ζχια, ηαεχξ θυβς ηδξ 

ζδιακηζηυηδηάξ ημο ζημ ιεηααμθζζιυ έπμοκ ακαπηοπεεί ιδπακζζιμί πμο ημ 

ιεηαθένμοκ ηαπφηαηα ζηα ζδιεία πμο έπμοκ ιεβαθφηενδ ακάβηδ. Οζ ααζζηέξ δμιέξ 

αγχημο πμο δζαηζκμφκηαζ ζε ιεβάθδ απυζηαζδ είκαζ ημ βθμοηαιζκζηυ, ημ 

αζπαναβζκζηυ ηαζ ηα αιίδζά ημοξ. Ζ αζπαναβίκδ ηαηέπεζ ζδιακηζηυ νυθμ εηηυξ απυ 

ηδ δζαηίκδζδ ηαζ ζηδκ απμεήηεοζδ ημο πθεμκάγμκημξ αγχημο, ηαεχξ δζαεέηεζ 2 

άημια Ν ζημοξ 4 C, εκχ ημ βθμοηαιζκζηυ έπεζ 1Ν πνμξ 5C ηαζ δ βθμοηαιίκδ 2Ν πνμξ 

5C (Taiz and Zeiger, 2006). Τπάνπεζ θμζπυκ ιζα ζοκεπήξ ακαηφηθςζδ ηςκ 

ηεζζάνςκ αιζκμλέςκ, ζοκεπχξ ηαζ ημο αγχημο, αηυια ηαζ ζε διενήζζα αάζδ ιέζα 

ζημ θοηυ. Πνςηεΐκεξ ηαζ έκγοια ζοκηίεεκηαζ ηαζ απμζοκηίεεκηαζ δζανηχξ βζα κα 

ηαθφρμοκ ηζξ ιεηααμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηα δζάθμνα υνβακα. 

Όηακ οπάνπεζ έθθεζρδ αγχημο, ηζκείηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ βήνακζδξ ηςκ 

παθαζυηενςκ θφθθςκ, χζηε κα ηνμθμδμηδεμφκ ηα κευηενα ηαζ θεζημονβζηυηενα 

υνβακα. Ζ βήνακζδ (senescence) είκαζ ιία βεκεηζηά πνμβναιιαηζζιέκδ δζαδζηαζία, δ 

μπμία απμζημπεί ζηδκ ακάηηδζδ εκυξ πμζμζημφ πνήζζιςκ οθζηχκ απυ ηα θζβυηενμ 

παναβςβζηά υνβακα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βήνακζδξ απμδμιμφκηαζ μνβακίδζα υπςξ 

πθςνμπθάζηεξ, πενμλοζχιαηα ηαζ ιειανάκεξ. Οζ πθςνμθφθθεξ, μζ πνςηεΐκεξ ηαζ 
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έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ημο RNA δζαζπχκηαζ ηαζ ημ άγςημ ηαζ ηα οπυθμζπα ενεπηζηά 

ζημζπεία δζμπεηεφμκηαζ ζημ αββεζαηυ ζφζηδια, βζα κα ηαηαθήλμοκ ζηα άθθα υνβακα 

ημο θοημφ. Ο πονήκαξ παναιέκεζ εκενβυξ ιέπνζ ημ εάκαημ ημο ηοηηάνμο, επεζδή 

πνέπεζ κα εηθναζημφκ βμκίδζα πμο επάβμοκ ηδκ απμδυιδζδ ηαζ ηδκ έλμδμ ηςκ 

οθζηχκ (Taiz and Zeiger, 2006). Έηζζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ δεκ 

ηζκδημπμζείηαζ ηαζ παναιέκεζ ηεθζηά ζημ κεηνυ ηφηηανμ. Κεκηνζηυ νυθμ ζε αοηυ ημ 

ζφζηδια, απυ μνιμκζηήξ ζημπζάξ, παίγεζ ημ αζεοθέκζμ. Ζ ζφκεεζδ ηαζ δ δζαηίκδζδ 

ημο αζεοθεκίμο ζημοξ ζζημφξ, ζοκδέεηαζ ιε έκα ιεβάθμ ανζειυ βμκζδίςκ βήνακζδξ ηαζ 

έηζζ ζοκηίεεκηαζ απυ ηδκ ανπή ηαζ ιέζα ζημ ίδζμ ημ ηφηηανμ πνςηεάζεξ, 

νζαμκμοηθεάζεξ, πδηηζκάζεξ, θζπάζεξ ηαζ πθςνμθοθθάζεξ. Δπίζδξ ζοκηίεεκηαζ 

έκγοια υπςξ δ ζοκεεηάζδ ηδξ βθμοηαιίκδξ, δ μπμία δεζιεφεζ ΝΖ4+ ζηδ βθμοηαιίκδ, 

ηδκ μπμία δζαηζκεί ζηδ ζοκέπεζα. 

Έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ πενίπμο ημ 85% ημο αγχημο πμο οπάνπεζ ζημ θφθθμ 

ακαηηάηαζ απυ ημ θοηυ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ βήνακζδξ (Salisbury and Ross, 1991). 

ηα θφθθα, δ ιζζή πενίπμο πμζυηδηα αγχημο ανίζηεηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ ηαζ 

είκαζ βκςζηυ υηζ μζ πθςνμπθάζηεξ είκαζ ηα πνχηα μνβακίδζα πμο απμδμιμφκηαζ. 

1.6.4 πκπηώκαηα έιιεηςεο αδώηνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα βιάζηεζεο ζηνλ 

αξαβόζηην. 

 

Λυβς ημο πμθθαπθμφ δμιζημφ ηαζ ιδ νυθμο ημο, ημ άγςημ απαζηείηαζ ζε ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ απυ ηα θοηά ηαζ ζδζαίηενα απυ ημκ ανααυζζημ, θυβς ηαζ ημο ορδθμφ 

νοειμφ αθμιμίςζδξ άκεναηα. Έηζζ ζοπκά πανμοζζάγεηαζ ακεπάνηεζα ηάης απυ 

μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ. 

Όηακ δ ζηάειδ ημο αγχημο είκαζ παιδθή, ειθακίγμκηαζ πθςνχζεζξ ζηα ηαηχηενα 

θφθθα ημο θοημφ, θυβς ηζκδημπμίδζδξ αιζκμλέςκ ηαζ αιζδίςκ, πνμξ ηα κευηενα 

θφθθα πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθδ ηαπφηδηα ακάπηολδξ (Ridge, 2005). Οζ 

πθςνχζεζξ αοηέξ είκαζ βεκζηεοιέκεξ ηαζ ζοκήεςξ ηαθφπημοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηδξ ηεκηνζηήξ κεφνςζδξ, ζπδιαηίγμκηαξ V ζημ έθαζια. ηδκ ελέθζλή ημοξ μζ 

πθςνςηζηέξ πενζμπέξ ηζηνζκίγμοκ ηαζ επεηηείκμκηαζ πνμξ ηδ αάζδ ημο εθάζιαημξ. 

Έηζζ ηα ηαηχηενα θφθθα ζηαδζαηά κεηνχκμκηαζ. Όηακ δ έθθεζρδ δζανηεί 

πενζζζυηενμ, μ απμπνςιαηζζιυξ πνμπςνάεζ ζε μθυηθδνμ ημ θοηυ. Σμ ηεθζηυ ζηάδζμ 

αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ είκαζ δ κέηνςζδ μθυηθδνμο ημο θοηζημφ ζχιαημξ. 

ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, παναηδνείηαζ ζοζζχνεοζδ ακεμηοακίκδξ, δ μπμία 

πνμζδίδεζ ενοενή απυπνςζδ ζημ αθαζηυ, ζηδκ ηεκηνζηή κεφνςζδ ηςκ θφθθςκ 

εζδζηά ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ζηζξ νίγεξ. Γεκζηά ημ κεανυ θοηυ 
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πανμοζζάγεζ ιεζςιέκδ ακάπηολδ, βεκζηεοιέκεξ πθςνχζεζξ ηαζ ηαεοζηένδζδ ζημ 

ζπδιαηζζιυ κέςκ μνβάκςκ. Έηζζ μ ανζειυξ ηςκ θοημιενχκ πμο πανάβμκηαζ ηεθζηά 

είκαζ ιζηνυηενμξ ημο ακαιεκυιεκμο. Δπίζδξ παναηδνείηαζ ακάζπεζδ ηδξ ακάπηολδξ 

ημο οπένβεζμο ζε ζπέζδ ιε ημ νζγζηυ ημ μπμίμ ζοκεπίγεζ ηδκ αφλδζή ημο (Chun et 

al.,2005). 
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2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 
 

2.1 Επιλογό του κατϊλληλου υβριδύου 

 

Έκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά πμο εκδζαθένεζ άιεζα ηυζμ ημκ παναβςβυ υζμ ηαζ 

αοημφξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ αεθηίςζδ ηαζ ηδ ζπμνμπαναβςβή είκαζ δ αηνζαήξ 

βκχζδ ηδξ πνςζιυηδηαξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ. Ζ δζάνηεζα ημο αζμθμβζημφ ηφηθμο εα 

πνέπεζ κα εηηζιάηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ιδκ παναθθάζζεζ ζηζξ δζάθμνεξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ κα είκαζ δοκαηή δ ζφβηνζζδ ηςκ οανζδίςκ ζε δζάθμνεξ 

πενζμπέξ. Αοηυ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδ πχνα ιαξ, πμο ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

ημο απαναίηδημο οανζδζμζπυνμο εζζάβεηαζ ηαζ ιάθζζηα απυ πχνεξ ιε δζαθμνεηζηέξ 

ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ.  

ήιενα έπεζ επζηναηήζεζ κα εηηζιάηαζ δ πνςζιυηδηα ιε δφμ ηονίςξ ηνυπμοξ: α) ιε 

ημ δείηηδ FA0 ηαζ α) ιε ημκ ανζειυ διενχκ ιέπνζ ηδ θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ. Ο 

δείηηδξ FAO δείπκεζ ιζα πμκδνζηή εηηίιδζδ ηδξ πνςζιυηδηαξ ηαζ δε πνδζζιμπμζείηαζ 

πμθφ ζηδ γχκδ ηαθαιπμηζμφ ηςκ ΖΠΑ, είκαζ υιςξ πμθφ βκςζηυξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ 

ηδ Λαηζκζηή Αιενζηή. Ζ εηηίιδζδ ημο δείηηδ αοημφ βίκεηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ιένμξ 

ιυκμ ημο αζμθμβζημφ ηφηθμο ημο ηαθαιπμηζμφ απυ ηδ ζπμνά ιέπνζ ηδκ άκεδζδ ηςκ 

εδθοηχκ ακεέςκ. Αηυια δ εηηίιδζδ ηδξ πνςζιυηδηαξ ιε ημ δείηηδ FAΟ ααζίγεηαζ ζηδ 

ζφβηνζζδ ημο κέμο οθζημφ ιε ιζα ζεζνά απυ οανίδζα βκςζημφ δείηηδ FAO. Σα οανίδζα 

αοηά είπακ ηαεμνζζεεί ζηδκ 7δ οκάκηδζδ ημο FAO ζημ Βεθζβνάδζ ημ 1954 ηαζ ήηακ 

ηονίςξ δζπθά οανίδζα δζαδεδμιέκα ηαηά ηδκ επμπή εηείκδ ζ’ μθυηθδνμ ημ ηυζιμ. 

ήιενα υιςξ ηα οανίδζα αοηά, επεζδή έπμοκ απμζονεεί απυ ημ ειπυνζμ, 

ακηζηαηαζηάεδηακ απυ άθθα, πμο υιςξ είκαζ δζαθμνεηζηά ζε ηάεε πχνα, έπμοκ 

πενζζζυηενμ ημπζηή ζδιαζία ηαζ δεκ είκαζ ηυζμ δζαδεδμιέκα. 

Ο ανζειυξ διενχκ απυ ηδ ζπμνά ιέπνζ ηδ θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ δίκεζ ιζα 

πνήζζιδ πθδνμθμνία ζημκ παναβςβυ: Γδθχκεζ ηζξ εθάπζζηεξ ιένεξ πμο πνέπεζ κα 

παναιείκεζ ημ οανίδζμ ζημ πςνάθζ ημο. Υνδζζιμπμζείηαζ πμθφ ζηζξ Ζκςιέκεξ 

Πμθζηείεξ ηαζ δ ηθίιαηά ημο πενζθαιαάκεζ οανίδζα 70 ιέπνζ 140 διενχκ. Σμ ααζζηυ 

ιεζμκέηηδια ημο δείηηδ αοημφ, υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, είκαζ ημ 

υηζ πμθθέξ θμνέξ υηακ έκα οανίδζμ ηαθθζενβδεεί ζε άθθδ πενζμπή απυ ηδ πχνα 

παναβςβήξ ημο, ιε πμθφ δζαθμνεηζηέξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ (π.π. Αθνζηή), 

ηαηαηάζζεηαζ ζε δζαθμνεηζηή ηθάζδ πνςζιυηδηαξ. Δπζπθέμκ οπάνπεζ ιζα δοζημθία 

ζημκ αηνζαή πνμζδζμνζζιυ ημο ζηαδίμο ηδξ θοζζμθμβζηήξ ςνίιακζδξ πμο ζοκήεςξ 
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ζοιπίπηεζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ημο ιαφνμο ζηνχιαημξ ζημκ ηυηημ 

(BlackLayerMaturity). 

Ζ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ, είκαζ βκςζηυ απυ παθζά, υηζ είκαζ ζηεκά ζοζπεηζζιέκδ ιε 

ηδ εενιμηναζία. Έηζζ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα Σνίηδ ιέεμδμξ, δ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ 

ηςκ εενιζηχκ ιμκάδςκ, πμο ααζίγεηαζ ζημκ ηφπμ [(ιεβ.+εθαπ.)/2]-10. ε αμνεζυηενεξ 

πχνεξ ακηί ηςκ 10 αθαζνμφκηαζ 8 ααειμί ή ηαζ 6 αηυιδ. Βνέεδηε ανβυηενα υηζ ιε 

δζμνεχζεζξ ηςκ ιέζςκ υνςκ, ιδ οπμθμβίγμκηαξ ή αθαζνχκηαξ ηζξ εενιμηναζίεξ 

πάκς απυ ημοξ 30°C, είπακ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα απυ αοηά πμο έπαζνκακ ιε ημκ 

ηφπμ αοηυ. Δίπακ επίζδξ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα υηακ οπμθυβζγακ ηδκ ιέζδ 

εενιμηναζία διέναξ παίνκμκηαξ παναηδνήζεζξ ακά 3ςνα δζαζηήιαηα πανά ιε ηδκ 

ιέεμδμ ηςκ ιεβίζηςκ ηαζ εθαπίζηςκ εενιμηναζζχκ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ άθθμζ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πνςζιυηδηα ηαζ ιαξ μδδβμφκ ζε θάεμξ εηηίιδζδ. 

Μενζημί απυ ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ είκαζ δ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, δ δθζμθάκεζα ηαζ 

ημ έδαθμξ. Καηά ηδκ εηθμβή ημο ηαηάθθδθμο οανζδίμο πμο εα ηαθθζενβήζμοιε εα 

πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ηα παναηάης: 

α. Σδκ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο, δ μπμία εα ιαξ ηαεμνίζεζ ηδκ μιάδα 

πνςζιυηδηαξ. Γζα ηδκ πενζμπή ιαξ αοηή ανπίγεζ απυ ηα ιέζα Απνζθίμο ηαζ ζοκεπχξ 

έπμοιε ηδκ δοκαηυηδηα κα επζθέλμοιε οανίδζμ ιεβάθμο αζμθμβζημφ ηφηθμο. 

Β. Σδκ απμδμηζηυηδηα ηαζ μνζζιέκα άθθα αβνμκμιζηά παναηηδνζζηζηά αοημφ, υπςξ 

ηδκ ακημπή ζημ πθάβζαζια, ηζξ αζεέκεζεξ, ηδκ ηαπφηδηα πηχζδξ ηδξ οβναζίαξ ημο 

απυ ηδκ θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ ηαζ φζηενα η.θ.π. 

β. Σζξ δζαεέζζιεξ πμζυηδηεξ κενμφ άνδεοζδξ. Έηζζ υηακ ημ δζαεέζζιμ κενυ είκαζ 

θίβμ πνμηζιμφιε οανίδζμ ιζηνμφ-ιέζμο αζμθμβζημφ ηφηθμο. (Γζαδίηηομ 5) 

 

2.2 Καλλιεργητικό τεχνικό 

 

Σα απθά οανίδζα ηαθαιπμηζμφ απαζημφκ έκα εοκμσηυ πενζαάθθμκ ακάπηολδξ βζα κα 

εηδδθχζμοκ ημ ορδθυ παναβςβζηυ δοκαιζηυ ημοξ ημ μπμίμ ηα παναηηδνίγεζ. Σμ 

εοκμσηυ αοηυ πενζαάθθμκ ελαζθαθίγεηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ηεπκζηή ηδξ ηαθθζένβεζαξ 

πνμζέπμκηαξ ηζξ παναηάης ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ: 

 

α. Σδκ ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ημο πςναθζμφ, δ μπμία ζοκήεςξ ελαζθαθίγεηαζ ιε 

έκα ααεφ θεζκμπςνζκυ υνβςια βζα κα παναπςεμφκ ηα οπμθείιιαηα ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ ηαθθζένβεζαξ, κα ζοκηεθέζεζ ζηδκ απμεήηεοζδ ηςκ ανμπχκ ημο 
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πεζιχκα εθαηηχκμκηαξ ηδκ επζθακεζαηή απμννμή ημο κενμφ, έκακ ηαθθζενβδηή ζημ 

ηέθμξ ημο πεζιχκα βζα κα ηαηαπμθειδεμφκ ηα γζγάκζα ηα μπμία πζεακυκ κα έπμοκ 

θοηνχζεζ ημ πεζιχκα ηαζ ιε έκα ή δομ δζζημζαανκίζιαηα δ πνζκ απυ ηδ ζπμνά. 

 

 

α. Σδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ εκηυιςκ ημο εδάθμοξ (ηαναθαηιέ, ζζδδνμζημφθδηα, 

ηνειιοδμθάβμ), ηα μπμία πνμηαθμφκ ζμαανέξ γδιζέξ ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ημο 

ζπυνμο ή ηςκ κεανχκ θοηανίςκ ηαζ ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ 

θοηχκ ιε απμηέθεζια ηδκ εθάηηςζδ ηδξ απυδμζδξ. Ζ ηαηαπμθέιδζή ημοξ βίκεηαζ 

εθανιυγμκηαξ ζηδ ζπμνά έκα απυ ηα εκημιμηηυκα εδάθμοξ. Δζδζηά βζα ηδκ 

ηαναθαηιέ δ ηαηαπμθέιδζδ βίκεηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ακ βίκεζ ηαζ κοηηενζκυξ 

ρεηαζιυξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιε έκα ηαηάθθδθμ εκημιμηηυκμ. 

 

β. Σδκ πνχζιδ ζπμνά ηαζ εθυζμκ δ εενιμηναζία ημο εδάθμοξ αάεμξ 5 – 6 εη. 

Βνίζηεηαζ πάκς απυ 10° C, βζαηί ιε ηδκ πνχζιδ ζπμνά εηιεηαθθεουιαζηε ηδκ 

απμεδηεοιέκδ ζημ έδαθμξ οβναζία ημο πεζιχκα, ηα θοηά βίκμκηαζ παιδθυηενα ηαζ ιε 

πμκδνυηενμ ζηέθεπμξ, μπυηε δεκ πθαβζάγμοκ εφημθα, απμθεφβμκηαζ μζ ιεβάθεξ 

εενιμηναζίεξ ημο ηαθμηαζνζμφ ηαηά ηδκ ακεμθμνία μπυηε δ βμκζιμπμίδζδ βίκεηαζ 

ηαθφηενα ηαζ ζοβημιίγμοιε πνςσιυηενα ιε παιδθή οβναζία ζημ ζπυνμ. 

 

δ. Σδκ ηαηάθθδθδ ποηκυηδηα ζπμνάξ, δ μπμία βζα ηα οανίδζα ιεβάθμο αζμθμβζημφ 

ηφηθμο πάκς απυ 700 FAO εα πνέπεζ κα ηοιαίκεηαζ απυ 7000 – 7500 θοηά/ζην. ηαζ 

βζα ηα οανίδζα ηάης απυ 600 FAO απυ 8000 – 8500 θοηά/ζην. Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί 

υηζ ιεβαθφηενεξ ποηκυηδηεξ απυ αοηέξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ θμνέξ δεκ 

ιεζχκμοκ ηδκ απυδμζδ, έπμοκ ηάπμζεξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ. Αοηέξ είκαζ δ 

εοαζζεδζία ζημ πθάβζαζια, βζαηί ηα θοηά βίκμκηαζ ρδθυηενα ηαζ θεπημζηέθεπα ιε ημκ 

ηφνζμ ζπάδζηα ζε ιεβάθμ φρμξ, δ ζηεζνυηδηα πμθθχκ θοηχκ, δ ηαεοζηένδζδ ηδξ 

ακεμθμνίαξ ηςκ εδθοηχκ ηαλζακεζχκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ανζεκζηέξ, ιε ζοκέπεζα ηαηή 

βμκζιμπμίδζδ, μζ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζε ενεπηζηά ζημζπεία ηαζ 

κενυ, εκχ δ απυδμζδ υπζ ιυκμ δεκ αολάκεζ αθθά ιπμνεί ηαζ κα εθαηηςεεί ηαζ ηέθμξ δ 

παναβςβή ζπυνμο ιε παιδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα πνςηεΐκδξ πμο ζδιαίκεζ ηαηή 

πμζυηδηα ζπυνμο. 

 

ε. Σδκ Ονεμθμβζηή θίπακζδ, απυ ηδκ μπμία ελανηάηαζ ηαηά ιεβάθμ ιένμξ δ ηεθζηή 

δζαιυνθςζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ηαθαιπμηζμφ. Μζα ιέζδ μνεμθμβζηή θίπακζδ βζα ημ 
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ηαθαιπυηζ ιπμνεί κα εεςνδεεί δ ελήξ: 

 

 

Άγςημ 

Δίκαζ ημ ζπμοδαζυηενμ ενεπηζηυ ζημζπείμ βζα ημ ηαθαιπυηζ βζαηί νοειίγεζ ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ απυδμζδ αοημφ. Απμννμθάηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ (18-20 ηζθά 1000 

ηζθά ζπυνμο) ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ αοημφ (70 – 75% ηδξ ζοκμθζηήξ 

απμννμθμφιεκδξ πμζυηδηαξ) απμιαηνφκεηαζ απυ ημ πςνάθζ ιε ημκ ηανπυ. Δπίζδξ 

είκαζ ζημζπείμ ημ μπμίμ εηπθφκεηαζ εφημθα πνμξ ηα ααεφηενα ζηνχιαηα ημο εδάθμοξ. 

Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ πνεζάγεηαζ πάκημηε κα θζπαίκμοιε ιε ημ ζημζπείμ αοηυ. Απυ 

ηα πεζνάιαηα ημο Ηκζηζημφημο ζηδνχκ ανέεδηε υηζ ημ ηαθαιπυηζ βζα κα ιαξ δχζεζ ηδ 

ιέβζζηδ απυδμζδ ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εθέβπμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ηα γζγάκζα, 

πνεζάγεηαζ ζε 20 – 30 ιμκ. Ν/ζην. Όζμκ αθμνά ημ πνυκμ εθανιμβήξ αοημφ, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα Ν απμννμθάηαζ απυ ηδκ 50 – 85δ 

διένα ιεηά ηδ ζπμνά εα πνέπεζ κα πμνδβείηαζ ζε δομ δυζεζξ: 1/3 – 1/2 ηδξ 

ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ ζηδ ζπμνά ζε αιιςκζαηή ιμνθή ηαζ ημ οπυθμζπμ επζθακεζαηά 

υηακ ηα θοηά απμηηήζμοκ φρμξ 50 – 60 εη. ε κζηνζηή ιμνθή. 

 

Φςζθυνμξ 

Δίκαζ επίζδξ έκα ααζζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ απυδμζδ ημο ηαθαιπμηζμφ. 

Πνμζθαιαάκεηαζ ζε ζπεηζηά ιζηνέξ πμζυηδηεξ (3-3,5 ηζθά/1000 ηζθά ηανπμφ), 

ζοβηνμηείηαζ απυ ημ έδαθμξ ηαζ δεκ εηπθφκεηαζ ηαευθμο πνμξ ηα ααεφηενα 

ζηνχιαηα ημο εδάθμοξ. Δπζπθέμκ απυ ηδκ πμζυηδηα πμο πμνδβείηαζ ηάεε πνυκμ, 

ιυκμ ημ 15-20% πνδζζιμπμζείηαζ ημκ πνχημ πνυκμ απυ ηδκ ηαθθζένβεζα, εκχ ημ 

οπυθμζπμ παναιέκεζ ζημ έδαθμξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηα επυιεκα πνυκζα. Γζα ημοξ 

θυβμοξ αοημφξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ηαθθζενβδηέξ ιαξ 

πνδζζιμπμζμφκ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ςξ αγςημφπμ θίπαζια ηδ θςζθμνζηή αιιςκία 

(20 – 10 – 0) δ μπμία εηηυξ απυ ημ Ν πενζέπεζ ηαζ ιεβάθδ πμζυηδηα Ρ, ζηα 

πενζζζυηενα εδάθδ ιαξ έπμοκ απμεδηεοεεί ιεβάθεξ πμζυηδηεξ Ρ. Καηά ζοκέπεζα 

ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ζημ πςνάθζ ιαξ έπμοιε πμνδβήζεζ Ρ ζε ιεβαθφηενεξ 

πμζυηδηεξ απυ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ (πνέπεζ κα δζαπζζηχκεηαζ ιε πδιζηή 

ακάθοζδ ημο εδάθμοξ), ηυηε ιπμνμφιε βζα 2 ή 3 πνυκζα κα ιδ πμνδβμφιε ηαευθμο Ρ. 

Όηακ υιςξ δε ζοκηνέπεζ μ παναπάκς θυβμξ, ηυηε εα πνέπεζ κα πμνδβμφιε 6 

ιμκ./ζην. πενίπμο ηάεε πνυκμ ζηδ ζπμνά. Πνέπεζ επίζδξ κα ημκζζεεί υηζ δ 

ζοζζχνεοζδ οπεναμθζηχκ πμζμηήηςκ Ρ ζημ έδαθμξ, υπζ ιυκμ δεκ εοκμεί ηδκ 
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ακάπηολδ ηαζ απυδμζδ ημο ηαθαιπμηζμφ, αθθά ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηνμθμπεκία 

Εn. 

 

Κάιην 

Δίκαζ ζημζπείμ ημ μπμίμ νοειίγεζ έκα ιεβάθμ ανζειυ θοζζμθμβζηχκ θεζημονβζχκ ημο 

θοημφ. Πνμζθαιαάκεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απυ ημ ηαθαιπυηζ (15 – 18 ηζθά/1000 

ηζθά ηανπμφ) ηαζ ιάθζζηα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ (75% ηδξ ζοκμθζηήξ 

πνμζθαιαακυιεκδξ) απμννμθάηαζ ζε ιζα ιζηνή πενίμδμ 30 διενχκ απυ ηδκ 50 – 

80δ διένα ιεηά ηδ ζπμνά. Όιςξ έκα ιζηνυ ιένμξ (25% πενίπμο) ημο ζοκμθζηά 

πνμζθαιαακυιεκμο απμιαηνφκεηαζ ιε ημκ ηανπυ απυ ημ πςνάθζ, εκχ ημ οπυθμζπυ 

επζζηνέθεζ πάθζ ζημ έδαθμξ ιε ηα οπμθείιιαηα ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ δεκ εηπθφκεηαζ 

εφημθα πνμξ ηα ααεφηενα ζηνχιαηα ημο εδάθμοξ. 

Απυ ηα πεζνάιαηα ημο Ηκζηζημφημο ζηδνχκ ανέεδηε υηζ δ ηαθζμφπμξ θίπακζδ δεκ 

αφλδζε ηδκ απυδμζδ ημο ηαθαιπμηζμφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζε πμθθά εθθδκζηά εδάθδ 

οπάνπμοκ επανηή απμεέιαηα Κ ηα μπμία ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ημο ηαθαιπμηζμφ 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δε πνεζάγεηαζ δ πμνήβδζδ ηαθζμφπμο θίπακζδξ. Όιςξ ημ 

ζοιπέναζια αοηυ δεκ πνέπεζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ κα βεκζηεοεεί, βζαηί ζε μνβακζηά ή 

πηςπά ζε Κ εδάθδ πμο δεκ είκαζ ζπάκζα ζηδ πχνα ιαξ, εα πνέπεζ κα πμνδβμφιε 20 

–25ιμκ. Κ/ζην. ζηδ ζπμνά. 

 

ζη) Σμ ζςζηυ πυηζζια, ημ μπμίμ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ επάνηεζα εδαθζηήξ 

οβναζίαξ βζα ηδκ άνζζηδ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ. Ζ πμζυηδηα ηαζ δ ζοπκυηδηα θοζζηά 

ηςκ πμηζζιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ιδπακζηή ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ. Γεκζηά υιςξ 

πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ηα εθαθνά εδάθδ εα πνέπεζ κα πμηίγμκηαζ ζοπκυηενα ιε 

ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ κενμφ ηαηά πυηζζια, ηα δε αανεζά θζβυηενμ ζοπκά ιε 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ κενμφ. Ηδζαίηενδ ιένζικα εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ ζηδκ 

ηνζηζηή πενίμδμ ημο ηαθαιπμηζμφ, δδθ. ηδκ πενίμδμ απυ ηδκ 50δ – 90δ πενίπμο 

διένα ιεηά ηδ ζπμνά, ηαηά ηδκ μπμία ημ ηαθαιπυηζ δεκ πνέπεζ κα δζράζεζ ηαευθμο, 

βζαηί δ δοζιεκήξ επίδναζδ ηδξ έθθεζρδξ οβναζίαξ ζηδκ πενίμδμ αοηή είκαζ πμθφ 

ιεβάθδ. 

 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πυηζζια ζηδκ ακεμθμνία δεκ επδνεάγεζ ηδκ βμκζιμπμίδζδ 

ημο ηαθαιπμηζμφ, ημ δε πυηζζια πνέπεζ κα ζηαιαηά 15-20 διένεξ πνζκ ηδ 

θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ δδθ. 40 – 45 ιένεξ ιεηά ηδκ ακεμθμνία. 
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γ) Σδκ απμηεθεζιαηζηή ηαηαπμθέιδζδ ηςκ γζγακίςκ ιε ηδ πνήζδπνμζπανηζηχκ 

γζγακζμηηυκςκ ηα μπμία εθέβπμοκ απμηεθεζιαηζηά ηα εηήζζα πθαηφθοθθα ηαζ 

αβνςζηχδδ γζγάκζα ηαζ ζε ιζηνυ ααειυ ηα πμθοεηή  ακ δ εθανιμβή ημοξβίκεζ ιε ηζξ 

ελήξ πνμτπμεέζεζξ: 

 

α. Σα πνμζπανηζηά απαζημφκ εκζςιάηςζδ ιέζα ζηα 20 πνχηα θεπηά ζε αάεμξ 8 

-10 εη., εθανιμβή ζε λενή ηαζ ρζθμπςιαηζζιέκδ επζθάκεζα ημο πςναθζμφ ηαζ 

πνμηεζιέκμο βζα πμθοεηή γζγάκζα ηαθυ θνεγάνζζια βζα ηειαπζζιυ ηςκ νζγςιάηςκ. 

 

α. Σα πνμθοηνςηζηά, μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο γζγακζμηηυκμο, θοζζηή ή ηεπκδηή 

ανμπή ημοθάπζζημκ 5 πζθ. Γζα κα ηαηακειδεεί ημ γζγακζμηηυκμ ιέπνζ αάεμξ 10εη. 

 

Δπίζδξ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιεηαθοηνςηζηά ηα γζγακζμηηυκα, ηα 

πνμζπανηζηά υηακ ηα γζγάκζα είκαζ ζημ ζηάδζμ ηςκ 3 – 4 θφθθςκ. Όιςξ ηα 

ιεηαθοηνςηζηά είκαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηά ηςκ πνμζπανηζηχκ ηαζ 

πνμθοηνςηζηχκβζα αοηυ ηαζ ζοκζζηχκηαζ πενζζζυηενμ ςξ επζημονζηά αοηχκ, ζηζξ 

πενζπηχζεζξ υπμο βζα έκα μπμζμκδήπμηε θυβμ έπεζ ιεζςεεί δ απμηεθεζιαηζηή ημοξ 

δνάζδ.(Γζαδίηηομ 6) 

2.2.1 Έδαθνο 

 

φιθςκα ιε ημ Ηκζηζημφημ ζηδνχκ ημο Δθθδκζημφ Γεςνβζημφ Ονβακζζιμφ 

«Γήιδηνα» (Γζαδίηηομ 8), ημ ηαθαιπυηζ ακ ηαζ είκαζ θοηυ πμο πνμζανιυγεηαζ ζε 

πμζηζθία εδαθζηχκ ζοκεδηχκ, εα θέβαιε υηζ ημ άνζζημ εδαθζηυ πενζαάθθμκ είκαζ 

έδαθμξ ιέζδξ ζοζηάζεςξ, ααεφ, ηαθχξ απμζηναββζγυιεκμ, ιε ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε μνβακζηή μοζία, ΡΖ 6.8 ηαζ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα 1 EC 

mmhos/cm. 

ημκ ζπήια 1 θαίκεηαζ δ επίδναζδ ηδξ μλφηδηαξ ημο εδάθμοξ (pΖ) ζηδκ απυδμζδ 

Καθαιπμηζμφ. Παναηδνμφιε υηζ, δ απυδμζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιεζχκεηαζ ιέπνζ 34% ζε 

έδαθμξ ιε pΖ 4,7 ζε υλζκα εδάθδ, ζφιθςκα ιε πεζναιαηζηά ζημζπεία. Ζ αεθηίςζδ ηδξ 

μλφηδηαξ βζα αφλδζδ απμδυζεςκ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ αζαεζηίμο. ημ ζπήια 2 

θαίκεηαζ δ επίδναζδ ηδξ Ζθεηηνζηήξ Αβςβζιυηδηαξ ζηδκ απυδμζδ Καθαιπμηζμφ. 

Παναηδνμφιε υηζ, δ απυδμζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιδδεκίγεηαζ, υηακ δ Ζθεηηνζηή 

Αβςβζιυηδηα ημο εδάθμοξ είκαζ ιεβαθφηενδ ης 14 mmhos/cm. Ζ αεθηίςζδ ηδξ 

Ζθεηηνζηήξ Αβςβζιυηδηαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηαθή απμζηνάββζζδ ηςκ κενχκ άνδεοζδξ 
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ηαζ ανμπυπηςζδξ. 

 

 

 

  ΥΖΜΑ 1:Δπίδξαζε νμύηεηαο εδάθνπο ζηελ απόδνζε Καιακπνθηνύ. 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 2: Δπίδξαζε Ζιεθηξηθήο Αγσγηκόηεηαο ζηελ απόδνζε Καιακπνθηνύ 

.  

2.2.2 Πξνεηνηκαζία εδάθνπο – ζπνξά 

 

H ζςζηή πνμεημζιαζία ημο εδάθμοξ ζημπυ έπεζ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ 

εηείκςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο νζγζημφ ηιήιαημξ ημο θοημφ, πμο εα 

πνμιδεεφζεζ ηα απαναίηδηα ενεπηζηά ζημζπεία ζ’ αοηυ. Έκα ααεφ υνβςια ημ 

Φεζκυπςνμ αημθμοεμφιεκμ ηδκ Άκμζλδ απυ εθαθνά ηαηενβαζία ημο εδάθμοξ ιε 

ηαθθζενβδηή, ακάθμβα ιε ημ έδαθμξ ηαζ ηδκ οβναζία αοημφ, δδιζμονβεί ηαθέξ 

ζοκεήηεξ θοηνχιαημξ ημο ζπυνμο. Ζ ζπμνά ημο ηαθαιπμηζμφ βίκεηαζ υηακ δ 

εενιμηναζία εδάθμοξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 10 ααειμφξ Κεθζίμο. Γεκζηά υιςξ 

ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ πνχζιεξ ζπμνέξ είκαζ πνμηζιυηενεξ επεζδή, α) οπάνπεζ 

επανηήξ οβναζία, α) δ επζημκίαζδ βίκεηαζ πνζκ αολδεμφκ ζδιακηζηά μζ εενιμηναζίεξ 

ηαζ β) δ θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ επζηοβπάκεηαζ κςνίηενα. Σμ αάεμξ ζπμνάξ ελανηάηαζ 
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απυ ηδκ εενιμηναζία ηαζ οβναζία ημο εδάθμοξ ηαζ ηδκ ιδπακζηή ημο ζφζηαζδ. 

Γεκζηά έκα αάεμξ ζπμνάξ απυ 3-5 εηαημζηά εεςνείηαζ πμθφ ηαθυ. 

οκήεςξ ζε λδνά εδάθδ ημ αάεμξ ζπμνάξ είκαζ ιεβαθφηενμ ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ ζε 

5-7.5 cm. Ζ ποηκυηδηα ζπμνάξ είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ 

απυδμζδ Καθαιπμηζμφ ηαζ ελανηάηαζ: 

α. Απυ ημκ αζμθμβζηυ ηφηθμ ημο οανζδίμο. Σα ιεβάθμο αζμθμβζημφ ηφηθμο 

ζπένκμκηαζ αναζυηενα. φιθςκα ιε ζημζπεία ημο Ηκζηζημφημο ζηδνχκ μ ανζειυξ 

θοηχκ ακά ζηνέιια βζα δείηηεξ FAO 700-800 είκαζ 6500-7500,βζα FAO 500-650 

7500-8000 ηαζ βζα FAO ιέπνζ 450 (επίζπμνα) 8000-9000. 

Β. Σδκ βμκζιυηδηα ημο εδάθμοξ. 

Γ. Σδκ επάνηεζα κενμφ άνδεοζδξ. 

Γ. Σδκ επμπή ζπμνάξ. ε πνχζιεξ ζπμνέξ είκαζ δοκαηυκ κα αολδεεί δ ποηκυηδηα 

δζυηζ έηζζ ακηζζηαειίγμκηαζ απχθεζεξ ηαηά ημ θφηνςια, ηα θοηά βίκμκηαζ αναπφηενα.  

ε ορδθή ποηκυηδηα ζπμνάξ είκαζ δοκαηυκ κα παναηδνδεεί: 

α. Μεβάθμ πμζμζηυ θοηχκ πμο δεκ θένμοκ ζπάδζηεξ. 

Β. Σα θοηά θυβς ακηαβςκζζιμφ απμηημφκ ιεβάθμ φρμξ ηαζ είκαζ εοαίζεδηα ζημ 

πθάβζαζια. 

Γ. Καεοζηένδζδ ζηδκ άκεδζδ ηςκ εδθέςκ ακεέςκ ηαηά 4-5 ιένεξ ιε ζοκέπεζα 

απχθεζεξ ηαηά ηδκ βμκζιμπμίδζδ. 

Γ. Μεβάθεξ ποηκυηδηεξ πενζέπμοκ ιζηνυηενμ πμζμζηυ πνςηεΐκδξ. 

(Γζαδίηηομ 6, 7) 

 

2.3 Εχθρού – Αςθϋνειεσ 

 

Σμ ηαθαιπυηζ έπεζ πμθθμφξ επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα ιεζχζμοκ 

αζζεδηά ηδκ παναβςβή. Πανυθα αοηά ιέπνζ πνζκ θίβα πνυκζα δ ηαθθζένβεζα δεκ 

ακηζιεηχπζγε ζμαανά πνμαθήιαηα, θυβς ημο υηζ επεηηείκμκηακ ζε πανεέκεξ 

πενζμπέξ ηαζ εδάθδ ηδξ πχναξ ιαξ. Όζμ υιςξ εα ζοκεπίγεζ κα επεηηείκεηαζ ηαζ κα 

ηαθθζενβείηαζ ζηζξ ίδζεξ πενζμπέξ, υθα ηαζ πενζζζυηενα είδδ εκηυιςκ ηαζ αζεεκεζχκ 

εα πνμηαθμφκ γδιζέξ ζημ ηαθαιπυηζ ιε απμηέθεζια κα αολάκμοκ ημ ηυζημξ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ. Ακάθμβα ιε ημ ζηάδζμ πμο ειθακίγμκηαζ, παναηάης ακαθένμκηαζ πμθφ 

πενζθδπηζηά ιυκμ ηα ηονζυηενα έκημια ηαζ αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκ πνμαθήιαηα 

ζηδκ πχνα ιαξ: 
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Έληνκα θαη ερζξνί πνπ πξνθαινύλ δεκηέο ζην ζπόξν θαη ζηα κηθξά θπηά: 

Σέημζα έκημια είκαζ ιενζηά είδδ ημθεμπηένςκ ηονίςξ ηδξ μζημβεκείαξ Elateridae, 

βκςζηά ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ζακ ζζδδνμζημφθδηα πμο ανπζηά ηνέθμκηαζ απυ 

ημ ζπυνμ ηαζ ανβυηενα επζηίεεκηαζ ζημ οπυβεζμ ηιήια ημο αθαζημφ. Πζμ εεαιαηζηέξ 

υιςξ γδιζέξ πνμηαθεί έκα θεπζδυπηενμ ημο βέκμοξ Agrotis ημο μπμίμο δ πνμκφιθδ 

είκαζ βκςζηή ζακ ιαφνμ ζημοθήηζ ή ηανά θαηιέ (Δζηυκα 10) ηαζ ηνέθεηε απυ ημ 

οπυβεζμ ηιήια ηςκ κεανχκ θοηχκ ηα μπμία απμλδναίκεζ δζαδμπζηά. 

 

Δηθόλα 10:Μαύξν ζθνπιήθη (θαξά θαηκέ) ζηε βάζε λεαξνύ θπηνύ. 

Πανυιμζεξ γδιζέξ, δδθαδή απχθεζεξ ζπυνςκ ηαζ κεανχκ θοηχκ, ηαζ ιάθζζηα 

δζαδμπζηά ζηδκ ίδζα ζεζνά, ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ηαζ ζε ηνςηηζηά ή αηυιδ ηαζ ζε 

πηδκά. Οζ γδιζέξ ιπμνεί κα είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ κα μδδβήζμοκ ζε απμηοπία ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ απυ ηδκ ανπή. Οζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ εκηυιςκ εδάθμοξ βίκεηαζ ιε 

εθανιμβή εκημιμηηυκμο ζε ημηηχδδ ιμνθή ή ιε κοηηενζκμφξ ρεηαζιμφξ ή 

δμθχιαηα. Σα ηνςηηζηά ηαηαπμθειμφκηαζ επίζδξ ιε δμθχιαηα. 

 

Έληνκα πνπ ηξέθνληαη από ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο θαη ηα θύιια: 

Οη αθίδεο ή κειίγθξεο ηθπ., (Rhopalosiphummaidis) ηίηνζκμ-πνάζζκεξ πμο 

ανβυηενα βίκμκηαζ ενοενςπέξ ζημφνεξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, υηακ εοκμδεμφκ 

απυ ηζξ ζοκεήηεξ, είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ ιεβάθδ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ. Οζ 

πνχηεξ απμζηίεξ ημο εκηυιμο ειθακίγμκηαζ ημκ Ημφκζμ πνζκ ηδκ άκεδζδ ζηα ημνοθαία 

θφθθα. Καηά ηδκ άκεδζδ πνμηαθμφκ γδιζέξ ζηζξ θμφκηεξ, ιε απμηέθεζια ηδκ πζεακή 

απμηοπία ηδξ βμκζιμπμζήζεςξ. Οζ ιεβαθφηενεξ γδιζέξ υιςξ μθείθμκηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηάπκαξ πάκς ζημ ιεθίηςια πμο αθήκμοκ ζηα θφθθα ηςκ 

πνμζαεαθδιέκςκ θοηχκ, δ μπμία ηάπκα ειπμδίγεζ ηδκ θςημζφκεεζδ ηαζ ηδκ 

ηακμκζηή ακάπηολδ ημο ζπάδζηα. Δπίζδξ είκαζ θμνείξ ζχζεςκ. Έκαξ ρεηαζιυξ ιε 

αθζδμηηυκμ πνμθδπηζηά πνζκ ηδκ ακεμθμνία, υηακ δ άκμζλδ είκαζ εοκμσηή βζα ημ 

έκημιμ, ιπμνεί κα απμδεζπεεί ζςηήνζμξ. Οζ ηεηνάκοπμζ (Tetranychusspp., 

Paratetranychusspp.) ιπμνεί επίζδξ κα πνμηαθέζμοκ αδοκάηζζια ηςκ θοηχκ ηαζ ημ 

ζπδιαηζζιυ ιζηνχκ ζπαδίηςκ. Δίκαζ αναπκίδζα πμο ειθακίγμκηαζ Ημφθζμ-Αφβμοζημ 
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ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ ηαζ δεκ θαίκμκηαζ ιε βοικυ ιάηζ. 

Πμθθαπθαζζάγμκηαζ πμθφ βνήβμνα. Όηακ ειθακζζεμφκ ηα ζοιπηχιαηα (δδθαδή ιζα 

ανπζηή θςηεζκυηδηα ημο θοθθχιαημξ, πμο βνήβμνα ιεηαηνέπεηαζ ζε βηνίγμ (εζηυκα 

11), αθοδαηςιέκμ ηαζ ηεθζηά ηαθεηί) δ γδιζά είκαζ ιδ ακαζηνέρζιδ. Ζ ηαηαπμθέιδζδ 

είκαζ δφζημθδ, αθθά ηαζ δ ζμαανή πνμζαμθή είκαζ ζπάκζα (εοκμμφκηαζ απυ γεζηυ ηαζ 

λδνυ ηαζνυ). 

 

Δηθόλα 11:Φύιιν κε ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο από ηεηξάλπρν. 

Έληνκα πνπ ηξέθνληαη από ην ζηέιερνο, ηα θύιια θαη ην ζπάδηθα: 

 Σμ νυδζκμ ζημοθήηζ ημο ηαθαιπμηζμφ (Ostrinianubilalis), έπεζ ζοκήεςξ ηνεζξ βεκεέξ 

πμο επζηίεεκηαζ ζε υθα ηα οπένβεζα ηιήιαηα ημο θοημφ ηάκμκηαξ έκανλδ απυ ημ 

ζηάδζμ πμο ημ θοηυ έπεζ φρμξ 40-45 cm υπμο ημ ζοκακηάιε κα ηνέθεηε απυ ηα κέα 

θφθθα πμο εηπηφζζμκηαζ απυ ηδ ζηεθάκδ (εζηυκα 12). Ανβυηενα μζ ιεβαθφηενεξ 

πνμκφιθεξ εζζπςνμφκ ζημ ζηέθεπμξ ηαζ ηνέθμκηαζ απυ ηδκ εκηενζχκδ, πνμηαθχκηαξ 

έηζζ ημ αδοκάηζζια ημο ζηεθέπμοξ ηαζ ημ πθάβζαζια ιεηά απυ έκημκμ άκειμ. ημ 

ζηάδζμ αοηυ ιπμνμφιε εφημθα κα δζαπζζηχζμοιε ημ ιέβεεμξ ηδξ γδιζάξ απυ ηα 

απμννίιιαηα ημο εκηυιμο πμο ανίζημκηαζ πάκς ζηα θφθθα ηαζ ελένπμκηαζ απυ ηδκ 

μπή εζζυδμο ημο εκηυιμο ζημ ζηέθεπμξ. 

 

 

Δηθόλα 12:θνπιήθη ηνπ θαιακπνθηνύ (Ostrinianubilalis). Πξνζβνιέο από 

λεαξέο πξνλύκθεο ζηα θύιια. Γεμηά πξνλύκθε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 
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Αηυιδ ημ έκημιμ πνμηαθεί γδιζέξ ζηζξ ανζεκζηέξ ηαλζακείεξ ηαζ ζημοξ ζπάδζηεξ. 

Μεβάθεξ είκαζ δ γδιζέξ ζηζξ επίζπμνεξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ ηονίςξ υηακ μζ ζοκεήηεξ 

εοκμήζμοκ ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηέηανηδξ βεκεάξ. Ζ ηαηαπμθέιδζδ εα πνέπεζ κα βίκεηε 

πνμθδπηζηά ηαηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ πνχηδξ βεκεάξ βζαηί ηυηε είκαζ εοημθυηενδ ηαζ δ 

είζμδμξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ζημκ αβνυ. 

Σμ Πνάζζκμ ζημοθήηζ (Heliothisarmigera), ακ ηαζ δεκ απμηθείεηαζ κα ανίζηεηε ηαζ ζε 

άθθα ιένδ ημο ηαθαιπμηζμφ, ζοκήεςξ λεηζκάεζ κα ηνέθεηε απυ ηα ζηίβιαηα ημο 

κεανμφ ζπάδζηα ηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ άιεζδ γδιζά πμο πνμηαθεί ζ’ αοηυκ, ακμίβεζ 

ηαζ δνυιμ βζα δεοηενεφμοζεξ πνμζαμθέξ ημο ζπάδζηα απυ δζάθμνα παεμβυκα πμο 

πνμηαθμφκ ζήρεζξ. 

 

Κπξηόηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θαιακπνθηνύ: 

 Γζάθμνα παεμβυκα εδάθμοξ πνμηαθμφκ γδιζέξ ζηζξ νίγεξ ηαζ ηα ζηεθέπδ ηςκ 

κεανχκ θοηχκ. Σα παεμβυκα αοηά ακήημοκ ζηα βέκδ Rhizoctonia, Pythium, 

Penicillium και Fuzarium. Δζδζηυηενα ημ είδμξ Fuzariummaydis ηαζ δ αβεκήξ ιμνθή 

ημο Gibberellazea, είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ ιεβάθεξ γδιζέξ ζηδ πχνα ιαξ ηάεε 

έημξ. Ζ ανπζηή πνμζαμθή βίκεηε ηυζμ απυ ηα οπμθείιιαηα ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

ηαθθζένβεζαξ, υζμ ηαζ απυ πνμζαεαθδιέκμοξ ζπυνμοξ. Ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηζξ 

πνμκζάξ, δ πνμζαμθή πνμπςνεί ζημ ζηέθεπμξ είηε δζεζζδφμκηαξ άιεζα απυ ηδκ αάζδ 

ημο ημθεμφ ηςκ θφθθςκ είηε πνμζαάθθμκηαξ ημ θοηυ απυ ηναφια πμο πνμήθεε απυ 

παθάγζ ή έκημιμ. Ανπζηά εβηαείζηαηαζ ζηα ηάης ιεζμβμκάηζα, υπμο δ εκηενζχκδ 

παίνκεζ έκα πμθφ ακμζηηυ νμγ ιεηαπνςιαηζζιυ. Ανβυηενα ημ θοηυ θαίκεηε κα 

ςνζιάγεζ πνζκ ηδκ χνα ημο μπυηε ηα θφθθα λαθκζηά αθθάγμοκ υρδ βίκμκηαζ 

βηνζγμπνάζζκα ηαζ κεηνχκμκηαζ. Σμ απμηέθεζια είκαζ μ ζπδιαηζζιυξ ιζηνμφ ζπάδζηα 

ηαζ ιεβάθεξ απχθεζεξ ζηδκ απυδμζδ. Αθθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνμθάαεζ ημ 

θοηυ κα ζπδιαηίζεζ ζηακμπμζδηζηυ ζπάδζηα, ηα ζηεθέπδ βίκμκηαζ εφεναοζηα ηαζ ημ 

θοηυ πθαβζάγεζ ιε ημκ αένα ηαζ ηδ ανμπή. 
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Δηθόλα 13:Εεκηέο ηνπ θαιακπνθηνύ από Φνπδάξην ζηα ζηειέρε (δεμηά) θαη ζην 

ζπάδηθα (αξηζηεξά). 

 

Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ πνμζαμθήξ ημο ζπάδζηα είκαζ μ νυδζκμξ ιέπνζ ενοενυξ 

ιεηαπνςιαηζζιυξ ηςκ ζπυνςκ ηδξ ημνοθήξ. Ανβυηενα ειθακίγεηε ιζα νμγ ιμφπθα 

πάκς ζημ ζπάδζηα πμο έπεζ ημκζχδδ ή ααιααηχδδ υρδ. Ζ πνμζαμθή ανπίγεζ 

ζοκήεςξ απυ εζζυδμοξ πμο άκμζλακ έκημια ζηδκ ημνοθή ημο ζπάδζηα. Σεθζηά ηαηά 

ηδκ ςνίιακζδ ημ πνμζαεαθδιέκμ θοηυ είκαζ ηαπεηηζηυ, ιε ιζηνυ ή ηαευθμο ζπάδζηα, 

λενζγχκεηε πμθφ εφημθα ηαζ ειθακίγεζ πακημφ ηδκ παναηηδνζζηζηή νμγ ιμφπθα. Ζ 

επζθμβή ακεεηηζηχκ πμζηζθζχκ, δ παναημθμφεδζδ ηδξ βμκζιυηδηαξ ημο εδάθμοξ ηαζ 

εζδζηά ηδξ ακαθμβίαξ Ν πνμξ Κ (ορδθή ακαθμβία εοκμεί ηδκ αζεέκεζα), δ πνμζμπή 

ζηδκ ποηκυηδηα ζπμνάξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηδκ ζοκζζημφιεκδ, δ εκαθθαβή 

ηαθθζενβεζχκ ηαζ ημ ααεφ πανάπςια ή απμιάηνοκζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ ηαθθζένβεζαξ, μ έθεβπμξ ηςκ πνμζαμθχκ απυ έκημια, δ έβηαζνδ 

ζοβημιζδή χζηε κα απμθεοπεμφκ απχθεζεξ πθαβζάζιαημξ ηαζ ζοκέπζζδ ηςκ 

ανδεφζεςκ ιέπνζ 50-55 ιένεξ ιεηά ηδκ άκεδζδ εθ υζμκ απαζηείηε είκαζ ιενζηά απυ 

ηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα θάαμοιε βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ γδιζχκ απυ ηζξ αζεέκεζεξ πμο 

πνμζαάθμοκ ηα ζηεθέπδ. 

Σμ ηαθαιπυηζ είκαζ ιεκ θοηυ ηαπείαξ ακάπηολδξ, πνεζάγεηαζ υιςξ ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ βζα κα ακαπηοπεεί. Έηζζ ηαηά ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηα 

γζγάκζα ακηαβςκίγμκηαζ ημ ηαθαιπυηζ ηαζ ιάθζζηα είκαζ ζε εέζδ κα μδδβήζμοκ ζε 

απμηοπία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ακ δεκ ηαηαπμθειδεμφκ έβηαζνα. Ζ ζοκήεδξ πναηηζηή 

πμο εθανιυγεηαζ ζήιενα απυ ημοξ ηαθθζενβδηέξ ηαθαιπμηζμφ είκαζ ιία επέιααζδ ιε 

γζγακζμηηυκμ ζηδκ ανπή ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ έκα θνεγμζηάθζζια ημ μπμίμ 

ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ επζθακεζαηή θίπακζδ υηακ ημ ηαθαιπυηζ έπεζ φρμξ 40-50 cm. 

Σα γζγάκζα δζαηνίκμκηαζ ζε εηήζζα ηαζ πμθοεηή. Ο πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ πμθοεηχκ, 

πμο είκαζ ηαζ ηα πζμ δοζελυκηςηα βίκεηαζ ιε ζπυνμοξ, νζγχιαηα, ζηυθςκεξ, 

ημκδφθμοξ ηαζ αμθαμφξ. 

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ γζγακίςκ πμο επζηναημφκ ζημ πςνάθζ είκαζ ηαζ ημ είδμξ ημο 

γζγακζμηηυκμο πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε. Αηυιδ εα πνέπεζ κα πνμζέλμοιε ημκ 

ηνυπμ εθανιμβήξ ημο γζγακζμηηυκμο πμο επζθέβμοιε. Σα πνμθοηνςηζηά 

γζγακζμηηυκα, εθυζμκ πεηφπμοκ δεκ επζηνέπμοκ ηαιία ακάπηολδ γζγακίμο. ηα 

ιεηαθοηνςηζηά εα πνέπεζ κα ιδκ ηαεοζηενήζεζ δ επέιααζδ, βζαηί εα έπεζ βίκεζ ήδδ δ 

γδιία. 

Ζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ γζγακίςκ είκαζ επζηοπήξ, εθυζμκ ηδνμφκηαζ μζ παναηάης μδδβίεξ: 
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 Ακαβκςνίγμοιε ηα γζγάκζα ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ημοξ. 

 Δπζθέβμοιε ημ ηαηάθθδθμ γζγακζμηηυκμ ηαζ ημκ πνυκμ εθανιμβήξ ημο. 

 Λαιαάκμοιε οπυρδ ηδκ οπμθθεζιαηζηυηδηα ημο ηαζ ηδκ επυιεκδ ηαθθζένβεζα. 

 Υνδζζιμπμζμφιε ιπεη ηφπμο ζημφπαξ, ηα μπμία πνμδβμοιέκςξ ηα έπμοιε 

εθέβλεζ ηαζ νοειίζεζ, χζηε κα δζαζημνπίγμοκ μιμζυιμνθα ηαζ ιε ηδκ ζςζηή 

δυζδ ημ ρεηαζηζηυ οβνυ. 

 Δθανιυγμοιε βεκζηά ηζξ μδδβίεξ ηςκ παναζηεοαζηχκ. 

Σα γζγακζμηηυκα εθανιυγμκηαζ: 

 Πνμζπανηζηά ιε εκζςιάηςζδ 

 Μεηαζπανηζηά – Πνμθοηνςηζηά. Απαζηείηαζ εθαθνυ πυηζζια ακ δεκ ανέλεζ. 

 Μεηαθοηνςηζηά (Γζαδίηηομ 8) 

2.4 Άρδευςη 

 

Σα οανίδζα Καθαιπμηζμφ είκαζ πμθφ απαζηδηζηά ζε κενυ, έθθεζρδ ημο μπμίμο 

πενζμνίγεζ ζδιακηζηά ηζξ απμδυζεζξ ημοξ. Σμ ηαθαιπυηζ βζα κα ζοκεέζεζ 1Kg 

λδνάξ μοζίαξ, πνεζάγεηαζ κα απμννμθήζεζ 350-400 Kg κενμφ. οκεπχξ μζ 

ακάβηεξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαηά ζηνέιια είκαζ πενίπμο 500-600 Mt κενμφ ή αθθζχξ 

πενίπμο 500-600 πζθζμζηά ανμπήξ, πμθφ ηαθά ηαηακειδιέκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο. Δπανηείξ ανμπμπηχζεζξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα δεκ 

ζοκακηχκηαζ ζε ηαιζά πενζμπή ηδξ πχναξ ιαξ. οκήεςξ ιε ηζξ ανμπμπηχζεζξ 

ελαζθαθίγεηαζ δ ιζζή πμζυηδηα (πενίπμο 250 πζθζμζηά απυ ηδκ απμεήηεοζδ 

κενμφ ηαηά ηδκ άκμζλδ ηαζ εκδεπμιέκςξ απυ ιενζηέξ ηαθέξ ανμπμπηχζεζξ ηαηά 

ηδκ ανπή ημο ηαθμηαζνζμφ). Ζ οπυθμζπδ πμζυηδηα ηςκ 250-300 πζθζμζηχκ πνέπεζ 

κα ζοιπθδνςεεί ιε ηζξ απαναίηδηεξ ανδεφζεζξ.  

Μεβαθφηενεξ απαζηήζεζξ ζε κενυ έπεζ ημ θοηυ 15 ιένεξ πνζκ ηδκ άκεδζδ, ηαηά ηδκ 

άκεδζδ ηαζ 15 ιένεξ ιεηά ηδκ άκεδζδ. Σμ θοηυ απαζηεί κενυ άνδεοζδξ ιέπνζ ηδκ 

θοζζμθμβζηή ημο ςνίιακζδ πμο ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ηέθδ Αοβμφζημο. Οζ 

απαζηήζεζξ ημο θοημφ ζηα πνχηα ζηάδζα ακάπηολήξ ημο είκαζ παιδθέξ ηαζ εα 

πνέπεζ εθυζμκ είκαζ επανηήξ δ εδαθζηή οβναζία κα ηαεοζηενμφιε ημ πνχημ 

πυηζζια βζα κα πζέζμοιε ημ θοηυ κα ακαπηφλεζ ααεφ νζγζηυ ζφζηδια πμο εα 

αμδεήζεζ ζηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο εδάθμοξ ηαζ εα 

ιεζςεμφκ μζ ηίκδοκμζ πθαβζάζιαημξ. Ζ πμζυηδηα ηαζ μ πνυκμξ ημο επυιεκμο 

πμηίζιαημξ ελανηάηαζ απυ ημ έδαθμξ. ηα εθαθνυηενα εδάθδ ηάκμοιε ζοπκυηενα 
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πμηίζιαηα ιε θζβυηενμ κενυ (ιέπνζ 40 πζθζμζηά), εκχ ζηα αανφηενα αναζυηενα 

πμηίζιαηα ιε πενζζζυηενμ κενυ (έςξ 60 πζθζμζηά). Οζημκμιία ζημ κενυ άνδεοζδξ 

ηάκμοιε ιε ηδκ αναζή ζπμνά, ηαηαπμθέιδζδ γζγακίςκ, ηδκ πνμζεήηδ ηςκ 

απαναίηδηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ ηαηενβαζία ημο εδάθμοξ. 

ηδ πχνα ιαξ πνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ δ άνδεοζδ ιε ηαηαζμκζζιυ, υζμ ηαζ δ 

άνδεοζδ ιε αοθάηζα, αθθά ιενζηέξ θμνέξ ηαζ δ άνδεοζδ ιε ζηαβυκεξ. Οζ ζηαβυκεξ 

ηαζ ηα αοθάηζα πθεμκεηηχκ απυ ηδκ άπμρδ υηζ βίκεηαζ ηαθφηενδ μζημκμιία ζημ 

κενυ, αθθά μ ηαηαζμκζζιυξ θαίκεηαζ υηζ απαζηεί θζβυηενα ενβαηζηά ηαζ είκαζ μ 

επζηναηέζηενμξ. (Γζαδίηηομ 9) 

2.5 Θρϋψη – Λύπανςη 

 

Σμ Καθαιπυηζ θυβς ηδξ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ αζμιάγαξ πμο πανάβεζ, απμννμθά 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ. Σμοθάπζζημκ 12 ενεπηζηά ζημζπεία 

πνεζάγεηαζ κα είκαζ δζαεέζζια ζημ έδαθμξ ζε επανηείξ πμζυηδηεξ ζηα δζάθμνα ζηάδζα 

ακάπηολδξ ημο θοημφ, βζα κα ιπμνέζεζ κα ηα απμννμθήζεζ, κα ακαπηοπεεί 

θοζζμθμβζηά ηαζ κα απμδχζεζ ημ ιέβζζημ παναβςβζηυ δοκαιζηυ ημο οανζδίμο. Βαζζηά 

ζημζπεία ενέρδξ Καθαιπμηζμφ αέααζα είκαζ ημ Άγςημ (Ν), μ Φχζθμνμξ (Ρ), ημ Κάθζμ 

(Κ) ηαζ δεοηενεουκηςξ Ca, Mg, Mn, Zn, Fe, B ηαζ Cu. Δθθεζιιαηζηή πανμοζία αοηχκ 

ζημ έδαθμξ ζε αθμιμζχζζιδ ιμνθή δδιζμονβεί ηνμθμπεκίεξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ ιείςζδ 

ηςκ απμδυζεςκ. Ζ εοπένεζα απμννυθδζδξ αοηχκ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ πδιζηή, ιδπακζηή ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ιεηαλφ ηςκ. 
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Πίλαθαο 1:Πνζόηεηεο ζε θηιά δηαθόξσλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απνξξνθά 

ε θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή 1000 θηιώλ θαξπνύ/ζηξέκκα θαη θαηαλνκή ζηα 

δηάθνξα θπηηθά κέξε Καιακπνθηνύ. 

 

Πεζνάιαηα ημο Ηκζηζημφημο ζηδνχκ Θεζζαθμκίηδξ πμο έβζκακ ζε δζάθμνεξ 

ημπμεεζίεξ, ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηςκ ηονζμηένςκ πενζμπχκ υπμο ηαθθζενβείηαζ ημ 

ηαθαιπυηζ (ΓΔ Ξάκεδξ, ΓΔ εννχκ, ΓΔ Βανδαηχκ Λαιίαξ ηαζ Ηκζηζημφημ 

ζηδνχκ ζημ ηεκηνζηυ αβνυηηδια ηαζ ημ αβνυηηδια Νέαξ Εςήξ), έδςζακ 

απμηεθέζιαηα ηα μπμία εεςνήεδηακ ακηζπνμζςπεοηζηά βζα ηδ πχνα ιαξ 

(Καηζακηχκδξ η.α 1988α, Καηζακηχκδξ η.α 1988α, Καηζακηχκδξ η.α 1988β, 

θαηζακάηδξ η.α 1989). Δπίζδξ ηαηά ηα έηδ 1989 ηαζ 1990, εβηαηαζηάεδηακ 

πεζναιαηζημί ζε πθμφζζμ ηαζ ηαθά θζπαζιέκμ ιε υθα ηα ιζηνυ- ηαζ ιαηνυ-ζημζπεία 

έδαθμξ, ιε ζημπυ ηδ ιεθέηδ ηδξ πνυζθδρδξ ηονίςξ ηςκ ιζηνμζημζπείςκ απυ ημ θοηυ 

(Καηζακηχκδξ ηαζ Δοβεκίδδξ 1995, Καηζακηχκδξ η.α 1997α, Καηζακηχκδξ 

η.α.1997α). Απυ υθα ηα παναπάκς πεζνάιαηα πνμέηορε υηζ βζα ηδκ παναβςβή 1000 

ηζθχκ ακά ζηνέιια ηανπμφ, απαζημφκηαζ /ζηνέιια: 19,4 ηζθά Αγχημο, 2,7 ηζθά 

Φςζθυνμο, 13,8 ηζθά Καθίμο, 1,4 ηζθά Μαβκδζίμο, 2,7 ηζθά Αζαεζηίμο ηαζ 

ιζηνμπμζυηδηεξ ζπκμζημζπείςκ, πμο θαίκμκηαζ ζημκ Πίκαηα III-1. Απυ πεζναιαηζηά 

πνμέηορε επίζδξ υηζ, δ ιεηαηίκδζδ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζημκ ηανπυ ηαηά ηδκ 

ςνίιακζδ ήηακ, βζα ημ Άγςημ 75%, ημκ Φχζθμνμ 84%, ημ Κάθζμ 28% ηαζ βζα ηα 

θμζπά ζημζπεία, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα III-1. Απυ ηα ζημζπεία αοηά θαίκεηαζ υηζ ιε 

ημκ ηανπυ απμιαηνφκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο Ν ηαζ Ρ, εκχ ημ Κ ιέκεζ ζημ 

έδαθμξ ιε ηα ζηεθέπδ ηαζ ηα θφθθα. ε πενίπηςζδ πμο ημ Καθαιπυηζ ζοβημιίγεηαζ 

μθυηθδνμ ημ θοηυ, απμιαηνφκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ υθςκ ηςκ ενεπηζηχκ 

ζημζπείςκ. Οζ απαζηήζεζξ ιεηααάθθμκηαζ επίζδξ ακάθμβα ιε ηδκ ακαιεκυιεκδ 

απυδμζδ: οανίδζα δζαθμνεηζημφ αζμθμβζημφ ηφηθμο έπμοκ δζαθμνεηζηέξ απαζηήζεζξ 

υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ Πίκαηα ΗΗΗ-2. Ο νοειυξ πνυζθδρήξ ηςκ απυ ημ θοηυ δζαθένεζ 

ακάθμβα ιε ημ ενεπηζηυ ζημζπείμ ηαζ ακάθμβα ιε ημ οανίδζμ. Γεκζηά, είκαζ αναδφξ ζηα 

πνχηα αθαζηζηά ζηάδζα ακάπηολδξ, επζηαποκυιεκμξ ηαηά ιέζμ υνμ ιεηά ηδκ 50δ 

ιένα απυ ηδ ζπμνά ιέπνζ ημ ακαπαναβςβζηυ ζηάδζμ. Καηά ημ βέιζζια ημο ζπυνμο μ 

νοειυξ απμννυθδζδξ ιεζχκεηαζ ααειζαία (εζηυκεξ 14-Η, 14-ΗΗ, 14-ΗΗΗ). 

 



- 38 - 
 

 

ΔΗΚΟΝΑ 14-Η:πζζώξεπζε Αδώηνπ θαη εκεξήζηεο απαηηήζεηο ησλ θπηώλ ζε 

Άδσην θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηξηώλ πβξηδίσλ δηαθνξεηηθνύ βηνινγηθνύ 

θύθινπ. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 14-ΗΗ:πζζώξεπζε Φσζθόξνπ θαη εκεξήζηεο απαηηήζεηο ησλ θπηώλ 

ζε Φώζθνξν θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηξηώλ πβξηδίσλ δηαθνξεηηθνύ 

βηνινγηθνύ θύθινπ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 14-ΗΗΗ:πζζώξεπζε Καιίνπ θαη εκεξήζηεο απαηηήζεηο ησλ θπηώλ ζε 

Κάιην θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηξηώλ πβξηδίσλ δηαθνξεηηθνύ βηνινγηθνύ 

θύθινπ. 

 

Δηηυξ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ημο θοημφ ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημο εδάθμοξ ζε ενεπηζηά 

ζημζπεία εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ακαθφζεζξ ημο εδάθμοξ  ηαζ δ ακάβηδ 

δζαηήνδζδξ ηδξ βμκζιυηδηαξ ημοξ. 

φιθςκα ιε ημ Ηκζηζημφημ ζηδνχκ ημο Δθθδκζημφ Γεςνβζημφ Ονβακζζιμφ 

«Γήιδηνα» πνμηείκμκηαζ ηα παναηάης βζα ηάεε ενεπηζηυ ζημζπείμ ηαζ βζα 1000 ηζθά 

ηανπμφ /ζηνέιια: 

Άδσην: 20-25 ιμκάδεξ /ζην. Καθυ είκαζ ημ ιζζυ ηδξ πμζυηδηαξ αοηήξ κα πμνδβείηαζ 

ζε αιιςκζαηή ιμνθή ηαηά ηδ ζπμνά ηαζ ημ οπυθμζπμ ζε κζηνζηή ιμνθή υηακ ηα θοηά 

έπμοκ φρμξ 50-60 εη. Οζ ακάβηεξ πανμοζζάγμκηαζ κςνίξ ηαζ ημ θοηυ πνέπεζ κα έπεζ 

δζαεέζζιμ ημ άγςημ απυ ημ θφηνςια ιέπνζ ηδκ θοζζμθμβζηή ςνίιακζδ. Σα 

πενζζζυηενα Δθθδκζηά εδάθδ είκαζ θηςπά ζε άγςημ (θυβς ιζηνήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

μνβακζηή μοζία) ηαζ δ ηαθθζένβεζα ημ ηαηακαθχκεζ βνήβμνα. Ο ιυκμξ ηνυπμξ 

ακαπθήνςζδξ είκαζ δ θίπακζδ. Οζ ζοκδεζζιέκεξ ιμνθέξ θζπαζιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ δ θςζθμνζηή αιιςκία (20-10-0), δ κζηνζηή αιιςκία (33,5-0-

0), δ άκοδνμξ αιιςκία, δ μονία ηθπ. Μζα ζςζηή θίπακζδ ιε Ν εα πνέπεζ κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ ακαθφζεζξ κζηνζηχκ πνζκ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ 

πενζυδμο, ιέπνζ μ παναβςβυξ κα ηαηαθένεζ κα πεηφπεζ ηδκ ηαηάθθδθδ δμζμθμβία βζα 

ημ πςνάθζ ημο. Οζ παναβςβμί ηαηδβμνμφκηαζ υηζ ιε ηζξ οπενθζπάκζεζξ είκαζ 

οπεφεοκμζ βζα ηζξ ιμθφκζεζξ ηςκ οπμβείςκ οδάηςκ ζε πμθθέξ πενζμπέξ. Υνεζάγεηαζ 

ζοκεπχξ πνμζμπή ηαζ βζα έκακ επζπθέμκ θυβς εηηυξ ημο ιεβαθφηενμο ηυζημοξ πμο 

ζοκεπάβεηαζ δ οπενθίπακζδ. ηδκ ιείςζδ ηδξ αγςημφπμο θίπακζδξ είκαζ δοκαηυκ κα 

αμδεήζεζ ηαζ δ αιεζρζζπμνά ιε θζβυηενμ απαζηδηζηέξ ζε άγςημ ηαθθζένβεζεξ. 

Φσζθόξνο: Ακάθμβα ιε ημ ηαθθζενβδηζηυ ζζημνζηυ ηαζ ηδ θίπακζδ πμο έβζκε ηα 

πνμδβμφιεκα πνυκζα, 0-6 ιμκάδεξ /ζην. Υμνδβείηαζ ηαηά ηδ ζπμνά. ηδκ πενίπηςζδ 

πμο πνδζζιμπμζήζαιε θςζθμνζηή αιιςκία, ιε ημ Άγςημ οπενηαθφπημοιε ηαζ ηζξ 

ακάβηεξ ζε Φχζθμνμ. Ο θςζθυνμξ δεκ ιεηαηζκείηαζ ζηα ηαηχηενα ζηνχιαηα ημο 

εδάθμοξ, μφηε ηαζ λεπθέκεηαζ εφημθα. 

Κάιην: Σα πεζνάιαηα ημο Ηκζηζημφημο ζηδνχκ δεκ έδεζλακ ακηίδναζδ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ημο ηαθαιπμηζμφ ζηδκ ηαθζμφπμ θίπακζδ, πανά ηζξ ιεβάθεξ απαζηήζεζξ 

ημο θοημφ ζε ηάθζμ. Όηακ απμδεζπεεί έθθεζρή ημο ιεηά απυ εδαθμακάθοζδ, 

πμνδβείηαζ ζε πμζυηδηα 25 ιμκάδεξ /ζην. ηαηά ηδ ζπμνά. οκήεςξ ηα εδάθδ ζηδ 
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πχνα ιαξ έπμοκ επανηή πμζυηδηα Καθίμο, εηηυξ ηςκ μνβακζηχκ, υπςξ ζηα Σεκάβδ 

Φζθίππςκ, υπμο είκαζ απαναίηδηδ δ πνμζεήηδ Καθίμο. 

Ηρλνζηνηρεία: Όζμκ αθμνά ηα ζπκμζημζπεία, μζ πμζυηδηεξ πμο πνεζάγεηαζ ημ θοηυ 

είκαζ πμθφ ιζηνέξ ηαζ θαίκεηαζ υηζ είκαζ δζαεέζζιεξ ζπεδυκ ζε υθα ηα ηακμκζηά εδάθδ 

ηδξ πχναξ ιαξ. Πνάβιαηζ ζε θίβεξ πενζπηχζεζξ (μνβακζηά εδάθδ ή εδάθδ ιε ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ Ρ) παναηδνήεδηε ηνμθμπεκία ζπκμζημζπείςκ, ιε πζμ ζοκδεζζιέκδ ηδκ 

ηνμθμπεκίαZn, δ μπμία πανμοζζάγεηαζ πενζζζυηενμ ζημ πνχημ αθαζηζηυ ζηάδζμ 

ακάπηολδξ ημο θοημφ, πνμηαθχκηαξ πθχνςζδ ηςκ ιεζαίςκ θφθθςκ ηαζ 

επζανάδοκζδ ηδξ ακάπηολδξ. Πενζπηχζεζξ εθθείρεςξ ζπκμζημζπείςκ ακηζιεηςπίγμκηαζ 

ιε ηδ πμνήβδζδ αοηχκ είηε απυ ημ έδαθμξ ζε ακυνβακδ ιμνθή ηαηά ηδκ ζπμνά, είηε 

δζαθοθθζηά ζε μνβακζηή ιμνθή, ζε πμζυηδηεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ιεηά απυ ακάθοζδ 

ημο εδάθμοξ ή απυ ηζξ εηηζιήζεζξ ηςκ ημπζηχκ Γεςπυκςκ. 

Ζ θίπακζδ Καθαιπμηζμφ εα είκαζ επζηοπήξ, εθυζμκ θαιαάκεζ οπυρδ ημοξ παναηάης 

πανάβμκηεξ:  

1.Σμ έδαθμξ ιε ηδ πδιζηή ηαζ ιδπακζηή ημο ζφζηαζδ 

2.    Σδκ πνμδβμφιεκδ ηαθθζένβεζα ηαζ θίπακζδ  

3. Σδκ πνςζιυηδηα ημο οανζδίμο ηαζ ηδκ ακαιεκυιεκδ απυδμζδ  

4. Σδκ ηαθθζένβεζα βζα ηανπυ ή εκζίνςζδ (Γζαδίηηομ 10) 

 

 

Πίλαθαο 2:Μέζνη όξνη απόδνζεο θαξπνύ θαη ζπλνιηθήο πξόζιεςεο Ν, Ρ, Κ 

από ηξία πβξίδηα δηαθνξεηηθνύ βηνινγηθνύ θύθινπ (κέζνη όξνη δύν εηώλ).  
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3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΤ 

3.1 Ειςαγωγό 

Ζ ηαθθζένβεζα ημο ηαθαιπμηζμφ ακηζδνά εεαιαηζηά ζηδκ αγςημφπμ θίπακζδ, ζδζαίηενα 

ζε αιιχδδ εδάθδ. ηδκ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ, δ ηαθθζένβεζα ημο ανααυζζημο 

βίκεηε ζε εθαθνά έςξ ιέζδξ ιδπακζηήξ ζφζηαζδξ εδάθδ, εθαθνχξ υλοκα, υπμο ημ 

άγςημ έπεζ εηπθοεεί απυ ημ επζθακεζαηυ ζηνχια, ηονίςξ θυβμ ηδξ ορδθήξ 

ανμπυπηςζδξ, ηςκ ιεβάθςκ επί ζεζνά εηχκ ανδεοηζηχκ δυζεςκ. Ζ οπεναμθζηή 

πνήζδ αγςημφπςκ θζιαζιάηςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ιεβάθςκ 

απαζηήζεςκ ζε ενεπηζηά ζημζπεία ηαζ κενυ κα παναηδνείηαζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ 

κζηνζηχκ ζηα οπυβεζα κενά  

ημπυξ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ αγςημφπμο 

θίπακζδξ ζε ζπέζδ ιε δομ επίπεδα άνδεοζδξ 70% ηαζ 40% ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ 

ημο εδάθμοξ ζηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ , ζηδ ζοζζχνεοζδ μνβακζηήξ λδνήξ αζμιάγαξ 

ημο θοημφ, ζηδκ απυδμζδ ημο ανααυζζημο. 

3.2 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ηα πθαίζζα εηπυκδζδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηςκ δυζεςκ 

αγχημο ζε ζοκδοαζιυ ιε P205 ηαζ K20 ζε ζπέζδ ιε δομ επίπεδα άνδεοζδξ 70% ηαζ 

40% ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ ζηδκ ακάπηολδ, ζοζζχνεοζδ μνβακζηήξ 

λδνήξ αζμιάγαξ ημο θοημφ, ζηδκ απυδμζδ ημο ανααυζζημο.. 

Οζ πεζναιαηζηέξ ενβαζίεξ πναβιαημπμζήεδηακ ζημ αβνυηηδια ημο Σεπκμθμβζημφ 

Δηπαζδεοηζημφ Ηδνφιαημξ ( Σ.Δ.Η ) Καθαιάηαξ μβνυξ ζημκ αβνυ, δίπθα ζηα 

οπάνπμκηα εενιμηήπζα. 

3.2.2 Κιηκαηνινγηθά θαη εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο 

Ζ Μεζζδκία ηαζ δ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Νυηζαξ –Νμηζμδοηζηήξ Πεθμπμκκήζμο 

λεπςνίγεζ απυ άθθεξ πενζμπέξ βζα ημ ήπζμ ηθίια ηδξ. ημζπεία ηδξ Δεκζηήξ 

Μεηεςνμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ ηδξ πενζυδμο 1956-2010 δίκμοκ εθάπζζηδ εενιμηναζία 

ηαηά ημ πεζιχκα ζπάκζα κα ηαηεααίκεζ ζημοξ 00C. πάκζα ζοιααίκμοκ παβεημί ηαζ 

παθάγζ πμο ηάκμοκ ηαηαζηνμθέξ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ. Μέζδ εενιμηναζία Ηακμοανίμο 

10,5 μC.Μέζδ ιέβζζηδ ηαζ ιέζδ εθάπζζηδ 15,3 ηαζ 18,2 μC ακηίζημζπα. 

Ζ δθζμθάκεζα ( 3000h/εηδζίςξ ) επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ πμζυηδηα, αθθά ηφνζα ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ιε πμθθά ανςιαηζηά ζοζηαηζηά. Σμ φρμξ 



- 42 - 
 

ηςκ ανμπμπηχζεςκ είκαζ 800mm, ζηακμπμζδηζηυ, αθθά άκζζα ηαηακειδιέκμ. Σα 

θοζζημπδιζηά παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ δίκμκηαζ ζημκ πζκάηα 1 

3.2.2 Δδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

ημκ πίκαηα.1. πανμοζζάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ. 

     ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 

 

Μδπακζηή 

ζφζηαζδ  

Άιιμξ 

79,24

% 

Ηθφξ 

10,1

% 

Άνβζθμξ 

10,66% Αιιμανβζθχδεξ 

pΖ (1:1) 6,39 (εθαθνά υλζκμ έςξ μοδέηενμ) 

Αβςβζιυηδηα (EC)% 454ms/cm 

CaCO3 11,07 

Ονβακζηή μοζία % 4,20 

Αθμιμζχζζιμξ P 46,44 ppm 

Ακηαθθάλζια K 0,6 meq/100gr εδάθμοξ 

        “             Na 0,16 meq/100gr εδάθμοξ 

Οθζηά ζπκμζημζπεία Fe 1,653 

           “                    Cu 2,78 

           “                    Zn 3,311 

           “                    Mn 3,45 

 Βανζά ιέηαθθα      Cd 0 

           “                   Pb 4,528 

 

Απυ ηα παναπάκς πίκαηα θαίκεηαζ υηζ ημ έδαθμξ ημο πεζναιαηζημφ απυ άπμρδ 

ιδπακζηήξ ζφζηαζδξ πενζέπεζ άνβζθμ 10,6%,ζθοξ 10.1% ηαζ άιιμ 79,24% ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ ςξ αιιμανβζθχδεξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε CaCO3 ήηακ 11,07%.Σμ pH 

πάζηαξ ήηακ 6,39, δδθαδή εθαθνά υλζκμ έςξ μοδέηενμ, ιε εθάπζζηδ πενζεηηζηυηδηα 

ζε οδνμδζαθοηά άθαηα. 
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3.3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΦΕΔΙΟ 

Σμ ζπέδζμ ημο πεζναιαηζημφ ήηακ εηείκμ ηςκ ηοπαζμπμζδιέκςκ μιάδςκ ηαζ ιε 

αηυθμοεεξ ιεηαπεζνίζεζξ 

Μεηαπείνζζδ 

Δδαθηθή πγξαζία 70% ηεο 

πδαηντθαλόηεηαο 

Δδαθηθή πγξαζία 40% ηεο 

πδαηντθαλόηεηαο 

N: 0 kg/ζην 

P: 10Kg/ζην. 

Κ: 10Kg/ζην. 

 

N: 0 ,Kg/ζην. 

P: 10Kg/ζην. 

Κ: 10Kg/ζην. 

. 

1 

2 

 

N: 16 Kg/ζην. 

P: 10Kg/ζην. 

Κ: 10Kg/ζην. 

 

N: 16 Kg/ζην. 

P: 10Kg/ζην. 

Κ: 10Kg/ζην 

3 

N: 24 Kg/ζην. 

P: 10Kg/ζην. 

Κ: 10Kg/ζην 

N: 24Kg/ζην. 

P: 10Kg/ζην. 

Κ: 10Kg/ζην 

 

Οζ ανζειδηζημί ζοκηεθεζηέξ εηθνάγμοκ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ θζπαζιάηςκ πμο 

πνμζηεεήηακ ζε πζθζυβναιια ακά ζηνέιια ζηδκ ηαθθζένβεζα ανααυζζημο. Σα επίπεδα 

ημο αγχημο ήηακ 0, 16 ηαζ 24 Kg/ ζηνέιια, εκχ ημοP205 ηαζ ημο K20 δζαηδνήεδηακ 

ζηαεενά ζηα 10Kg/ζηνέιια. Τπήνπε ιάνηοναξ πςνίξ θίπακζδ. 

Σμ πεζναιαηζηυ ζπέδζμ πενζθάιαακε 6 ιεηαπεζνίζεζξ ζε 3 επακαθήρεζξ ηαζ ζε δομ 

επίπεδα οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ ( 70% ηαζ 40% ακηίζημζπα). 

Πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο πεζναιαηζημφ ζηζξ 22/04/2008  πάνεδηακ δζαβχκζα 

δείβιαηα εδάθμοξ. Πναβιαημπμζήεδηε ζημ ενβαζηήνζμ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ 

οδαημπςνδηζηυηδηα ημο εδάθμοξ. ηδ ζοκέπεζα, έβζκε δ πάναλδ ηςκ ηειαπίςκ ζημ 
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πςνάθζ. Οζ δζαζηάζεζξ ημο ηάεε ηειαπίμο ήηακ 3π4 m, ιε 4 ζεζνέξ θοηχκ ακά 75cm 

ζημ ηειάπζμ, απυ ηζξ μπμίεξ δ δομ (2) ήηακ πεζναιαηζηέξ. ηδ ααζζηή θίπακζδ, 

ζημνπίζηδηακ ακά ηειάπζμ υθδ δ πμζυηδηα ημο θχζθμνμο, ημο ηαθίμο ηαζ ημ 30% 

ημο αγχημο (5 ιμκάδεξ) ηαζ (8 ιμκάδεξ) ακηίζημζπα. Καηυπζκ εκζςιαηχεδηακ ιε ηδκ 

θνέγα ζε αάεμξ 18-22cm. Σμ οπυθμζπμ άγςημ δυεδηε ζε δομ επζθακεζαηέξ 

θζπάκζεζξ ηαζ εκζςιαηχεδηε ιε ημ πυηζζια. Ο ηφπμξ ηςκ θζπαζιάηςκ ήηακ εεζζηή 

αιιςκία (21-0-0 Ν), κζηνζηή αιιςκία (34,5-0-0  Ν), οπενθμζθςνζηυ (0-20-0P205) 

ηαζ εεζζηυ ηάθζμ (0-0-45 K20).  

Ζ ζπμνά έβζκε ιε ημ πένζ ζηζξ 23/04/2008. Ζ άνδεοζδ ηςκ θοηχκ έβζκε ιε ηδκ ηεπκίηδ 

ανμπή, δ οβναζία ημο εδάθμοξ δζαηδνήεδηε ζε 70% ηαζ 40% ηδξ οδαημζηακυηδηαξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζένβεζαξ. ε υθα ηα ηειάπζα εθανιυζηδηακ μιμζυιμνθα μζ 

εκδεδεζβιέκεξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ, ιε ημ ζοκήεδ ηνυπμ ηαθθζενβδηζηήξ 

πναηηζηήξ ζηδκ πενζμπή. Γεκζηά ελαζθαθίζηδηακ άνζζηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ημο ανααυζζημο. 

 Ζ ζοβημιζδή έβζκε απυ ηάεε ηειάπζμ πςνζζηά. Δπαημθμφεδζε γφβζζδ ζμδζάξ απυ ηζξ 

δομ πεζναιαηζηέξ ζεζνέξ ηαζ ζηδ ζοκεπεία έβζκε ακαβςβή ζημ ζηνέιια ηδξ απυδμζδξ 

ημο ανααυζζημο. Πνζκ ηδκ ζοβημιζδή έβζκακ ιεηνήζεζξ ημο φρμοξ ηςκ θοηχκ, ηδξ 

παναπεείζαξ αζμιάγαξ θνέζημο ηαζ λδνμφ αάνμοξ ηςκ ζπαδίηςκ, ηςκ ζηεθεπχκ, 

θφθθςκ. 

Πνμζδζμνίζηδηακ ημ μθζηυ Ν, μ θχζθμνμξ ηαζ ημ ηάθζμ. 

Σμ μθζηυ άγςημ ζημοξ θοηζημφξ ζζημφξ  πνμζδζμνίζηδηε ιε ηδκ ιέεμδμ Kjeldal 

(Jackcon,1958) ηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ ζκδμθαζκυθδξ. 

Σμ μθζηυ Κ ηαζ μ θχζθμνμξ πνμζδζμνίζηδηακ ιε ηαφζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζε 5500C ηαζ 

ηδκ ιεηαθμνά ημο P ηαζ  Κ ζημ δζάθοια, υπμο ημ ιεκ Κ πνμζδζμνίζηδηε 

θθμβμθςημιεηνζηά, μ δε P πνςιαηυιεηνα ιε ηδκ ακάπηολδ ημο ηίηνζκμο 

θςζθμαακαδζημφζφιπθμημο. 
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4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

φιθςκα ιε ηα θδθεέκηα απμηεθέζιαηα ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηςκ επζπέδςκ ημο 

αγχημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ οβναζία ημο εδάθμοξ (70% ηαζ 40% ηδξ 

οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ) ζηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ (νίγα, δζάιεηνμξ 

ζηεθέπμοξ, βυκαηα), ζηδκ ζοζζχνεοζδ κςπήξ ηαζ λδνήξ θοημιάγαξ, ζημ αάνμξ 

πζθίςκ ηυηηςκ ηαζ ζηδκ απυδμζδ ημο ηαθαιπμηζμφ ακά ζηνέιια. Πάνεδηακ 

ιεηνήζεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ ζε δφμ ζηάδζα, δ πνχηδ αθμνά ηδκ ακάπηολδ 

ημο ηαθαιπμηζμφ δφμ ιήκεξ ιεηά ηδκ ζπμνά ηαζ δ δεφηενδ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

αζμθμβζημφ ημο ηφηθμο. Οζ ιεηνήζεζξ έβζκακ ζε ηάεε ηειάπζμ πςνζζηά ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα πνμζδζμνίζηδηε μ ιέζμξ υνμξ ακά ιεηαπείνζζδ. 

ημοξ πίκαηεξ ηαζ ζηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά 

ζημζπεία βζα ημοξ παναπάκς ακαθενυιεκμοξ παναιέηνμοξ. 

 

Πίλαθαο 1:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην ύςνο ησλ θπηώλ  

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ ΤΨΟ ΦΤΣΟΤ 24/6 ΤΨΟ ΦΤΣΟΤ 11/9 

N0-P10-K10 70% 148,33 257,00 

N16-P10-K10  70% 188,83 247,33 

N24-P10-K10  70% 200,67 257,17 

N0-P10-K10 40% 152,83 224,00 

N16-P10-K10  40% 159,83 218,50 

N24-P10-K10 40% 162,83 227,00 

ρεδηάγξακκα 1: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην ύςνο ησλ θπηώλ 
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Πίλαθαο 2:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηνλ αξηζκό θύιισλ ησλ θπηώλ  

 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο αρικμ. φφλλων 24/06 11/9 

N0-P10-K10 70% 11,50 12,00 

N16-P10-K10  70% 14,67 12,50 

N24-P10-K10  70% 13,50 12,33 

N0-P10-K10 40% 11,83 11,33 

N16-P10-K10  40% 13,00 11,33 

N24-P10-K10 40% 12,33 11,67 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 2: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηνλ αξηζκό θύιισλ ησλ θπηώλ  
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Πίλαθαο 3:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηελ δηάκεηξν ηνπ ζηειέρνπο ηνπ 

θαιακπνθηνύ (ζε mm) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ 
Μ.Ο διαμ. τελζχουσ24/6(ςε mm) 11/9(ςε mm) 

N0-P10-K10 70% 22,33 22,00 

N16-P10-K10  70% 22,67 28,50 

N24-P10-K10  70% 24,33 29,17 

N0-P10-K10 40% 20,67 24,50 

N16-P10-K10  40% 24,00 24,83 

N24-P10-K10 40% 23,00 24,83 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 3: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηελ δηάκεηξν ηνπ ζηειέρνπο ηνπ 

θαιακπνθηνύ (ζε mm) 
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Πίλαθαο 4:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηo λσπό βάξνο ξίδαο ησλ θπηώλ (gr) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο Ν. βάροσρίηασ 24/6gr 11/9 gr 

N0-P10-K10 70% 68,99 130,09 

N16-P10-K10  70% 135,69 170,82 

N24-P10-K10  70% 177,21 189,22 

N0-P10-K10 40% 54,98 94,18 

N16-P10-K10  40% 68,28 101,53 

N24-P10-K10 40% 73,37 116,94 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 4: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηo λσπό βάξνο ξίδαο ησλ 

θπηώλ (gr) 
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Πίλαθαο 5: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ζηειέρνπο ησλ θπηώλ 

(ζε gr) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο Ν. Βάροσ ςτελζχουσ 24/6gr Μ.Ο Ν. Βάροσ ςτελζχουσ 11/9gr 

N0-P10-K10 70% 189,27 215,77 

N16-P10-K10  70% 206,90 447,00 

N24-P10-K10  70% 261,90 490,24 

N0-P10-K10 40% 171,87 202,01 

N16-P10-K10  40% 186,44 237,75 

N24-P10-K10 40% 181,81 274,93 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 5:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηo λσπό βάξνο ζηειέρνπο ησλ 

θπηώλ (ζε gr) 
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Ν. ΒΑΡΟ ΣΕΛΕΧΟΤ 24/6 Ν. ΒΑΡΟ ΣΕΛΕΧΟΤ11/9



- 50 - 
 

 

Πίλαθαο 6:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηo λσπό βάξνο θύιισλ ησλ θπηώλ (ζε 

gr) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο Ν. Βάροσ φφλλων24/6gr Μ.Ο Ν. Βάροσ φφλλων11/9gr 

N0-P10-K10 70% 25,82 105,26 

N16-P10-K10  70% 28,43 185,85 

N24-P10-K10  70% 37,03 186,73 

N0-P10-K10 40% 30,64 89,44 

N16-P10-K10  40% 26,13 114,28 

N24-P10-K10 40% 25,38 115,45 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 6: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηo λσπό βάξνο θύιισλ ησλ 

θπηώλ (ζε gr) 
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Πίλαθαο 7: Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηελ εκθάληζε γνλάησλ ηνπ 

θαιακπνθηνύ  

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο Αρικ. γονάτων 24/6 Μ.Ο Αρικ. γονάτων 11/9 

N0-P10-K10 70% 4,17 13,00 

N16-P10-K10  70% 7,67 13,50 

N24-P10-K10  70% 7,33 13,50 

N0-P10-K10 40% 4,50 12,33 

N16-P10-K10  40% 4,83 13,00 

N24-P10-K10 40% 5,83 13,17 

 

 

 

ρεδηάγξακκα7:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζηελ εκθάληζε γνλάησλ ηνπ 

θαιακπνθηνύ  
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Πίλαθαο 8:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ηνπ ζπάδηθα(gr/θπηό) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο. νωπό βάροσ ςπάδικα (gr/φυτό) 

N0-P10-K10 70% 179,92 

N16-P10-K10  70% 255,4 

N24-P10-K10  70% 271,73 

N0-P10-K10 40% 129,6 

N16-P10-K10  40% 188,63 

N24-P10-K10 40% 176,3 

 

 

ρεδηάγξακκα 8:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ηνπ 

ζπάδηθα(gr/θπηό) 
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Πίλαθαο 9:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ηνπ ζπάδηθα xσξίο 

θύιια (gr/θπηό) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο. ΝΩΠΟ ΒΑΡΟ ΠΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙ ΦΤΛΛΑgr/φυτο 

N0-P10-K10 70% 176,40 

N16-P10-K10  70% 236,82 

N24-P10-K10  70% 254,56 

N0-P10-K10 40% 117,89 

N16-P10-K10  40% 177,73 

N24-P10-K10 40% 162,50 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 9:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ηνπ ζπάδηθα 

ρσξίο θύιια (gr/θπηό) 
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Πίλαθαο 10:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην κήθνο ηνπ ζπάδηθα(cm) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο ΤΨΟ ΠΑΔΙΚΑcm 

N0-P10-K10 70% 18,28 

N16-P10-K10  70% 20,74 

N24-P10-K10  70% 22,32 

N0-P10-K10 40% 16,31 

N16-P10-K10  40% 19,02 

N24-P10-K10 40% 18,68 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 10:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην κήθνο ηνπ ζπάδηθα (cm) 
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Πίλαθαο 11:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο 1000 θόθθσλ (gr) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ ΝΩΠΟ ΒΑΡΟ 1000 ΚΟΚΩΝ 

N0-P10-K10 70% 240,32 

N16-P10-K10  70% 293,85 

N24-P10-K10  70% 322,73 

N0-P10-K10 40% 234,68 

N16-P10-K10  40% 260,42 

N24-P10-K10 40% 258 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 11:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο 1000 θόθθσλ 

(gr) 
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Πίλαθαο 12:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο θνηζαληνύ (gr) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο. ΝΩΠΟ ΒΑΡΟ ΚΟΣΑΝΙΟΤgr 

N0-P10-K10 70% 19,91 

N16-P10-K10  70% 24,99 

N24-P10-K10  70% 30,1 

N0-P10-K10 40% 15,21 

N16-P10-K10  40% 20,53 

N24-P10-K10 40% 19,24 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 12:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο 

θνηζαληνύ(gr/θπηό)
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Πίλαθαο 13:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ζπόξσλ (gr/θπηό) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ Μ.Ο. ΝΩΠΟ ΒΑΡΟ ΠΟΡΩΝgr/φυτο 

N0-P10-K10 70% 147,52 

N16-P10-K10  70% 211,98 

N24-P10-K10  70% 227,25 

N0-P10-K10 40% 101,81 

N16-P10-K10  40% 157,28 

N24-P10-K10 40% 141,68 

 

 

ρεδηάγξακκα 13:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην λσπό βάξνο ζπόξσλ 

(gr/θπηό) 

` 
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Πίλαθαο 14:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην ζπλνιηθό βάξνο ηνπ θαιακπνθηνύ 

(gr/θπηό) 

ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΕΙ 
Μ.Ο.ΒΑΡΟ ΧΩΡΙ 
ΠΑΔΙΚΑ  

Μ.Ο.ΒΑΡΟ 
ΠΑΔΙΚΑ  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΒΑΡΟ 

N0-P10-K10 70% 487,55 179,92 667,47 

N16-P10-K10  70% 558,27 255,41 813,68 

N24-P10-K10  70% 790,44 271,73 1062,17 

N0-P10-K10 40% 481,99 129,60 611,59 

N16-P10-K10  40% 547,19 188,64 735,83 

N24-P10-K10 40% 419,13 176,30 595,43 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 14α:Δπίδξαζε ησλ επηπέδσλ Ν ζην ζπλνιηθό βάξνο ηνπ 

θαιακπνθηνύ (gr/θπηό) 
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Πίλαθαο 15. Απόδνζε ηνπ αξαβόζηηνπ Kg/ζηξέκκα 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙ 
Επανάλθψθ Ι Επανάλθψθ ΙΙ Επανάλθψθ ΙΙΙ  Μ.Ο % 

N0-P10-K10 70% 
1173 886,6 

 

1046,6 

 

1056 100% 

N16-P10-K10  70% 
1533,3 2233,3 

 

1466,6 1744 165% 

N24-P10-K10  70% 
1729,3 1986,6 

 

2173,3 1963 186% 

N0-P10-K10 40% 
993,3 733,3 

 

706,6 811 78% 

N16-P10-K10  40% 
1713,3 1440 

 

1273,3 1476 140% 

N24-P10-K10 40% 
1220 1466,6 

 

1253,3 1313 124% 
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ρεδηάγξακκα 15. Απόδνζε ηνπ αξαβόζηηνπ Kg/ζηξέκκα 
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5 ΤΖΗΣΗΗ 
 

Πνζκ βίκεζ δ ζογήηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ιεηνήζεςκ ακαθενυιαζηε ζηζξ 

θαζκμθμβζηέξ παναηδνήζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ ειθάκζζδ ημο πνχιαημξ ηςκ θφθθςκ 

ηαζ ημο φρμοξ ηςκ θοηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αζμθμβζημφ ηφηθμο ημο ηαθαιπμηζμφ. 

Όπςξ παναηδνήεδηε θαζκμθμβζηά ζημκ πεζναιαηζζιυ δ δζαθμνά ηδξ επίδναζδξ 

ηςκ θζπαζιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα ιδ θζπαζκυιεκα ηειάπζα, άνπζζε κα εηδδθχκεηαζ 

πμθφ κςνίξ, ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο 5 - 6μο ηακμκζηχκ θφθθςκ. Σα θοηά ηςκ 

ιεηαπεζνίζεςκ πμο θζπάκεδηακ ιε άγςημ έπμοκ έκημκα πνάζζκμ πνςιαηζζιυ ζημ 

θφθθα ημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιάνηονα (πςνίξ θίπακζδ). Έηζζ, ηα θοηά ημο ιάνηονα 

πμο ακαπηφπεδηακ πςνίξ θίπακζδ έπμοκ ιζηνυ φρμξ, ηαεοζηενμφκ ζηδκ ακάπηολδ 

ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο αζμθμβζημφ ηφηθμο ημοξ. Ζ πνμζεήηδ θςζθυνμο ηαζ ηαθίμο 

(ΝμP10K10) έπμοκ ηάπμζα εεηζηή επίδναζδ ζημ φρμξ ημο θοημφ, υπζ υιςξ αοηή πμο 

εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ δυζεςκ ηδξ αγςημφπμο 

θίπακζδξ (Ν16P10K10 &Ν24P10K10). 

Ζ ακάπηολδ ημο θοημφ ηαηά ιεηαπείνζζδ πανμοζζάγεηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηαζ ζηα 

ζπεδζαβνάιιαηα 1 έςξ 7 εκχ δ ζοζζχνεοζδ μνβακζηήξ κςπήξ ιάγαξ ημο ζπάδζηα 

ημο ηαθαιπμηζμφ ηαηά ιεηαπείνζζδ, ηαεχξ ηαζ ημ αάνμξ ηςκ 1000 ηυηηςκ, 

πανμοζζάγεηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηαζ ζηα ζπεδζαβνάιιαηα 8 έςξ 13. διεζχκεηαζ υηζ 

ζημοξ πίκαηεξ δεκ πανμοζζάγμκηαζ ηα ζημζπεία βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαζ ημ 

αάνμξ ηδξ κςπήξ θοημιάγαξ πμο αθμνμφκ ηδκ ιεηαπείνζζδ ημο ιάνηονα, θυβς 

απχθεζαξ ημοξ. 

Ζ πνμζεήηδ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ακελάνηδηα απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ 

επειαάζεςκ ηαζ ηδξ δυζδξ ημο αγχημο επέδναζε εεηζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ, 

ζημ κςπυ αάνμξ ημο ζπάδζηα ηαζ ζημ αάνμξ ηςκ 1000 ηυηηςκ.  

ε υηζ αθμνά ημ φρμξ ημο θοημφ θαίκεηαζ υηζ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πνμζεήηδ Ν 

αθθά ηαζ απυ ημ επίπεδμ ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ. Οζ ηζιέξ πμο 

παίνκμοιε είκαζ ορδθυηενεξ ζημ επίπεδμ ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ  70% 

ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ημο 40%. Σμ ι.μ ημο φρμοξ ημο θοημφ ζηζξ ιεηαπεζνίζεζξ ζημ 

επίπεδμ ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ 70% ηοιαίκεηαζ πςνίξ πνμζεήηδ Ν 

ζηα 157,00cm, ιε δυζδ Ν16Kg/ζην ζηα 247,33cm ηαζ ιε δυζδ Ν24Κg/ζην ζηα 

257,17cm. ηζξ ιεηαπεζνίζεζξ ιε 40% ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ μ ι.μ ημο 

φρμοξ είκαζ πςνίξ πνμζεήηδ Ν 218,50cm, ιε δυζδ Ν16Kg/ζην 224,00cm ηαζ ιε 

δυζδ Ν24Κg/ζην 227,00cm.   
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Ζ πνμζεήηδ ημο αγχημο ζηδκ θίπακζδ αφλδζε ηαζ ημ κςπυ αάνμοξ νίγαξ.  ημ 

επίπεδμ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ 70% δ ιεηαπείνζζδ πςνίξ πνμζεήηδ Ν μ 

ι.μ ημο κςπμφ αάνμοξ νίγαξ είκαζ 130,09gr, δ ιεηαπείνζζδ ιε Ν16Kg/ζην είκαζ 

170,82gr εκχ ζηδκ ιεηαπείνζζδ ιε Ν24 Kg/ζην είκαζ 189,22gr. Ακηίζημζπα ζημ 

επίπεδμ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ 40% δ ιεηαπείνζζδ πςνίξ πνμζεήηδ Ν μ 

ι.μ ημο κςπμφ αάνμοξ νίγαξ είκαζ 94,18gr, δ ιεηαπείνζζδ ιε Ν16Kg/ζην είκαζ 

101,53gr εκχ ζηδκ ιεηαπείνζζδ ιε Ν24 Kg/ζην είκαζ 116,94gr.  

ημ ζοκμθζηυ αάνμξ ημο θοημφ δ αφλδζδ πμο έθενε δ πνμζεήηδ ημο Ν ιε 

24Kg/ζην, πάκηα ζε θυκημ P10K10 ηαζ ζε επίπεδμ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ 

70% είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 59,13% ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιεηαπείνζζδ πςνίξ πνμζεήηδ Ν.  

Ζ αθαίνεζδ ημο αγχημο απυ ηδκ  θίπακζδ ιείςζε ηδκ κςπή θοημιάγα. Έηζζ, ζημ 

επίπεδμ ηδξ οδαημπςνζηδηυηδηαξ ημο εδάθμοξ 70%,  ζηζξ ιεηαπεζνίζεζξ πςνίξ άγςημ 

ημ ι.μ. αάνμξ ημο ζπάδζηα είκαζ 179,92 gr/θοηυ, ιε ηδκ πνμζεήηδ Ν16kg/ζην ιε 

θυκημ ημο P10K10 ημ αάνμξ ηοιαίκεηαζ ζημ 255,4gr/θοηυ, εκχ ιε Ν24 

271,72gr/θοηυ. ηζξ ιεηαπεζνίζεζξ ιε 40% ηδξ οδαημπςνζηδηυηδηαξ ημο εδάθμοξ, 

ζηδκ ιεηαπείνζζδ πςνίξ Ν o ι.μ. ηδξ κςπήξ θοημιάγαξ ημο ζπάδζηα είκαζ 

129,6gr/θοηυ, ήημζ ηαηά 27,96% θζβυηενμ, ζηδκ ιεηαπείνζζδ ιε Ν16 είκαζ 

188,63gr/θοηυ, εκχ ζηδκ ιεηαπείνζζδ Ν24Kg/ζην είκαζ 176,3gr/θοηυ. 

πεηζηά ιε ημ αάνμξ ηςκ 1000 ηυηηςκ, οπάνπεζ ηάζδ αφλδζδξ ημο αάνμοξ ζηζξ 

ιεηαπεζνίζεζξ ιε οβναζία ημο εδάθμοξ 70%, εκχ ζηζξ ιεηαπεζνίζεζξ ημο εδάθμοξ ιε 

οβναζία 40% ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ ορδθήξ δυζδξ Ν24 έπμοιε ιείςζδ ημο αάνμοξ 

ημο. Υαναηηδνζζηζηά, ζηζξ ιεηαπεζνίζεζξ ιε επίπεδμ ηδξ οδαημπςνζηδηυηδηαξ ημο 

εδάθμοξ 70%,   δ ιεηαπείνζζδ πςνίξ άγςημ θένεζ ι.μ. αάνμξ 1000 ηυηηςκ 240,32gr, 

ιε ηδκ πνμζεήηδ Ν16kg/ζην ιε θυκημ ημο P10K10 ημ αάνμξ ηοιαίκεηαζ ζημ 

293,85gr, εκχ ιε Ν24 322,73gr. ηζξ ιεηαπεζνίζεζξ ιε 40% ηδξ οδαημπςνζηδηυηδηαξ 

ημο εδάθμοξ, ζηδκ ιεηαπείνζζδ πςνίξ Ν o ι.μ. ημο κςπμφ αάνμοξ ηςκ 1000 ηυηηςκ 

είκαζ 234,68gr, ζηδκ ιεηαπείνζζδ ιε Ν16 είκαζ 260,42gr, εκχ ζηδκ ιεηαπείνζζδ 

Ν24Kg/ζην είκαζ 258,00gr, ήημζ 20,06% θζβυηενμ απυ ηδκ ακηίζημζπμζ ιεηαπείνζζδ ζε 

επίπεδμ οδαημπςνζηδηυηδηαξ 70%. 

ημκ πίκαηα 16  πανμοζζάγμκηαζ ηα ζημζπεζά πμο αθμνμφκ ηδκ απυδμζδ ημο 

ανααυζζημο απυ ηδκ θίπακζδ ηαζ ηα επίπεδα ηδξ άνδεοζδξ. Μζηνυηενδ απυδμζδ ακά 

ζηνέιια ήηακ ζηδκ ιεηαπείνζζδ πςνίξ άγςημ ηαζ ιε άνδεοζδ ζε επίπεδμ ημο 40% ηδξ 

οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ, 811,0Kg/ζην ήημζ ηαηά 23,26% ζε ζφβηνζζδ ιε 

ηδκ ιεηαπείνζζδ υπμο δ άνδεοζδ ήηακ 70% ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ ηαζ 

δ θίπακζδ πςνίξ άγςημ ιυκμ ιε θχζθμνμ ηαζ ηάθζμ (ΝμP10K10). 
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ηζξ ιεηαπεζνίζεζξ, υπμο δυεδηε ημ άγςημ  16 ηαζ 24 Kg/ζηνέιια ακηίζημζπα ηαζ δ 

άνδεοζδ ήηακ 70% ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή 

αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ. Έηζζ, ζε αοηέξ ηζξ ιεηαπεζνίζεζξ δ απυδμζδ ηοιαίκεηαζ  απυ 

1744,40 έςξ 1963,00 Kg/ζηνέιια ηαθαιπμηζμφ. ηζξ ιεηαπεζνίζεζξ υπμο δ άνδεοζδ 

ήηακ 40% ηδξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ δ πνμζεήηδ ηςκ δυζεςκ αγχημο 

δεκ έδςζακ ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ. Μάθζζηα, δ ορδθή δυζδ αγχημο 24 

Kg/ζηνέιια  είπε ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ (1333,3 Kg/ζηνέιια). Αοηυ ιπμνεί κα 

ενιδκεοηεί  υηζ ηα θζπάζιαηα έπμοκ ιεβαθφηενδ επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ηςκ θοηχκ, 

υηακ ζοκδοάγμκηαζ ιε ημ ηαηάθθδθμ επίπεδμ ηδξ άνδεοζδξ. 
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6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Σα παναπάκς απμηεθέζιαηα μδδβμφκ ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα:  

 Οζ ζοκεήηεξ ενέρεζξ ζε ιεβάθμ ααειυ επδνεάγμοκ ημ παναηηήνα ηαζ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηςκ δζενβαζζχκ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζημκ ακαπηοζζυιεκμ μνβαζιυ 

ημο θοημφ. Ζ πνμζεήηδ ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ακελάνηδηα απυ ημκ 

ζοκδοαζιυ ηςκ επειαάζεςκ ηαζ ηδξ δυζδξ ημοξ επέδναζε εεηζηά ζηδκ 

ακάπηολδ ημο θοημφ ηαζ ζηδ ζοζζχνεοζδ ηδξ θοηζηήξ κςπήξ ιάγαξ ζε ζπέζδ 

ιε ημκ ιάνηονα πςνίξ θίπακζδ. 

 Τρδθυηενεξ απμδυζεζξ ζπυνςκ ηαζ αολδηζηή ηάζδ παναηδνήεδηε ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ημο αγχημο ηςκ 16 ηαζ 24Kg/ζηνέιια πμο απμηεθεί ημ ηφνζμ 

ζημζπείμ ζηδκ αφλδζδ ηςκ απμδυζεςκ ημο ηαθαιπμηζμφ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

θχζθμνμ ηαζ ημ ηάθζμ ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ άνδεοζδξ ζημ 70% ηδξ 

οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ. 

 Ζ ορδθή δυζδ αγχημο 24Kg/ζηνέιια ηαζ ημ επίπεδμ άνδεοζδξ ζημ 40% ηδξ 

οδαημπςνδηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ είπε ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ (1333,3 

Kg/ζηνέιια). Αοηυ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί  υηζ ηα θζπάζιαηα έπμοκ ιεβαθφηενδ 

επίδναζδ ζηδκ απυδμζδ ηςκ θοηχκ, υηακ ζοκδοάγμκηαζ ιε ημ ηαηάθθδθμ 

επίπεδμ ηδξ άνδεοζδξ. 
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