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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Απηή ε πεηξακαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΣΔΗ Καιακάηαο απφ ην  

Ννέκβξην 2008 έσο θαη ηνλ Απξίιην 2009. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα  

δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο αλάπηπμεο θπηψλ καξνπιηνχ ζε  

πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα. Γηα ην ιφγν απηφ θαιιηεξγήζεθαλ θπηά καξνπιηνχ ηνπ  

ηχπνπ θαηζαξφ θεθαισηφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο πνηθηιίαο White Boston. Ζ  

θαιιηέξγεηα έγηλε ζε ηξία δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα (πεξιίηε, ειαθξφπεηξα, πεξιίηε  

+ cocosoil) θαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θχηεπζεο (15, 20 cm). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν  πεξιίηεο επλνεί 

πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ θπηψλ απηήο ηεο πνηθηιίαο φηαλ απηά 

θαιιηεξγνχληαη ζε απνζηάζεηο θχηεπζεο 15 cm. Χζηφζν, φηαλ ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη 

ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θχηεπζεο (20 cm) ε παξαγσγή δελ επεξεάδεηαη απφ ην 

ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη νη κεγαιχηεξεο 

απνζηάζεηο θχηεπζεο (20 cm) δελ επλφεζαλ ηελ παξαγσγή ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

κηθξφηεξεο (15 cm) ζε φια ηα ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ πνπ κειεηήζεθαλ.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Βνηαληθή  ηαμηλόκεζε 

 

Άζξνηζκα:  πεξκαηφθπηα 

Τπνάζξνηζκα: Αγγεηφζπεξκα 

Κιάζε:  Γηθνηπιήδνλα 

Σάμε:  χλζεηα 

Τπφηαμε: Liguliflorae 

Οηθνγέλεηα: Compositae 

Γέλνο:  Lactuca 

Δίδνο:  sativa 

 

1.2 Καηαγσγή – Ηζηνξηθό ηνπ θπηνύ 

 

Σν θαιιηεξγνχκελν καξνχιη Lactuca sativa L. ζεσξείηαη φηη πξνήιζε ή απφ 

ην άγξην πξηνλφθπιιν καξνχιη Lactuca serriola ή scariola L., ην νπνίν απηνθχεηαη 

ζε φιε ηελ Διιάδα αιιά ην ζπλαληάκε θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ή 

χζηεξα απφ δηαζηαπξψζεηο ησλ άγξησλ εηδψλ L. saligna θαη L. virosa. Τπάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ είδε πνπ θαηαηάζζνληαη ζην γέλνο Lactuca. Σν καξνχιη 

αλήθεη ζηε κεγαιχηεξε βνηαληθή νηθνγέλεηα ησλ θπηψλ, ηα ζχλζεηα (Compositae) 

θαη ζηελ ππνδηαίξεζε Liguliflorae, ζηελ νπνία ηα αλζίδηα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ζρήκα πνπ κνηάδεη ζαλ ινπξί, θαη ηφζν ζηα θχιια φζν θαη ζηνπο βιαζηνχο 

ζρεκαηίδεηαη έλαο γαιαθηψδεο ρπκφο (latex). πγγεληθά είδε κε ην καξνχιη είλαη ην 

θηρψξηνλ (chicory), ην αληίδη, ην ξαδίθη θ.α. 

Σν καξνχιη ήηαλ γλσζηφ σο ιαραληθφ ζηνπο αξραίνπο Αηγχπηηνπο. Απφ ηελ 

Αίγππην, ε θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνχ δηαδφζεθε ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ απηνχο ζηνπο Ρσκαίνπο. ηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε ην καξνχιη 

έγηλε γλσζηφ θαηά ηελ επνρή ηνπ Καξινκάγλνπ, δειαδή γχξσ ζην 800 κ.Υ. Ζ 

θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνχ ππφ θάιπςε πξέπεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα 

πξσηνεκθαλίζζεθε ηελ επνρή ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 14
νπ

, δεδνκέλνπ φηη ζε θείκελα 
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ηεο επνρήο αλαθέξεηαη ε παξνπζία καξνπιηνχ ζην βαζηιηθφ ηξαπέδη αθφκε θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην (άββαο, 2013). 

Σν καξνχιη ηχπνπ Cos ή Romaine έγηλε γλσζηφ απφ ηελ Διιάδα θαη ην φλνκά 

ηνπ ην πήξε απφ ηελ λήζν Κσ. Παξφια απηά, νη πεξηνρέο θαηαγσγήο ηνπ καξνπιηνχ 

ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνπλ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ηε Μηθξά Αζία, ηνλ Καχθαζν 

θαη ηελ Πεξζία. ηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξεη ν Καββάδαο (1956), απηνθχνληαη 9 είδε 

ηνπ γέλνπο Lactuca. ηελ αξραία Διιάδα ην καξνχιη ππήξμε ιαραλεπφκελν είδνο θαη 

αλαθέξεηαη ηφζν απφ ηνλ Θεφθξαζην θαη ηνλ Ζξφδνην σο «ζξίδαμ» φζν θαη απφ ηνλ 

Γηνζθνπξίδε σο «ζξίδαμ ε ήκεξνο», ελψ απφ ηνπο Ρσκαίνπο θαινχληαλ «ιαθηνχθα» 

θαη απφ ηνπο Κχπξηνπο νλνκαδφηαλ «βξέλζηο». 

Ο ρπκφο ηνπ ήκεξνπ καξνπιηνχ L. sativa θαζψο θαη ησλ L. virosa (ιαθηνχθε 

ε ηνμηθή) θαη L. capitata, είλαη θαξκαθεπηηθφο θαη κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηνκέο πνπ 

γίλνληαη ζηνλ αλζνθφξν βιαζηφ ηνπ θπηνχ. Φαξκαθεπηηθφ είλαη επίζεο θαη ην 

‘‘ζξηδάθηλνλ χδσξ’’ ην νπνίν ιακβάλεηαη κεηά απφ απφζηαμε ησλ θχιισλ ηνπ 

καξνπιηνχ (Καλάθεο, 2007). 

ήκεξα ην καξνχιη είλαη δηαδεδνκέλν θαη θαιιηεξγείηαη ζε φιε ηελ πθήιην. 

Θεσξείηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θπιιψδε ιαραληθά πνπ θαηαλαιψλνληαη 

λσπά ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο  Δπξψπεο, ζηελ Ακεξηθή, 

ζηελ Απζηξαιία, ζηε Ν. Εειαλδία θαη ζηελ Ηαπσλία (Γεκεηξάθεο, 1998). 

 

1.3 Ζ εμάπισζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ καξνπιηνύ  

 

ήκεξα ην καξνχιη θαιιηεξγείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν 

θαη ππφ θάιπςε. Σν καξνχιη σο θαιιηέξγεηα έρεη πνιχ κηθξφηεξεο απαηηήζεηο ζε 

ζεξκνθξαζία ζε ζχγθξηζε κε ηα θαξπνδνηηθά ιαραληθά φπσο ε ηνκάηα, ην αγγνχξη 

θ.ιπ. Γη’ απηφ ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζηελ χπαηζξν, ζηηο κελ ςπρξφηεξεο πεξηνρέο ηεο 

εχθξαηεο δψλεο (π.ρ. θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε ) είλαη δπλαηή ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεξκήο επνρήο (Μάξηηνο έσο Οθηψβξηνο ), ελψ ζηηο ζεξκφηεξεο πεξηνρέο ηεο (π.ρ. 

λνηηφηεξεο πεξηνρέο ηεο κεζνγεηαθήο Δπξψπεο) είλαη δπλαηή αθφκε θαη ην ρεηκψλα. 

Σν καξνχιη είλαη έλα πνψδεο θπηφ πνπ δελ αλαπηχζζεηαη ζε χςνο θαη 

ζπλεπψο φηαλ θαιιηεξγείηαη ππφ θάιπςε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ φγθνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ παξακέλεη αλαμηνπνίεην. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζηελ λφηηα Δπξψπε, 

θαη επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα, ε θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνχ ζην ζεξκνθήπην είλαη 

ιηγφηεξν ζπρλή θαη παξνπζηάδεη ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζχγθξηζε κε ηε θαιιηέξγεηα 
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θαξπνδνηηθψλ ιαραληθψλ. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνχ ζηελ 

Διιάδα θαηαιακβάλεη έθηαζε 43.250 ζηξεκκάησλ. Απφ ηελ παξαπάλσ έθηαζε , ε 

ππαίζξηα θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ εθηείλεηαη ζε 39.750 ζηξέκκαηα ,ελψ ε θαιιηέξγεηα 

ηνπ καξνπιηνχ ππφ θάιπςε θαηαιακβάλεη 3.500 ζηξέκκαηα (άββαο, 2013).  

ηελ Διιάδα ην καξνχιη θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ χπαηζξν ζρεδφλ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αιιά θπξίσο απφ λσξίο ην θζηλφπσξν κέρξη αξγά ηελ άλνημε. 

Σν θαινθαίξη ε παξαγσγή πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη (ζρεκαηηζκφο αλζηθψλ ζηειερψλ) απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

ην κεγάιν κήθνο εκέξαο, πξφβιεκα πνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα μεπεξαζηεί κε ηελ 

επηινγή πνηθηιηψλ αλζεθηηθψλ ζηνλ πξψηκν ζρεκαηηζκφ αλζηθψλ ζηειερψλ. 

Ζ δήηεζε καξνπιηνχ είλαη κεγάιε θαη ην θαινθαίξη. Δθηφο απφ ηηο ππαίζξηεο 

θαιιηέξγεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαιιηεξγείηαη καξνχιη θαη ζηα ζεξκνθήπηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, γηαηί ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ γίλεηαη πην γξήγνξα, παξάγεηαη 

πξντφλ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζε 

πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο. Σν καξνχιη θαιιηεξγείηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, νη κεγαιχηεξεο φκσο εθηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα φπνπ βξίζθνληαη θαη νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο (Οιχκπηνο, 2001). 

Σν παξαγφκελν καξνχιη θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηελ ληφπηα αγνξά, εμαγσγέο 

δελ γίλνληαη, ζα κπνξνχζε φκσο λα θαιιηεξγεζεί θαη γηα εμαγσγέο ζηηο ρψξεο ηεο Β. 

Δπξψπεο θαηά ηνλ ρεηκψλα (Οιχκπηνο, 2001). 

 

1.4 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Σν θαιιηεξγνχκελν καξνχιη είλαη δηπινεηδέο θαη έρεη ελλέα δεχγε 

ρξσκνζσκάησλ (2n=18). Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα είδε ηνπ γέλνπο Lactuca έρνπλ ή 

νθηψ ή ελλέα δεχγε ρξσκνζσκάησλ. Δίλαη θπηφ κεγάιεο εκέξαο πνπ ζεκαίλεη  φηη  ε 

δηάξθεηα έθζεζήο ηνπ ζην θσο (θπζηθφ ή ηερλεηφ) ζα πξέπεη λα  μεπεξάζεη θαηά πνιχ 

ηηο 12 ψξεο γηα λα κπνξέζεη λα  παξάγεη αλζηθφ ζηέιερνο θαη άλζε.  
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1.4.1 Σν θπηό θαη ν βιαζηόο ηνπ καξνπιηνύ  

 

Σν καξνχιη είλαη θπηφ κηθξνχ βηνινγηθνχ θχθινπ, δειαδή εηήζην (Καλάθεο, 

2007) θαη ν βιαζηφο ηνπ δελ απμάλεη ζε χςνο κε ζπλέπεηα ην θπηφ αξρηθά λα 

ιακβάλεη ηε κνξθή έλνο ξφδαθα (ξνδέηαο). Σα θχιια πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ξφδαθα ζε 

απηφ ην ζηάδην αλάπηπμεο είλαη δπλαηφλ είηε λα θιείλνπλ ζρεκαηίδνληαο θεθαιή 

(θεθαισηφ καξνχιη), είηε λα κελ θιείλνπλ (θπιιψδεο καξνχιη) (άββαο, 2013). 

 

1.4.2 Φύιια 

 

Σα θχιια πνπ είλαη ιεία, πιαηεηά, δηαθφξνπ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο, σνεηδή, 

θαξδηνεηδή, επηκήθε, εκθαλίδνληαη ζε ζπεηξνεηδή δηάηαμε. Δίλαη αθέξαηα ή 

θπκαηνεηδή ή αθαλφληζηα νδνλησηά. Σα πξψηα θχιια είλαη ζρεδφλ επίπεδα, ελψ ηα 

επφκελα θχιια εκθαλίδνπλ δηαθφξνπ είδνπο θχξησζε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ 

πνηθηιία, θαη θαιχπηεη ην έλα ην άιιν ζρεκαηίδνληαο (φρη πάληνηε) θεθάιη. 

Σν ρξψκα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηθηιία θπκαίλεηαη απφ βαζχ 

πξάζηλν ή πξαζηλνθίηξηλν σο κε κηα θνθθηλσπή απφρξσζε. Οη πνηθηιίεο πνπ κπνξνχλ 

λα κεηαρξσκαηίδνληαη ζε θνθθηλσπέο φηαλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειέο πεξηέρνπλ 

ηε ρξσζηηθή νπζία αλζνθπαλίλε (Οιχκπηνο, 2001). 

 

1.4.3 Αλζηθό ζηέιερνο - Άλζε 

 

Καηά ηελ επνρή ηεο αλαπαξαγσγήο ζρεκαηίδεηαη αλζηθφ ζηέιερνο (αλζνθφξνο 

βιαζηφο) χςνπο 60-120 cm, φξζην, ιείν, ρσξίο αθάζηα, δηαθιαδηδφκελν θαη 

πνιχθπιιν (Καλάθεο, 2007). 

Σα άλζε είλαη εξκαθξφδηηα θαη θέξνληαη ζε ηαμηαλζίεο (15-25 άλζε) πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθιαδψζεηο ζηνλ αλζνθφξν βιαζηφ, ππφ κνξθή θνξπκβφκνξθνπ 

βφηξπ ή θφβεο. Σα άλζε (αλζίδηα) είλαη κηθξά, θίηξηλα, κε ζηεθάλε πνπ απνηειείηαη 

απφ 5 πέηαια ελσκέλα κεηαμχ ηνπο, 5 ζηήκνλεο επίζεο ελσκέλνπο πνπ ζρεκαηίδνπλ 

ζσιήλα γχξσ απφ ην ζηχιν, ν νπνίνο θέξεη ιεπηέο ηξίρεο θαη θαηαιήγεη ζε δίβνιν 

ζηίγκα. Σα άλζε ζε θάζε ηαμηαλζία αλνίγνπλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα θαη ηα ζηίγκαηα 

είλαη επηδεηθηηθά επηθνλίαζεο κφλν γηα κεξηθέο ψξεο ην πξσί. 
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Σν καξνχιη απηνγνληκνπνηείηαη. Όηαλ ην άλζνο είλαη ψξηκν θαη έηνηκν λα 

αλνίμεη, ν ζηχινο κεγαιψλεη, νη αλζήξεο αλνίγνπλ θαη ειεπζεξψλνπλ ηε γχξε, ε νπνία 

πέθηεη κέζα ζηνλ θψλν πνπ ζρεκαηίδνπλ θαη πνπ βξίζθεηαη ην ζηίγκα, κε απνηέιεζκα 

λα πξαγκαηνπνηείηαη απηεπηθνλίαζε κφιηο αλνίμεη ην άλζνο. Πνιχ ζπάληα, θαη ζε 

κηθξφ πνζνζηφ, κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηαπξεπηθνλίαζε ζην καξνχιη. 

Ζ παξαγσγή πβξηδηζκέλνπ ζπφξνπ ζην καξνχιη δελ είλαη εχθνιε θαη γη’ απηφ 

δελ θπθινθνξνχλ πνιιά πβξίδηα ζηελ αγνξά. Οη δπζθνιίεο γηα παξαγσγή ζπφξνπ 

πβξηδίσλ νθείιεηαη ζηελ απηνγνληκνπνίεζε ηνπ καξνπιηνχ, ζηε δπζθνιία ηερλεηήο 

επηθνλίαζεο θαη ζηε δπζθνιία πξφθιεζεο αξξελνζηεηξφηεηαο κε ρεκηθά ή γελεηηθά 

κέζα (Οιχκπηνο, 2001).  

 

1.4.4 Καξπόο 

 

Ο θαξπφο (ζπφξνο) είλαη αραίλην, κηθξφο, επηκήθεο (3-4 mm), ρξψκαηνο 

πξάζηλνπ ή ιεπθνχ, ιείνο κε 5-7 ξαβδψζεηο θαη θέξεη πάππν απφ ιεπηέο ιεπθέο 

ηξίρεο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλζέζεσλ. Παιαηφηεξα, απφ ηα ζπέξκαηα γηλφηαλ 

εμαγσγή ιαδηνχ κφλν απφ ζπκπίεζε, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείην γηα δηαηξνθή θαη γηα 

θσηηζηηθνχο ζθνπνχο (Αίγππηνο) (Οιχκπηνο, 2001). 

 

1.4.5 Ρίδα 

 

Σν καξνχιη ζρεκαηίδεη παζζαιψδε ξίδα, φκσο κε ηε δηαδηθαζία ηεο κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ κεηαθπηεχζεσλ, ε θεληξηθή ξίδα ηνπ θπηνχ θαηαζηξέθεηαη θαη 

αλαπηχζζεη ζπζζαλψδεο επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα (Οιχκπηνο, 2001). 

 

1.5 Θξεπηηθή αμία καξνπιηνύ 

 

Σν καξνχιη θαηαλαιψλεηαη είηε λσπφ ζε ζαιάηεο είηε καγεηξεκέλν. Σν 

καξνχιη ηχπνπ Cos ή Romaine είλαη πην ζξεπηηθφ απφ ηνπο θεθαισηνχο ηχπνπο 

καξνπιηνχ, γηαηί έρεη πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλεο Α θαη C (Οιχκπηνο, 

2001). Σν καξνχιη είλαη επίζεο κηα θαιή πεγή Ca θαη Ρ. Ζ πεξηεθηηθφηεηά ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ καξνπιηνχ ζε δηάθνξα ζξεπηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 1.1. 
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Πίλαθαο 1.1. Μέζε ζύλζεζε 100 g θαγώζηκνπ πξντόληνο (θύιια). 

 

 

Κεθαισηφ 

(Butterhead) 

Ρσκάλα 

(Cos ή Romaine) 

Καηζαξφ θεθαισηφ 

(Crisphead) 

Δλέξγεηα (ζεξκίδεο) 11 16 11 

Νεξφ (g) 96 94 95 

Πξσηετλεο (g) 1,2 1,6 0,8 

Λίπε (g) 0,2 0,2 0,1 

Τδαηάλζξαθεο (g) 1,2 2,1 2,3 

Βηηακίλε Α (IU) 1.200 2.600 300 

Βηηακίλε Β1 (mg) 0,07 0,10 0,07 

Βηηακίλε B2 (mg) 0,07 0,10 0,03 

Βηηακίλε C (mg) 9 24 5 

Νηαζίλε (mg) 0,4 0,5 0,3 

Άιαηα Ca (mg) 40 36 13 

Άιαηα Fe (mg) 1,1 1,1 1,5 

Άιαηα Mg (mg) 16 6 7 

Άιαηα P (mg) 31 45 25 

(Πεγή: Παλαγησηφπνπινο θαη ππξφπνπινο, 2004) 

 

1.6  Σύπνη θαη πνηθηιίεο καξνπιηνύ 

 

Οη πνηθηιίεο ηνπ καξνπιηνχ κπνξεί λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην 

ρξψκα, ηελ πξσηκφηεηα, ηελ αληνρή ζην ζρεκαηηζκφ αλζνθφξνπ βιαζηνχ ζε 

ζπλζήθεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη κεγάιεο εκέξαο, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε 

αζζέλεηεο θαη ηέινο ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο. 

 

1.6.1 Σύπνο ιείν θεθαισηό (BUTTERHEAD) 

 

Πξφθεηηαη γηα ηχπν καξνπιηνχ πνπ ζρεκαηίδεη θιεηζηή θεθαιή κε ιεία ή 

ειαθξψο θπκαηνεηδή θχιια. Σν κέγεζνο ηνπ θπηνχ είλαη κέηξην θαη ηα θχιια έρνπλ 

ρξψκα αλνηρηφ πξάζηλν. Γλσζηέο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ καξνπιηνχ είλαη νη 

White Boston θαη Boston πνπ απαηηνχλ πεξίπνπ 70 εκέξεο απφ ηε ζπνξά κέρξη ηε 
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ζπγθνκηδή. Άιιεο γλσζηέο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη νη Italica, Citation, 

Artemis (Οιχκπηνο, 2001). 

 

 

EIKONA 1.1: Σχπνο καξνπιηνχ ιείν θεθαισηφ (πεγή: www.farmgirlfare.com). 

 

Οη ζπνπδαηφηεξεο πνηθηιίεο είλαη: 

α) White Boston 

Δίλαη πνηθηιία κε θπηά αλνηθηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο, ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο 

είλαη κέηξην. Σα θχιια είλαη ιεία θαη θπκαηνεηδή θαη απαηηνχληαη πεξίπνπ 70 εκέξεο 

κέρξη ηε ζπγθνκηδή (κεηά ηε κεηαθχηεπζε). Δίλαη πνηθηιία κε πνιχ θαιή 

πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε Φιψξηδα ησλ Ζ.Π.Α. (Καλάθεο, 

2007). 

β) Bibb 

Πνηθηιία κε ζρεηηθά κηθξφζσκν θπηφ κε γξήγνξε αλάπηπμε αιιά έρεη ην 

κεηνλέθηεκα ηνπ πξφσξνπ ζρεκαηηζκνχ αλζηθνχ ζηειέρνπο (Καλάθεο, 2007). 

γ) Citation 

Tν κέγεζνο ηνπ θπηνχ απηνχ είλαη κέηξην πξνο κεγάιν. Σα θχιια είλαη ιεία 

θαη ρνλδξά, κε βαζχ πξάζηλν ρξψκα. Πνιχ θαιήο πνηφηεηαο, αληέρεη ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ζην πεξηθεξεηαθφ θάςηκν ησλ θχιισλ (Παππάο, 2005).  

δ) Artemis 

Πνηθηιία πνπ είλαη αλζεθηηθή ζηνλ πξψηκν ζρεκαηηζκφ αλζηθνχ ζηειέρνπο θαη 

θαηάιιειε γηα φςηκε θαιιηέξγεηα ηελ άλνημε πξνο θαινθαίξη. Αληέρεη επίζεο ζηνλ 

πεξνλφζπνξν θαη ζην πεξηθεξεηαθφ θάςηκν ησλ θχιισλ (Παππάο, 2005).  

ε) Briweri (αλνημηάηηθε – θζηλνπσξηλή πνηθηιία  ζεξκνθεπίνπ) 

Πνηθηιία κε θεθαιέο κέηξηνπ κεγέζνπο θαη κε θχιια αλνηθηνχ πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο. Ο βηνινγηθφο ηεο θχθινο είλαη κέζεο δηάξθεηαο θαη είλαη θαηάιιειε γηα 

http://www.farmgirlfare.com/
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ζεξκνθήπην ή πιαζηηθφ ηνχλει. Ζ πνηθηιία απηή παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα ζε 

πνιιέο αζζέλεηεο (Ενχκε, 2009). 

ζη) Trocadero (ρεηκσληάηηθε) 

Πνηθηιία κε θεθαιέο κέηξηεο θαη κε θχιια αλνηθηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο. Έρεη 

κηθξήο δηάξθεηαο βηνινγηθφ θχθιν θαη είλαη θαηάιιειε γηα ζπνξά ζην ηέινο ηνπ 

θαινθαηξηνχ κε αξρέο θζηλνπψξνπ (Ενχκε, 2009). 

δ) Rachel 

Έρεη θπηά ηαρείαο αλάπηπμεο κε θαιά αλεπηπγκέλε θεθαιή. Σα θχιια είλαη 

κέζνπ πάρνπο θαη ζρεηηθά αλνηθηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο. Δίλαη αλζεθηηθή ζην σίδην 

θαη ηνλ πεξνλφζπνξν (Παππάο, 2005). 

ε) Regina di Maggio VF (Βαζίιηζζα ηνπ Μαΐνπ) 

Δίλαη πξψηκε πνηθηιία πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κε ζπνξά ην Μάξηην θαη 

ηνλ Απξίιην θαη ε ζπγθνκηδή γίλεηαη απφ ηα κέζα Μαΐνπ σο ηα κέζα Ηνπλίνπ (Ενχκε, 

2009).  

ζ) Larissa (αλνημηάηηθε – θζηλνπσξηλή πνηθηιία ζεξκνθεπίνπ) 

Έρεη θεθαιέο κέηξηεο κε θχιια αλνηθηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο θαη κηθξήο 

δηάξθεηαο βηνινγηθφ θχθιν. Δίλαη πνηθηιία θαηάιιειε γηα ζεξκνθήπην ή πιαζηηθφ 

ηνχλει. Δίλαη θαηάιιειε γηα ζπνξά απφ ηα ηέιε Ννεκβξίνπ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 

θαη απφ ην ηέινο Απγνχζηνπ κέρξη ηνλ επηέκβξην. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη ηνλ 

Απξίιην-Μάην. Γηα ζπγθνκηδή ηνλ Ννέκβξην-Γεθέκβξην, ε ζπνξά γίλεηαη ηνλ 

Αχγνπζην (Ενχκε, 2009). 

η) Rossa delle quattro stagioni ( θόθθηλν ηεζζάξσλ επνρώλ ) 

Δίλαη πνηθηιία ηαρείαο αλάπηπμεο κε θεθαιή γεκάηε θαη κεγάιε. Έρεη ρξψκα 

πξάζηλν πνπ θνθθηλίδεη κε ην ειηαθφ θσο. Δίλαη άξηζηε γηα θζηλνπσξηλή ζπνξά ιφγσ 

ηεο αληνρήο ηεο ζην θξχν (Ενχκε, 2009). 

θ) Estiva di Κagran KS ( θαινθαηξηλό) 

Άξηζηε πνηθηιία, θαηάιιειε γηα φιεο ηηο επνρέο, εηδηθά γηα ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν. Σν ρξψκα ησλ θχιισλ είλαη πξάζηλν θαη ζρεκαηίδεη θεθαιή κεγάινπ 

κεγέζνπο (300-350 g). Ζ ζπνξά γίλεηαη απφ ην ηέινο Μαξηίνπ σο ηα κέζα 

Απγνχζηνπ. Ζ ζπγθνκηδή απφ ηα κέζα Μαΐνπ σο ηα κέζα Οθησβξίνπ (Ενχκε, 2009).  
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1.6.2 Σύπνο COS - ROMAINE  

 

Δίλαη ν ηχπνο καξνπιηνχ πνπ θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηε Β. Αθξηθή. Σα θπηά είλαη φξζηα, ςειφηεξα απφ ησλ άιισλ ηχπσλ θαη 

θέξνπλ ιεπηά, ζηελά, επηκήθε θχιια, ρξψκαηνο βαζχ πξάζηλνπ ζην εμσηεξηθφ θαη 

αλνηρηνχ πξάζηλνπ ζην εζσηεξηθφ. Ζ θεθαιή πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη κηθξή, επηκήθεο 

θαη φρη ηδηαίηεξα ζθηρηή, ελψ ζε κεξηθέο πνηθηιίεο ηα θχιια ζηξέθνληαη πξνο ηα κέζα 

θαη ηα εζσηεξηθά θχιια ζρεκαηίδνπλ ηελ θεθαιή. Γλσζηέο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ είλαη νη Paris Island, White Paris θαη Dark Green (Nonnecke, 1989; Οιχκπηνο, 

2001). 

Οη ζπνπδαηφηεξεο πνηθηιίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξνπιηνχ είλαη νη 

εμήο: 

α) Marvelo 

Πνηθηιία ηεο νπνίαο ηα θχιια έρνπλ ρξψκα ζθνχξν πξάζηλν. Δίλαη αλζεθηηθή 

πνηθηιία ζην ζρεκαηηζκφ αλζηθνχ ζηειέρνπο θαζψο θαη κεζνφςηκε, γη’ απηφ 

θαιιηεξγείηαη κε επηηπρία αξγά ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη (Καλάθεο, 2007). 

β) Parris island cos 

Σν φλνκα έρεη λα θάλεη κε ην λεζί Parris απφ ηε Νφηηα Καξνιίλα. Οη 

ειθπζηηθέο, νκνηφκνξθεο θεθαιέο πνπ ζρεκαηίδεη γίλνληαη πεξίπνπ 20 cm. Φειά, κε 

θχιια ηξαγαλά, πξάζηλα εμσηεξηθά θχιια πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ ρισκφ-πξάζηλε 

«ηξπθεξή» θαξδηά θαη έρνπλ ζρεηηθά γιπθηά γεχζε ηεο. Οη εκέξεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ζπγθνκηδή είλαη 70 – 75 εκέξεο απφ ηε κεηαθχηεπζε (Καλάθεο, 2007). 

γ) Paris cos 

Πνηθηιία, ζηελ νπνία ηα θπηά είλαη φξζηα, κεγάια, κε θιεηζηή θεθαιή θαη κε 

ζθνχξα πξάζηλα θχιια. Παξαιιαγή ηεο πνηθηιίαο απηήο παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα 

ζην κσζατθφ ηνπ καξνπιηνχ (LMV). Καιιηεξγείηαη ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα 

(Καλάθεο, 2007). 

δ) Paris white noga  

Σεο πνηθηιίαο απηήο  ηα θπηά απνθηνχλ κεγάιν κέγεζνο. Σα εμσηεξηθά  θχιια 

έρνπλ ειαθξά θπκαηνεηδέο ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο είλαη πξαζηλσπφ. Δίλαη πξψηκε 

πνηθηιία. Αληέρεη ζην ζρεκαηηζκφ αλζηθνχ ζηειέρνπο φηαλ επηθξαηνχλ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη είλαη θαηάιιειε γηα θαινθαηξηλή θαιιηέξγεηα (Παππάο, 2005). 
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ε) Ρσκάλα Ηιηζίσλ  

Δίλαη ε κνλαδηθή ειιεληθή πνηθηιία κε θαιά αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

θαιή παξαγσγή (Παππάο, 2005). 

ζη) Fairen 

Φπηά φξζηα κε θιεηζηή θεθαιή θαη ρξψκα θχιισλ πξάζηλν. Παξνπζηάδεη 

αλζεθηηθφηεηα ζην κσζατθφ ηνπ καξνπιηνχ (LMV) θαη θαιιηεξγείηαη ην θζηλφπσξν 

θαη ηνλ ρεηκψλα (Παππάο, 2005).  

δ) Gramsi 

Μνηάδεη κε ηελ πνηθηιία Parris Island Cos, αιιά έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηηο πςειέο  ζεξκνθξαζίεο (δελ ζρεκαηίδεη εχθνια αλζηθφ ζηέιερνο) 

θαη επνκέλσο είλαη θαηάιιειε γηα θαιιηέξγεηα αξγά ηελ άλνημε ή ην θαινθαίξη θαη 

λσξίο ην θζηλφπσξν (Παππάο, 2005). 

ε) Bionda degli ortolani 

πλψλπκν ηεο Blonde maraîchère. Δίλαη γλσζηή θαη σο ε μαλζηά πνηθηιία ησλ 

θεπνπξψλ. Δίλαη πνηθηιία πνπ θαζπζηεξεί ζηελ παξαγσγή ζπφξνπ θαη ε ζπγθνκηδή 

γίλεηαη ην θαινθαίξη (Ενχκε, 2009).  

Άιιεο πνηθηιίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ είλαη νη: Cos Corsia, Romana Inver, 

Romana Ballon, Romance, Romana Larca, Valmaine Cos, Winter Density θαη άιιεο 

πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε κηθξφηεξεο εθηάζεηο. 

 

 

EIKONA 1.2: Σχπνο καξνπιηνχ Romaine. 

 

 

 



 18 

 

1.6.3 Σύπνο θαηζαξό θεθαισηό (Iceberg) 

 

Δίλαη θεθαισηφ, θαηζαξφ καξνχιη θαηάιιειν γηα θζηλνπσξηλή, ρεηκεξηλή θαη 

αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα. Σν θπηφ ζρεκαηίδεη θεθαιή ζρεδφλ ζθαηξηθή πνπ είλαη 

ζπλεθηηθή, κεγάιε θαη θιεηζηή. Σα θχιια έρνπλ ρξψκα ειαθξχ έσο βαζχ πξάζηλν. 

Πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηνλ 

Καλαδά. Γλσζηέο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη Empire, Brogan, Great Lakes, 

Salinas, Italica, Brogan (Γεκεηξάθεο, 1998; Καλάθεο, 2007). Ηδηαίηεξα ε Great Lakes 

είλαη κηα πνηθηιία  πνπ ζρεκαηίδεη θεθαιή κεηξίνπ κεγέζνπο θαη έρεη ρξψκα πξάζηλν 

ζθνχξν θαη επηθάλεηα ειαθξά θπκαηνεηδνχο εκθάληζεο. Δίλαη πνιχ αλζεθηηθή ζην 

πεξηθεξεηαθφ θάςηκν ησλ θχιισλ (Καλάθεο, 2007). 

Οη ζπνπδαηφηεξεο πνηθηιίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ καξνπιηνχ είλαη: 

α) Great Lakes 659-700 

Δίλαη πνηθηιία πνπ ζρεκαηίδεη θεθαιή κεηξίνπ κεγέζνπο. Έρεη ρξψκα πξάζηλν 

ζθνχξν θαη επηθάλεηα θεθαιήο ειαθξά θπκαηνεηδνχο εκθάληζεο. Δίλαη πνιχ 

αλζεθηηθή ζην πεξηθεξεηαθφ θάςηκν ησλ θχιισλ (Καλάθεο, 2007).  

β) Salinas 

Πνηθηιία πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ Ακεξηθή γηα θαιιηέξγεηα ζε παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο ηελ άλνημε, ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν. Παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή 

αλζεθηηθφηεηα ζηνλ πεξνλφζπνξν, ζην κσζατθφ ηνπ καξνπιηνχ θαη ζην πεξηθεξεηαθφ 

θάςηκν. Ζ θεθαιή ηνπ θπηνχ αλαπηχζζεηαη ζε αξθεηά κεγάιν κέγεζνο. Σα θχιια 

είλαη θαηζαξά, ηξπθεξά θαη ην ρξψκα ηνπο είλαη βαζχ πξάζηλν (Παππάο, 2005). 

γ) Italica  

Ζ θεθαιή έρεη κέηξην έσο κεγάιν κέγεζνο θαη ρξψκα βαζχ πξάζηλν. Δίλαη 

θαιήο εκθάληζεο, κε ηθαλνπνηεηηθή αλζεθηηθφηεηα ζην πεξηθεξεηαθφ θάςηκν ησλ 

θχιισλ. Καηάιιειε πνηθηιία γηα θαιιηέξγεηα αξγά ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη 

(Καλάθεο, 2007). 

δ) Brogan 

Έρεη θπηά ηαρείαο αλάπηπμεο κα θεθαιή κεηξίνπ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο 

ειαθξηνχ πξάζηλνπ. Δίλαη ζρεηηθά αλζεθηηθή ζην ζρεκαηηζκφ αλζηθψλ ζηειερψλ, 

ζηνλ πεξνλφζπνξν θαη ζην σίδην (Παππάο, 2005). 
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ε) Empire 

Ζ θεθαιή είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο. Έρεη ρξψκα ειαθξχ πξάζηλν, θαιήο 

εκθάληζεο θαη κε πνιχ θαιή αλζεθηηθφηεηα ζην πεξηθεξεηαθφ θάςηκν θαη κε 

αλζεθηηθφηεηα ζην ζρεκαηηζκφ αλζηνχ ζηειέρνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

κεγάιε θσηνπεξίνδν (Καλάθεο, 2007). 

 

1.6.4 Σύπνο ζαιάηα (Looseleaf) 

 

Σα θπηά αλαπηχζζνπλ ηα θχιια ηνπο ειεχζεξα θαη δελ ζρεκαηίδνπλ θεθαιή. 

Σα θχιια είλαη θπκαηνεηδή-θαηζαξά θαη ην ρξψκα ηνπο πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο 

απνρξψζεηο ηνπ πξάζηλνπ θαη πνιιέο θνξέο ηα εμσηεξηθά θπξίσο θχιια θέξνπλ 

θνθθηλσπή απφρξσζε (Οιχκπηνο, 2001). 

Τπάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη καξνπιηνχ φπσο ην Stem ή Asparagus Lettuce, 

γλσζηφ σο θηλέδηθν καξνχιη. Απηφ ζρεκαηίδεη έλα επίκεθεο, αξθεηά ρνλδξφ θαη 

ζαξθψδεο αλζηθφ ζηέιερνο κε ηξπθεξά θχιια, ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη είηε σκφ είηε 

καγεηξεκέλν. Άιινο είδνο καξνπιηνχ, ηνπ νπνίνπ θαηαλαιψλνληαη ηα ζαξθψδε 

θχιια είλαη ην ηλδηθφ καξνχιη Lactuca indica, ην νπνίν θαιιηεξγείηαη ζαλ πνιπεηέο 

(Οιχκπηνο, 2001). 

ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη εμήο πνηθηιίεο : 

α) Grand rapids  

Πνηθηιία κε αλνηρηφ ραιαξφ θχιισκα. Φπηά φξζηα, κεηξίνπ κεγέζνπο. Σα 

θχιια είλαη ειεχζεξα θπκαηηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κε έληνλν θπκαηηζκφ ζηελ 

πεξηθέξεηά ηνπο, ειαθξηνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο. Δίλαη πξψηκε πνηθηιία θαη 

ζπκπιεξψλεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζε 43 εκέξεο, απφ ηελ εκέξα θχηεπζεο. Δίλαη 

θαηάιιειε πνηθηιία γηα θαιιηέξγεηα ζε ζεξκνθήπηα (Καλάθεο, 2007).  

β) Simpson’s Curled 

Πνηθηιία κε ραιαξφ αλνηθηφ θχιισκα. Έρεη θπηά κεγάινπ κεγέζνπο. Σα 

θχιια είλαη θαηζαξά κε έληνλν θπκαηηζκφ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. Σν ρξψκα ησλ 

θχιισλ είλαη πνιχ ειαθξχ πξάζηλν. Δίλαη πνιχ δεκνθηιήο πνηθηιία (Παππάο, 2005). 

γ) Salad Bowl 

Πνηθηιία κε ραιαξφ αλνηθηφ θχιισκα. Σα θπηά είλαη κέηξηνπ κεγέζνπο, κε 

θχιια ππθλά, ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα ξνδέηαο. Σα θχιια έρνπλ αλψκαιε επηθάλεηα 

θαη ην ρξψκα ηνπο είλαη ειαθξχ πξάζηλν. Πνηθηιία αλζεθηηθή ζηνλ πξψηκν 

ζρεκαηηζκφ αλζηθνχ ζηειέρνπο (Ενχκε, 2009). 
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δ) Prizehead 

Πνηθηιία κε ραιαξφ αλνηθηφ θχιισκα, ηεο νπνίαο ηα θπηά είλαη κέηξηνπ 

κεγέζνπο. Σα θχιια είλαη θαηζαξά κε έληνλν θπκαηηζκφ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη ην 

ρξψκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηνχ, δειαδή, ηα λεαξά  θχιια είλαη θηηξηλνπξάζηλν  θαη 

ειαθξά θνθθηλσπφ ζηα εμσηεξηθά θχιια. Δίλαη ειαθξά πην φςηκε πνηθηιία απφ ηελ 

Grand rapids. Δίλαη πνηθηιία αλζεθηηθή ζηε κεηαθνξά (Παππάο, 2005). 

ε) Δ 9908 

Πνηθηιία κε ραιαξφ αλνηθηφ θχιισκα. Δίλαη θπηφ ζπκπαγέο κε θπκαηνεηδή 

θχιια. Δίλαη αλεθηηθή ζην κσζατθφ ηνπ καξνπιηνχ (LMV) (Παππάο, 2005). 

ζη) Terra 

Πνηθηιία κε ραιαξφ αλνηθηφ θχιισκα, κε θνθθηλσπά θπκαηνεηδή θχιια. 

Δίλαη καξνχιη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθφ ζην ζρεκαηηζκφ αλζεθηηθψλ 

ζηειερψλ (Παππάο, 2005).  

δ) Lollo Rossa (Atsina) 

Δίλαη θπιιψδεο καξνχιη, πνπ δελ ζρεκαηίδεη θεθαιή, αιιά νπσζδήπνηε είλαη 

ζπκπαγέο. Σα θχιια είλαη ιεπηά θαη ηξπθεξά θαη έρνπλ ζην άθξν ηνπο θαθε-θφθθηλν 

ρξψκα. Καιιηεξγείηαη απφ ηελ άλνημε κέρξη ην θζηλφπσξν (Παππάο, 2005). 

 

1.7 ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

 

1.7.1. Πνιιαπιαζηαζκόο – Δγθαηάζηαζε λέαο θαιιηέξγεηαο 

 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ καξνπιηνχ ζηε πξάμε γίλεηαη κε ζπφξν. Ζ ζπνξά 

γίλεηαη είηε απεπζείαο ζην ρσξάθη ή ζε ζπνξείν, αλάπηπμε θπηαξίσλ θαη 

κεηαθχηεπζε . Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζην έδαθνο γίλεηαη κε κεηαθχηεπζε 

ησλ ζπνξνθχησλ αθνχ έρνπλ θζάζεη ζην ηειηθφ ζηάδην αλάπηπμεο.  

Γηα ηελ θχηεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηαο κε καξνχιη απαηηείηαη 

έθηαζε ζπνξείνπ ίζε πεξίπνπ κε ην 1/100 απηήο ηεο επηθάλεηαο. Ζ απαηηνχκελε 

πνζφηεηα ζπφξνπ αλά ζηξέκκα αλέξρεηαη ζηα 15-20 g. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

ζπφξνο ηνπ καξνπιηνχ ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

ιήζαξγνπ θαη δελ βιαζηάλεη. Γηα απηφ ην ιφγν ε ζπνξά πξφζθαηα ζπγθνκηζζέλησλ 

ζπφξσλ καξνπιηνχ δε ζπλίζηαηαη, αιιά ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξίπνπ κεηά απφ 6 

κήλεο (άββαο, 2013). 
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χκθσλα κε ηνλ Οιχκπην (2001), φηαλ αθνινπζείηαη ε ηερληθή ηεο 

κεηαθχηεπζεο κπνξεί λα γίλεη: 

1. Απηφκαηε ζπνξά θαιπκκέλσλ ζπφξσλ ζε θχβνπο.  

2. Με ην ρέξη ζπνξά θαλνληθνχ ζπφξνπ ζε θχβνπο εδάθνπο.  

3. πνξά θαιπκκέλσλ ζπφξσλ ζε πιαζηηθνχο δίζθνπο ή δίζθνπο απφ θειηδφι.  

4. πνξά ζε θηβψηηα θαη κεηαθχηεπζε ζε θχβνπο εδάθνπο ή δίζθνπο.  

5. πνξά ζε θηβψηηα, αιίεο ή ζεξκνζπνξεία θαη κεηαθχηεπζε απεπζείαο ζην 

έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε ην έδαθνο πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια (φξγσκα, 

ελζσκάησζε θνπξηάο, ιηπαζκάησλ θαη ςηινρσκαηηζκφο). Οη πνζφηεηεο ησλ 

ιηπαζκάησλ πνπ απαηηνχληαη εμαξηψληαη απφ ην ηχπν θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ 

εδάθνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα θάζε ζηξέκκα απαηηνχληαη 30 kg ηξηπινχ 

ππεξθσζθνξηθνχ θαιίνπ θαη 20-30 kg ζεηηθνχ θαιίνπ. 

Οη πνζφηεηεο απηέο ζεσξνχληαη αξθεηέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θπηψλ ζε θψζθνξν θαη θάιην γηα φιε ηε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Σν άδσην εθηφο 

απηνχ ηεο θνπξηάο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζαλ επηθαλεηαθή ιίπαλζε (πδξνιίπαλζε) 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δφζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Καηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο πδξνιίπαλζεο καδί κε ην άδσην ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θαιίνπ σο επηθαλεηαθή ιίπαλζε, κε αληίζηνηρε κείσζε 

ηεο παξνρήο ηνπ θαιίνπ κέζσ ηεο βαζηθήο ιίπαλζεο. 

Ζ κεηαθχηεπζε γίλεηαη φηαλ ηα θπηάξηα έρνπλ απνθηήζεη 3-5 θχιια, 3-4 

εβδνκάδεο πεξίπνπ κεηά απφ ηε ζπνξά ζην ζπνξείν. Καηά ηε κεραληθή κεηαθχηεπζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεραλήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλα θαη ηα νπνία έιθνληαη απφ γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο. 

Ο αξηζκφο ησλ θπηψλ καξνπιηνχ αλά ζηξέκκα ή αλά m
2
 εμαξηάηαη απφ ηηο 

απνζηάζεηο θχηεπζεο πνπ ζα επηιεγνχλ. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο επεξεάδνληαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν θαιιηεξγεηήο, νη θπξηφηεξνη 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη: ε επνρή θχηεπζεο, ε πνηθηιία, ε ηνπνζεζία θχηεπζεο (αγξφο ή 

ζεξκνθήπην), ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ηνπ θπηνχ (ηειηθνχ πξντφληνο) πνπ πξνηηκά 

ε αγνξά, ε ηηκή (έζνδα) πνπ εμαζθαιίδεη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ή βάξνο θεθαιήο, ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε CO2 (αλζξαθνιίπαλζε) θ.ά. (Οιχκπηνο, 

2001). 

ηελ Διιάδα, ε θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ ζην ζεξκνθήπην γίλεηαη 

αθνινπζψληαο ζπζηήκαηα κε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο θχηεπζεο θαη επνκέλσο 
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θαιιηεξγείηαη κηθξφηεξνο αξηζκφο θπηψλ ζην ζηξέκκα. Γεληθά, νη απνζηάζεηο 

θχηεπζεο είλαη 30-40 cm θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο ή 25-35 cm επί ηεο γξακκήο 

θαη 30-50 cm κεηαμχ ησλ γξακκψλ (Οιχκπηνο, 2001; Καλάθεο, 2007). 

 

1.7.2. Άξδεπζε θαη ιίπαλζε 

 

Αλ θαη ην καξνχιη είλαη έλα κηθξνχ κεγέζνπο θπηφ, έρεη ζεκαληηθέο αλάγθεο 

ζε λεξφ, ιφγσ ηεο πςειήο ππθλφηεηαο θχηεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα 

θχιια ηνπ είλαη κεγάια θαη ηξπθεξά, ρσξίο ηξίρεο ή άιια φξγαλα πξνζαξκνγήο ζε 

μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο. Ηδηαίηεξα ζε θαιιηέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ ζεξκή 

επνρή ηνπ έηνπο, ε ηαθηηθή άξδεπζε κε επαξθείο πνζφηεηεο λεξνχ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή (κέζν βάξνο θπηνχ) φζν θαη γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζπγθνκηδφκελσλ  καξνπιηψλ. ηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο Μεζνγεηαθέο 

ρψξεο, ην καξνχιη θαηά θαλφλα αξδεχεηαη κέζσ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο κε ζηαγφλα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο ηνπ έηνπο, ε θαηαλάισζε λεξνχ 

αλά ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο καξνπιηνχ αλέξρεηαη ζε 2-3 m
3
. 

Ζ επηθαλεηαθή ιίπαλζε ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ ηεο παξνρήο ησλ ιηπαζκάησλ 

κε ην λεξφ άξδεπζεο (πδξνιίπαλζε ). Οη αθξηβείο ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηψληαη γηα ηελ πδξνιίπαλζε ηνπ καξνπιηνχ εμαξηψληαη απφ ην 

είδνο ηνπ εδάθνπο, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, ηελ βαζηθή ιίπαλζε 

πνπ εθαξκφζζεθε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θ.ιπ. 

Σν εχξνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ ζπληζηψληαη γηα ην καξνχιη είλαη 80-150 

mg/L N, 100-200 mg/L K θαη 20-30 mg/L Mg. εκεηψλεηαη φηη καγλήζην ρνξεγείηαη 

κφλν φηαλ ην έδαθνο είλαη θησρφ ζε απηφ ην ζξεπηηθφ ζηνηρείν θαη δελ έρεη γίλεη 

πξνζζήθε ηνπ κέζσ ηεο βαζηθήο ιίπαλζεο. ε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη θψζθνξνο ζην ζρήκα ηεο πδξνιίπαλζεο ζε ζπγθέληξσζε 20-

30mg/L (άββαο, 2013). 

 

1.7.3 Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

1) Έδαθνο 

Σν καξνχιη απαηηεί εδάθε πνιχ γφληκα, πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, κε 

θαιή απνζηξάγγηζε θαη πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία. Σα πην θαηάιιεια εδάθε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνχ είλαη ηα ακκνπειψδε. Σα ειαθξά ακκψδε εδάθε 
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πξνηηκψληαη γηα πξψηκε παξαγσγή. Σν άξηζην pH ηνπ εδάθνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 

6,0 θαη 7,0.  

Σν καξνχιη δελ αλέρεηαη ηα εδάθε κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ, γηαηί 

πξνθαινχλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ θχιισλ ηνπ (θχιια κε ζθνχξν πξάζηλν ρψκα θαη δεξκαηψδε πθή). Δπηπιένλ, 

επαηζζεζία παξνπζηάδεη ζε πνιχ φμηλα εδάθε θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη πνιχ 

ζπρλά ε πξνζζήθε αζβεζηίνπ (Οιχκπηνο, 2001). 

Δηδηθφηεξα, ζηε βαζηθή ιίπαλζε κε νξγαληθή νπζία (ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ρσλεκέλεο θνπξηάο) ε πξνζζήθε 10 ηφλσλ / ζηξέκκα ζε ειαθξά ακκψδε εδάθε έρεη 

άξηζηε επίδξαζε, δηφηη αθελφο ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ κε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη 

βειηηψλεη ηελ πδαηντθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα ζπγθξαηείηαη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζην θπηφ 

(Ενχκε, 2009). 

2) Δδαθηθή πγξαζία 

Λφγσ ηνπ επηθαλεηαθνχ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ καξνπιηνχ, ε ζπρλφηεηα ησλ 

πνηηζκάησλ ηνπ πξέπεη λα είλαη ηαθηηθή κε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν παξακέλεη ζπλερψο πγξφ ην επηθαλεηαθφ έδαθνο, θάηη πνπ είλαη αλαγθαίν γηα 

ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Αληίζεηα, κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο πγξαζίαο 

ηνπ εδάθνπο ιφγσ αθαλφληζησλ πνηηζκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πίθξηζκα ησλ 

θχιισλ. Ζ ππεξβνιηθή πγξαζία ηνπ εδάθνπο δελ είλαη επηζπκεηή, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

επνρή πνπ ζρεκαηίδεηαη ε θεθαιή, γηαηί κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ 

ραιαξψλ θεθαιψλ (Ενχκε, 2009).  

3) Θεξκνθξαζία αηκόζθαηξαο 

Σν καξνχιη είλαη θπηφ ςπρξήο επνρήο θαη αλαπηχζζεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κέρξη θαη -5
ν
C. Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζην ζεξκνθήπην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά θαη θαηά ηε λχρηα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην ηχπν 

ηνπ καξνπιηνχ ηελ πνηθηιία, ηελ ειηθία ηνπ θπηνχ, ηελ επνρή, ηελ έληαζε ηνπ 

θσηηζκνχ θαη ην επίπεδν ηνπ CO2. 

Με ηελ επηθξάηεζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, επλνείηαη ε γξήγνξε αλάπηπμε 

ησλ θπηψλ λσξίο ην θζηλφπσξν, ελψ αξγά ηελ άλνημε ελζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγία 

αδχλαησλ ιεπηψλ θπηψλ κε κηθξφ βάξνο. 

Γεληθά, ζπληζηάηαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο λα 

θπκαίλεηαη απφ 5-7
ν
C ρακειφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ηεο εκέξαο Ζ 
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άξηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηελ βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ είλαη κεηαμχ 15-21
ν
C (Καλάθεο, 

2007). 

Γηα ηα θεθαισηά καξνχιηα ζπληζηψληαη νη εμήο ζεξκνθξαζίεο:  

 Θεξκνθξαζία λχθηαο: 15
ν
C  

 Θεξκνθξαζία εκέξαο κε ζπλλεθηά: 17-20
ν
C 

 Θεξκνθξαζία εκέξαο ειηφινπζηεο: 21-24
ν
C 

Γηα ηα θαηζαξά θεθαισηά καξνχιηα (Iceberg) ζπληζηψληαη νη εμήο 

ζεξκνθξαζίεο: 

 Θεξκνθξαζία λχθηαο: 10-15
ν
C  

 Θεξκνθξαζία εκέξαο: 13-21
ν
C  

Χζηφζν, ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηεο κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε θσηηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο πνηθηιίεο πνπ 

αλήθνπλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο καξνπιηνχ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επξείαο πξνζαξκνγήο 

ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. γη’ απηφ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ δηάθνξεο επνρέο ηνπ 

ρξφλνπ (Καλάθεο, 2007). 

4) Φσο 

Σν θσο επηδξά ζηε θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπηνχ θαη θαηά 

ζπλέπεηα επηδξά θαη ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ. Δπίζεο, ην θσο επηδξά ζηε 

δεκηνπξγία ηεο ρισξνθχιιεο πνπ πξνζδίδεη ζην καξνχιη ην ραξαθηεξηζηηθφ πξάζηλν 

ρξψκα ηνπ (Καξακπέηζνο, 2001).  

Ζ απνξξφθεζε αδψηνπ ζην καξνχιη επεξεάδεηαη απφ ην θσηηζκφ θαη ηε 

ζχζηαζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Όζν κεγαιψλεη ε έληαζε ηνπ θσηφο ηφζν 

απμάλεηαη ε απνξξφθεζε ηνπ αδψηνπ απφ ηα θπηά. Οη αλάγθεο ηνπ καξνπιηνχ 

δηαθέξνπλ απφ πνηθηιία ζε πνηθηιία. Χζηφζν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ καξνπιηνχ, φζνλ αθνξά ην θσηηζκφ είλαη, ε έληαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο λα θπκαίλεηαη ζηα 1000-1200 lux. Καιή αλάπηπμε ηνπ καξνπιηνχ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ζε έληαζε θσηφο 500 lux (Walls, 1993). 

5) CO2 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) επλνεί ηελ πξσίκηζε ηεο παξαγσγήο θαηά 10 

εκέξεο σο θαη κεξηθέο εβδνκάδεο θαη παξάιιεια νδεγεί ζε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο απφδνζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Αθφκα, ζπκβάιιεη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο 

κεησκέλεο έληαζεο θσηφο θαηά ηηο εκέξεο κε ζπλλεθηά θαη ζηελ αχμεζε ηεο μεξάο 

νπζίαο ηνπ καξνπιηνχ (Walls, 1993). Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκφο 
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ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε CO2 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρψξνο ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ κπνξεί λα παξακείλεη θιεηζηφο. 

Έρεη δεηρζεί φηη ηερλεηή αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2 ζηα 1000-2000 

ppm ( MAFF, leaflet N
O
 45) 

α) επηηαρχλεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο  

β) πξσηκίδεη ηε παξαγσγή  

γ) απμάλεη ηε παξαγσγή  

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ CO2 ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ καξνπιηνχ 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο (Walls, 1993): 

 Δπηηαρχλεηαη ε σξίκαζε απφ 10 εκέξεο κέρξη κεξηθέο εβδνκάδεο.  

 Απμάλνληαη νη απνδφζεηο θαηά 40-100%, εθφζνλ φινη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο βξίζθνληαη ζε άξηζηα επίπεδα.  

 Τπνθαζίζηαηαη απφ ην CO2 ε δπζκελήο επίδξαζε ηεο κεησκέλεο 

έληαζεο θσηηζκνχ.  

 Απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ καξνπιηνχ ζε μεξή νπζία. 

Δηδηθφηεξα, ν εκπινπηηζκφο ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε CO2 κπνξεί λα 

απνθέξεη πξσίκηζε ζηε ζπγθνκηδή απφ 10 εκέξεο σο θαη κεξηθέο εβδνκάδεο, θαζψο 

επίζεο θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Αθφκα, 

ζπκβάιιεη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο κεησκέλεο έληαζεο θσηφο θαηά ηεο ρεηκεξηλέο 

εκέξεο κε ζπλλεθηά θαη ζηελ αχμεζε ηεο μεξάο νπζίαο ηνπ καξνπιηνχ (Walls, 1993). 

 

1.8 πγθνκηδή 

 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ καξνπιηψλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, θαζψο ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ άκεζε ππνβάζκηζε 

ηνπ πξντφληνο (Walls, 1993). Σα καξνχιηα ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο πξέπεη λα 

είλαη πγηή, απαιιαγκέλα απφ αζζέλεηεο θαη λεθξψζεηο θχιισλ, φρη πξνρσξεκέλεο 

αλαπηχμεσο (απνπζία αλζνθφξνπ ζηειέρνπο), ελψ πξέπεη λα έρνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηεο πνηθηιίαο. 

Σα «θεθαισηά» καξνχιηα πξέπεη λα έρνπλ θαινζρεκαηηζκέλε, ζθηρηή 

θεθαιή, κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 15 cm (Valenzuella et al., 2003). Σα θεθαισηά 

καξνχιηα ζπγθνκίδνληαη φηαλ απνθηήζνπλ ην θαλνληθφ κέγεζνο θαη είλαη ζπλεθηηθά. 

Σα καξνχιηα θαηά ηε ζπγθνκηδή πξέπεη λα έρνπλ βάξνο πεξίπνπ 150 g. Σα καξνχιηα 
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κε βάξνο κεγαιχηεξν απφ 200-300 g είλαη επηζπκεηά, αξθεί λα θέξνπλ ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην απνδεθηφ 

βάξνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ καξνπιηνχ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πνηθηιίαο. 

Ζ ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη κε θνθηεξφ καραίξη θαη ε ηνκή πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηε βάζε ησλ ηειεπηαίσλ θχιισλ πάλσ απφ ην έδαθνο. Σα θπηά κπαίλνπλ ζε 

πιαζηηθά θηβψηηα (ηειάξα) θαη ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο 

(Walls, 1993). 

Πνιινί  παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζπνξά σο ηε 

ζπγθνκηδή θαη ζπλνςίδνληαη ζηελ επνρή ηνπ έηνπο πνπ ιακβάλεη ρψξα ε 

θαιιηέξγεηα, ζηελ πνηθηιία ηνπ καξνπιηνχ πνπ θαιιηεξγείηαη θαη ηε ζχζηαζε ηεο 

αηκφζθαηξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θπξίσο ηε ζπγθέληξσζε CO2) (Howard and Resh, 

1995). 

Γεληθά, ηα καξνχιηα ηχπνπ Romaine ζπγθνκίδνληαη 70 - 75 εκέξεο κεηά ηε 

ζπνξά, ηα καξνχιηα ηχπνπ Butterhead 60 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά, ηα καξνχιηα ηχπνπ 

Crisphead 80 - 85 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά θαη ηα καξνχιηα ηχπνπ Looseleaf 45 εκέξεο 

κεηά ηε ζπνξά. Σα θπιιψδε καξνχιηα ζπγθνκίδνληαη κφιηο ηα θχιια ηνπο 

κεγαιψζνπλ θαη ππάξρεη δήηεζε ζηελ αγνξά (Howard and Resh, 1995). 

Όηαλ ζπγθνκίδνληαη αλψξηκα θαζίζηαληαη ραιαξά θαη αθαηάιιεια γηα 

κεηαθνξά θαη εκπνξία. 

ε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ψξα ηεο εκέξαο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ε 

ζπγθνκηδή, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα καξνχιηα πξέπεη λα ζπγθνκίδνληαη ην απφγεπκα 

(3 κ.κ.), ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ζπζζψξεπζεο ληηξηθψλ ζηα θχιια (Οιχκπηνο, 2001). 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηε κεηαθχηεπζε ηνπ καξνπιηνχ έσο ηελ σξίκαζε ηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειηνθάλεηα θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε πεξηνρή. Ο 

ρξφλνο ζπγθνκηδήο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ καξνπιηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πνηθηιίαο θαη θπκαίλεηαη ζηηο 30 εκέξεο πεξίπνπ απφ ηελ εκέξα κεηαθχηεπζεο 

(Οιχκπηνο, 2001).  

ηάδην ζπγθνκηδήο 

Ο θαηάιιεινο ρξφλνο γηα ηε ζπιινγή ηνπ καξνπιηνχ, πνπ ζπκβαδίδεη θαη κε 

ηελ πνηφηεηα ε νπνία δεηείηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή είλαη: 

 Όηαλ ην βάξνο ησλ καξνπιηψλ μεπεξλά ηα 180 g 
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 Όηαλ έρεη θαινζρεκαηηζηεί ε θεθαιή ηνπ καξνπιηνχ θαη απηφ είλαη δπλαηφ λα 

αλαγλσξηζηεί εάλ δνχκε απφ ηελ θάησ κεξηά ηνπ 

 Όηαλ έρεη νκνηφκνξθν ρξψκα ρσξίο θειίδεο θαη ζηίγκαηα απφ πηζαλέο 

κνιχλζεηο- αζζέλεηεο 

 Όηαλ ππάξρεη απνπζία πξνζβνιψλ, π.ρ. ηψζεηο, ζήςεηο θ.η.ι. 

 Όηαλ ην καξνχιη δελ έρεη μέλεο χιεο, φπσο ρψκα, πεξιίηε θ.η.ι. 

Μεηά ηε ζπιινγή, ην καξνχιη πξέπεη λα απνζεθεπηεί φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα 

ζην ςπγείν, φπνπ κπνξεί λα παξακείλεη γηα 15 εκέξεο πεξίπνπ (Παππάο, 2005). 

 

1.9 πληήξεζε 

 

Σν καξνχιη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε 

πνηφηεηά ηνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα πεξίπνπ 15 εκέξεο 

ζηνπο 0
ν
C θαη ζε ζρεηηθή πγξαζία πνπ είλαη ίζε ή μεπεξλά ην 95% (Salunkhe and 

Kadam, 1998). 

Ζ πνηφηεηα ηνπ καξνπιηνχ θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπ, αιιά θαη ε 

κεηαζπιιεθηηθή ηνπ δσή εμαξηψληαη απφ ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, θαζψο θαη απφ 

ηε ζεξκνθξαζία θαηά ηε ζπληήξεζε. Χζηφζν, νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ ηζηψλ ηνπ 

καξνπιηνχ θαηά ηε ζπληήξεζε δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί πιήξσο (Siomos et al., 2001). 

Πνιιέο κειέηεο πάλσ ζηε κεηαζπιιεθηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ δείμεη φηη ηα 

πην ψξηκα θχιια είλαη απηά πνπ ζπληεξνχληαη θαιχηεξα. Χζηφζν, έρεη κειεηεζεί 

ειάρηζηα ε θπζηνινγία ηεο γήξαλζεο ησλ ηζηψλ ησλ ιαραληθψλ, φπσο ην καξνχιη, ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζε ηαρεία αλάπηπμε θαηά ηε ζπγθνκηδή. ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθνκηδήο νη ηζηνί ηνπ καξνπιηνχ ππφθεηληαη ζε ηζρπξφ «ζνθ», ιφγσ ηεο απφηνκεο 

δηαθνπήο ηεο παξνρήο λεξνχ θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Δμαηηίαο ηνπ «ζνθ» νη 

ηζηνί ηνπ καξνπιηνχ αδπλαηνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε κεηαβνιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 

κε απνηέιεζκα ζχληνκα λα επέξρεηαη ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ θχιισλ (Siomos et 

al., 2001). 

 

1.10 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ καξνπιηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξπθεξφηεηα ησλ θχιισλ, 

απφ ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ πξνζβνιψλ απφ ερζξνχο, αζζέλεηεο θαη θπζηνινγηθέο 
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αλσκαιίεο, απφ ηελ απνπζία μέλσλ νπζηψλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ θαη απφ ηε 

γεχζε θαη ηα θχιια πξέπεη λα είλαη ηξπθεξά θαη ηξαγαλά. 

Σειεπηαία ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχιισλ ζε ληηξηθά 

ηφληα, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο 

(Schonbeck et al., 1991). 

Σα ληηξηθά ηφληα πξνζιακβάλνληαη απφ ην έδαθνο σο θχξηα πεγή αδψηνπ. Σν 

άδσην βξίζθεηαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηψλ (φπσο ηα 

θχιια ηνπ καξνπιηνχ). Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα ηα ληηξηθά, θπξίσο κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο, ελνρνπνηνχληαη γηα ηε δηέγεξζε ζρεκαηηζκνχ θαξθηληθψλ φγθσλ ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σν 80-90% ησλ ληηξηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην αλζξψπηλν 

ζψκα πξνέξρεηαη απφ ηα ιαραληθά θαη θπξίσο απφ ηα θπιιψδε ιαραληθά (Dunkun et 

al., 1997).  

Ζ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ ηφζν ζην πφζηκν λεξφ φζν θαη ζηνπο 

ηζηνχο ησλ θπηψλ νθείιεηαη ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ απφ ηνλ 

άλζξσπν. Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηφζν αλεζπρεηηθή, φζν ζηε Β. 

Δπξψπε. ε κειέηε πνπ έγηλε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ληηξηθψλ ζε ιαραλνθνκηθά 

είδε πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε ρψξα καο, δηαπηζηψζεθε φηη ε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν (Siomos and Dogras, 1999). 

 

1.11 ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΗΚΟΗ ΔΥΘΡΟΗ 

 

1.11.1 Αθίδεο (Aphis gossypii, Myzus persicae θ.α.)  

 

Δίλαη απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο ερζξνχο ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

Βιάπηνπλ θεπεπηηθά θαη αλζνθνκηθά θπηά αιιά πξνζβάιινπλ θαη πιήζνο άιισλ 

θαιιηεξγεηψλ. Οη αθίδεο εκθαλίδνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη πάλσ ζηα λεαξά 

θχιια ηνπ καξνπιηνχ. Σξέθνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, κπδψληαο ηνπο 

θπηηθνχο ρπκνχο. Σα θπηά εμαζζελνχλ ελψ ζπγρξφλσο πξνθαινχλ παξακνξθψζεηο 

ζηα πξνζβεβιεκέλα κέξε κε ηελ έθθξηζε ηνμηθήο ζηέινπ. Δθθξίλνπλ επίζεο κεγάιεο 

πνζφηεηεο κειηησδψλ νπζηψλ κε βιαβεξέο ζπλέπεηεο γηα ηα θπηά (π.ρ. αλάπηπμε 

θαπληάο). Έκκεζα δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επεηδή ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο 

ηψζεσλ απφ πξνζβεβιεκέλα ζε πγηή θπηά (π.ρ. πξάζηλε αθίδα Myzus persicae) 

(Ενχκε, 2009). 
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1.11.2 Θξίπαο (Frankliniella occidentalis) 

 

Δίλαη είδνο εμαηξεηηθά πνιπθάγν, κε 5-7 γελεέο ην έηνο, ην νπνίν δηαρεηκάδεη 

σο ελήιηθν ζην έδαθνο ή πάλσ ζε ρακειή βιάζηεζε θαη σο λχκθε ζην έδαθνο. Σελ 

άλνημε αξρίδεη λα σνηνθεί θαη νη πξνλχκθεο λχζζνπλ ή μχλνπλ θαη κπδνχλ ηξπθεξνχο 

θπηηθνχο ηζηνχο. Σα ελήιηθα άηνκα κπνξνχλ επηπιένλ λα ηξαθνχλ κε γχξε, λέθηαξ 

θαη απγά αθάξεσλ. Καηαλαιψλνληαο ρπκνχο θαη ηξαπκαηίδνληαο ηνπο λεαξνχο 

αλαπηπζζφκελνπο θπηηθνχο ηζηνχο, πξνθαινχλ ρισξσηηθά ζηίγκαηα ή θειίδεο, 

νπιέο, ξσγκέο ή θαη παξακνξθψζεηο νξγάλσλ. Σα ζηίγκαηα απηά κεηψλνπλ ηελ 

εκπνξηθή αμία ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ν ηξαπκαηηζκφο ησλ θπηηθψλ ηζηψλ 

δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ (Οιχκπηνο, 2001). 

 

1.11.3 Αιεπξώδεο (Trialeurodes vaporariorum)  

Καηάγεηαη απφ ηξνπηθέο ρψξεο, είλαη έληνκν πνιπθάγν θαη ζπλαληάηαη ηφζν 

ζε ζεξκνθήπηα φζν θαη ζε ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο. Έρεη πνιχ κηθξφ κέγεζνο θαη έρεη 

ζηνκαηηθά κφξηα κπδεηηθνχ ηχπνπ (Ενχκε, 2009). 

 

1.11.4 Κνριίεο – αιηγθάξηα (Agriolimax agrestis)  

 

Πξνθαινχλ δεκηέο γηαηί αθελφο θαηαζηξέθνπλ ηα θπηάξηα πξηλ ηε 

κεηαθχηεπζε ηνπο θαη αθεηέξνπ ηξψγνπλ ηκήκαηα ηνπ ειάζκαηνο ησλ θχιισλ θπηψλ 

πξνθαιψληαο ζεκαληηθή πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγήο ησλ θπηψλ (Οιχκπηνο, 

2001). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ερζξνχ γίλεηαη δηαζθνξπηζκφο θαηάιιεισλ 

ζθεπαζκάησλ ζην έδαθνο γχξσ απφ ηα θπηά (Σζηαδή, 2010). 

 

1.11.5 Έληνκα εθάδνπο(Γξπιινηάιπε, Agrotis θ.ιπ.) 

 

Πξνθαινχλ δεκηέο ζην ξηδηθφ ζχζηεκα. Καηαπνιεκνχληαη ή κε εληνκνθηφλα 

εδάθνπο ή κε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ (Οιχκπηνο, 2001). 
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1.12. ΑΘΔΝΔΗΔ 

 

1.12.1. ΜΤΚΖΣΟΛΟΓΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ ΔΓΑΦΟΤ 

 

1.12.2 Σήμε ζπνξείσλ 

 

Οθείιεηαη ζε κχθεηεο ηνπ γέλνπο Pythium sp., πνπ πξνζβάιινπλ ηα πνιχ 

λεαξά θπηά ζην ζπνξείν θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθέο δεκηέο. Οη κχθεηεο 

αλαπηχζζνληαη ζην ιαηκφ ησλ θπηαξίσλ κε απνηέιεζκα ηε ζήςε, ην καξαζκφ θαη 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπο (Παλαγφπνπινο, 1995). 

 

1.12.3 Βνηξύηεο (θαηά ζήςε)  

 

Oθείιεηαη ζην κχθεηα Botrytis cinerea πνπ πξνζβάιεη ην καξνχιη ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη πξνθαιεί ζεκαληηθέο δεκηέο θπξίσο ζηηο θαιιηέξγεηεο 

ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηεο άλνημεο. ηελ αξρή ε πξνζβνιή εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

ζηηγκάησλ ζθνχξνπ ρξψκαηνο. ηα θάησ θχιια εμειίζζεηαη ζε καιαθή ζήςε θαη 

ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε γθξηδνθαθέ θαξπνθνξία ηνπ κχθεηα, φπνπ ην θπηφ 

καξαίλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη. Ζ αζζέλεηα πεξηνξίδεηαη κε ηνλ θαιφ εμαεξηζκφ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηελ απνθπγή δηαβξνρήο ησλ θπηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

κε πξνζεθηηθέο θηλήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πεξηπνηήζεσλ 

(Παλαγφπνπινο, 1995). 

 

 

EIKONA 1.3 : Πξνζβνιή θπηνχ απφ βνηξχηε. 
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1.12.4 Πεξνλόζπνξνο (Bremia lactuca) 

 

Ο κχθεηαο πξνθαιεί ρισξσηηθέο θειίδεο ζηα θάησ θχιια, φηαλ επηθξαηνχλ 

ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζήςε ησλ θχιισλ. ηελ θάησ 

επηθάλεηα ησλ θειίδσλ εκθαλίδεηαη ιεπθφ επίρξηζκα πνπ είλαη ηα θνλίδηα ηνπ 

κχθεηα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ άλεκν ζε άιια θπηά θαη θχιια. 

Σαρεία παξαγσγή θνληδηνθφξσλ θαη θνληδίσλ γίλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο λχρηαο 

είλαη απφ 4-10
ν
C θαη ηεο εκέξαο 13-21

ν
C. Σα ζπνξηάγγεηα βιαζηάλνπλ, παξνπζία 

ζηαγφλαο λεξνχ, ζε ζεξκνθξαζίεο 0-21
ν
C (Οιχκπηνο, 2001). 

 

1.12.5 Χίδην 

 

Οθείιεηαη ζην κχθεηα Erysiple cichoracearum, πνπ εκθαλίδεηαη ππφ κνξθή 

θειίδσλ ζηα θχιια κε ραξαθηεξηζηηθφ ιεπθφ επάλζηζκα ησλ στδίσλ. Ζ πηζαλφηεηα 

πξνζβνιήο εληείλεηαη φηαλ επηθξαηνχλ πςειά επίπεδα πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο 

(Παλαγφπνπινο, 1995). 

 

1.12.6 θιεξσηηλίαζε 

 

Οθείιεηαη ζην κχθεηα Sclerotinia sclerotiorum πνπ πξνζβάιιεη ην θπηφ 

θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ηα θαηψηεξα θχιια. Όηαλ επηθξαηνχλ 

ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο ε πξνζβνιή εκθαλίδεηαη σο πγξή ζήςε, ζηε ζπλέρεηα 

αλαπηχζζεηαη ην άζπξν κπθήιην ηνπ κχθεηα θαη αθνινπζεί ε εκθάληζε ησλ καχξσλ 

ζθιεξσηίσλ ηνπ κχθεηα. Ζ πξνζβνιή ησλ θπηψλ απφ απηφ ην κχθεηα έρεη σο 

απνηέιεζκα αξρηθά ηε κάξαλζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε πιήξε θαηαζηξνθή ηνπο 

(Παλαγφπνπινο, 1995). 

 

1.12.7 Αιηεξλαξίσζε  

 

Ζ αζζέλεηα νθείιεηαη ζην κχθεηα Alternaria porri f.sp. cichorii πνπ 

πξνζβάιιεη κφλν ηα θχιια θαη εθδειψλεηαη κε ην ζρεκαηηζκφ λεθξσηηθψλ θειίδσλ, 

θπθιηθνχ ζρήκαηνο, ρξψκαηνο αλνηθηνχ θαζηαλνχ ζην θέληξν θαη εξπζξνθαζηαλνχ 

ζηελ πεξηθέξεηα. Οη εμαλζήζεηο ζρεκαηίδνληαη θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο θειίδεο θαη 
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απνηεινχληαη απφ ηνπο θνληδηνθφξνπο. Οη θειίδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θχιια κε ηε 

κνξθή καχξσλ νκφθεληξσλ δαθηπιίσλ ζπληεινχλ ζηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ 

καξνπιηνχ (Οιχκπηνο, 2001). 

Γηα ηελ απνθπγή ηεο αζζέλεηαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε θαηαζηξνθή 

ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο, ε ρξήζε πγηνχο ζπφξνπ, ε ρξήζε αλζεθηηθψλ 

πνηθηιηψλ θαη ε ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε (Ενχκε, 2009). 

 

1.13 Ηώζεηο 

 

Ζ πην ζεκαληηθή ίσζε πνπ πξνζβάιιεη ηα καξνχιηα είλαη ην κσζατθφ ηνπ 

καξνπιηνχ (LMV= Lettuce Mosaic Virus), ε νπνία κεηαθέξεηαη κε ην ζπφξν θαη 

δηαδίδεηαη κε ηηο αθίδεο (Myzus persicae) (Οιχκπηνο, 2001). 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο ίσζεο είλαη κσζατθφ πξάζηλνπ θαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο 

ζηα θχιια, ε παξακφξθσζε ησλ θχιισλ θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηψλ. Με ηελ έγθαηξε απνκάθξπλζε ησλ κνιπζκέλσλ θπηαξίσλ θαζψο κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ αληηκεησπίδεηαη ε εμάπισζε ηεο 

ίσζεο (Παλαγφπνπινο, 1995). 

 

1.14 Φπζηνινγηθέο αλσκαιίεο - Με παξαζηηηθέο αζζέλεηεο 

 

ηηο θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο  πεξηιακβάλνληαη δεκηέο απφ : ην θπζηνινγηθφ 

θάςηκν, ην πεξηζσξηαθφ θάςηκν ησλ θχιισλ θαη ε πάισζε. Σν θπζηνινγηθφ θάςηκν 

ησλ θχιισλ, φπσο θαη ην πεξηζσξηαθφ θάςηκν ησλ θχιισλ, νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

ειιηπή ηξνθνδνζία ησλ θχιισλ κε λεξφ. Σν θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν φηαλ νη 

ζπλζήθεο (πςειή ζεξκνθξαζία, ρακειή ζρεηηθή πγξαζία) επλννχλ ηελ έληνλε 

εμαηκηζνδηαπλνή. Τάισζε εθδειψλεηαη φηαλ ε αηκφζθαηξα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

θνξεζκνχ απφ πγξαζία. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο. Σα 

ζπκπηψκαηα εθδειψλνληαη ζηα άθξα θπξίσο ησλ θχιισλ κε θάςηκν θαη ε αζζέλεηα 

είλαη γλσζηή θαη σο  θάςηκν ησλ λεχξσλ ησλ θχιισλ (Οιχκπηνο, 2001). 
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2. ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΜΑΡΟΤΛΗΟΤ 

 

2.1. Γεληθά γηα ηελ πδξνπνλία 

 

Ζ πδξνπνλία είλαη ε κέζνδνο φπνπ ηα θπηά κεγαιψλνπλ κέζα ζην λεξφ. Ζ 

ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην "Ύδσξ = Νεξφ" θαη ην "Πφλνο = Δξγαζία". Αξθεηνί 

πνιηηηζκνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πδξνπνλία σο κέζνδν θαιιηέξγεηαο εδψ θαη αξθεηέο 

ρηιηάδεο ρξφληα κε γλσζηά παξαδείγκαηα ηνπο θξεκαζηνχο θήπνπο ηεο Βαβπιψλαο 

θαη ηνπο πιενχκελνπο θήπνπο ησλ Αηδέθσλ ζην Μεμηθφ (Howard and Resh, 1995). 

Απφ ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν θαη κεηά έγηλαλ πνιιά ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ (Παλαγησηφπνπινο θαη 

ππξφπνπινο, 2004). 

Με ηε κέζνδν ηεο πδξνπνλίαο ηα θπηά θαιιηεξγνχληαη είηε πάλσ ζε αδξαλή 

ππνζηξψκαηα ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ζξεπηηθφ δηάιπκα ή ζε ζθέην ζξεπηηθφ δηάιπκα 

(Βenton and Jones, 2000). Γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ θπηψλ απαηηείηαη ε χπαξμε 

άθζνλνπ νμπγφλνπ θαη λεξνχ, ζην νπνίν δηαιχνληαη ηα απαξαίηεηα αλφξγαλα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία, ζηηο θαηάιιειεο ζπγθεληξψζεηο. 

ηελ θαιιηέξγεηα εδάθνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί έλαο ηέηνηνο 

ζπλδπαζκφο, φπνπ ζπλήζσο φζν πεξηζζφηεξν λεξφ πεξηέρεηαη ζηνπο πφξνπο ηνπ 

εδάθνπο ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ. Δπηπιένλ, ε 

θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα φηη ηα αλφξγαλα ζηνηρεία 

δεζκεχνληαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αξθεηά ηζρπξά, ψζηε είλαη δχζθνιν λα 

απνξξνθεζνχλ απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ (Βenton and Jones, 2000). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί παξαιιαγέο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

θπηψλ ζε πδξνπνληθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε αεξνπνλία θαη ε θαιιηέξγεηα ζε 

ζχζηεκα επίπιεπζεο (floating system). 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πδξνπνλίαο ζχκθσλα 

κε ηνλ Μαπξνγηαλλφπνπιν (1994) είλαη ε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο γελεηηθήο 

δπλαηφηεηαο ησλ θπηψλ, ε νξαηή βειηίσζε ζηελ πνζφηεηα, ε πξσίκεζε ηεο 

παξαγσγήο, ε απνπζία δηδαλίσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ 

λεξνχ θαη ιηπαζκάησλ.  

Παξφια απηά, ε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994), φπσο είλαη νη απαηηήζεηο ζε κεγάιε 
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αθξίβεηα γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία 

(απηφκαην πφηηζκα, κεραληζκνί θπθινθνξίαο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο),, ινηπέο 

ππνδνκέο (εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θ.ι.π), θαζψο θαη ε αδπλακία δηφξζσζεο 

ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ή αθφκε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηψλ.   

Σα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ δηαθξίλνληαη ζε αλνηρηά 

(λεξφ ηεο απνξξνήο δε επαλαρξεζηκνπνηείηαη) θαη θιεηζηά, δει. απηά ζηα νπνία ην 

λεξφ απνζηξάγγηζεο ζπγθεληξψλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα μαλαρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994).  

 

2.1.1  Τπνζηξώκαηα 

 

Σα ππνζηξψκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο 

είλαη ηερλεηά πιηθά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία πεηξσκάησλ ή είλαη 

θπζηθέο πξψηεο χιεο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε εηδηθή επεμεξγαζία. Σα πην δηαδεδνκέλα 

ππνζηξψκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο 

είλαη ηα εμήο: 

i) πεηξνβάκβαθαο (rockwool, stonewool) έρεη ην πιενλέθηεκά λα ζπγθξαηεί 

πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αθνχ θαη νη πφξνη ηνπ 

θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 96% ηνπ φγθνπ ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε 

πνιχ κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ λεξνχ απφ νπνηνδήπνηε άιιν ππφζηξσκα, 

ii) ειαθξόπεηξα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ζάθνπο θχηεπζεο ή ζε θαλάιηα 

θαιιηέξγεηαο θαη έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε φηη  αθνξά ηελ άλάπηπμε ησλ 

θπηψλ ελψ παξάιιεια έρεη θαη ρακειφ θφζηνο αγνξάο . 

iii) πεξιίηεο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζάθνπο ή ζε θαλάιηα 

θαιιηέξγεηαο θαη επηηξέπεη ηφζν ηε ζπγθξάηεζε κεγάισλ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο φζν 

θαη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ ησλ ξηδψλ ησλ θπηψλ, 

iv) θνθνθνίληθαο (cocosoil, cocopeat) πνπ πξνέξρεηαη απφ ην παρχ 

κεζνθάξπην ηνπ θαξπνχ ηεο θαξχδαο θαη είλαη πιηθφ απαιιαγκέλν απφ αζζέλεηεο, 

v) άκκνο εθφζνλ είλαη απαιιαγκέλε απφ άξγηιν, αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη 

ρισξηνχρα άιαηα δελ έρεη νπζηαζηηθά θακία επίδξαζε ζηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο (pH, 

E.C.) ησλ κεηγκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη (Μαληφο, 1993). Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

σο βάζε γηα θνκπφζηεο κε ηχξθε θαη ζπαληφηεξα κφλε ηεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
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αδξαλέο ππφζηξσκα, δελ πξέπεη λα αλακεηρζεί κε ηχξθε, επεηδή ζα ράζεη ηνλ πςειφ 

βαζκφ ζηξάγγηζεο (Μαινχπα, 1995). 

vi) άξγηινο έρεη κεγάιν βαζκφ ελαιιαθηηθήο ηθαλφηεηαο θαηηφλησλ θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηα δηάθνξα κείγκαηα ξπζκίδεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ θσζθφξνπ 

θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ (Bunt, 1988). ηε δηνγθσκέλε ηεο κνξθή, πνπ είλαη 

ζηξνγγπιεκέλα ηεκάρηα αξγίινπ ηα νπνία έρνπλ ππξαθησζεί ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ρξεζηκνπνηείηαη σο αδξαλέο ππφζηξσκα. Δλδείθλπηαη ε έθπιπζή ηεο 

κε λεξφ γηα ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ζε άιαηα (Boodt et al., 1989). 

vii) βεξκηθνπιίηεο: είλαη ππξηηηθέο ελψζεηο αινπκηλίνπ, ζηδήξνπ θαη  

καγλεζίνπ πνπ ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη ιεπηά ζηξψκαηα θαη κνηάδεη κε 

ζρηζηφιηζν. Απνζέκαηα ηεο πξψηεο χιεο έρνπλ βξεζεί ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Νφηην 

Αθξηθή θαη γη’ απηφ ε ρξήζε ηνπ ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πην δηαδεδνκέλε απ’ φηη 

ζηελ Δπξψπε. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππφζηξσκα πξέπεη λα απνθπιισζεί 

ζεξκαηλφκελν γηα 1 min ζηνπο 1000 
ν
C. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηνγθψλεηαη 15-20 θνξέο θαη απνθηά πςειφ βαζκφ πνξψδνπο. Καηαηάζζεηαη ζε δχν 

ηχπνπο, ηνλ φμηλν (pH 6,0-6,8) θαη ηνλ νπδέηεξν ηχπν. Έρεη πςειή ελαιιαθηηθή 

ηθαλφηεηα ηφλησλ. Πεξηέρεη 5-8% δηαζέζηκν θάιην θαη 9-12% καγλήζην θαη είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάκημε κε πεξιίηε ή κε ηχξθε γηα θαιχηεξν 

αεξηζκφ θαη ζηξάγγηζε (Boodley and Sheldruke, 1972). 

viii) δεόιηζνη: είλαη εθαηζηηνγελή νξπθηά αιθαιίσλ θαη αιθαιηθψλ γαηψλ. 

Πεξηέρνπλ θπξίσο δεφιηζν, θιηλνπηηιφιηζν, ειαλδίηε θαη ίρλε κνξδελίηε θαη 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο θαη ηεο Μήινπ. ηελ Διιάδα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην εδάθνπο, κφλν ηνπ ή ζε κίγκα θαη ηα 

απνηειέζκαηα σο ζήκεξα δείρλνπλ φηη είλαη πνιχ αμηφινγν ππφζηξσκα, ιφγσ ηεο 

πςειήο ελαιιαθηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ πνπ 

είλαη εχθνια δηαζέζηκν ζηα θπηά (Μαινχπα, 1995). 

 

2.1.2 Τπνδνρείο  ππνζηξσκάησλ 

 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην 

ζηεξεφ ππφζηξσκα είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ππνδνρέα ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί 

ην ζηεξεφ ππφζηξσκα. Οη ππνδνρείο απηνί ζπγθξαηνχλ ην ππφζηξσκα ζπκβάιινληαο 

ζηε δηεπθφιπλζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θπηψλ κέζα ζε απηφ. 

Γελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ ειηαθνχ θσηφο, θαηά ζπλέπεηα αλαπηχζζεηαη 
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θαλνληθά ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ ελψ παξάιιεια παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε 

ησλ αλεπηζχκεησλ αιγψλ (Μαληφο, 1994). 

Οη ππνδνρείο πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο πδξνπνληθέο 

θαιιηέξγεηεο κε ππφζηξσκα κπνξεί λα είλαη θαλάιηα ζην έδαθνο ή επάλσ απφ απηφ 

ζε θάπνην χςνο, πιαζηηθνί ζάθνη, δνρεία ζηαζεξνχ ζρήκαηνο (γιάζηξεο), θαηαζθεπέο 

ππνδνρείο ηνπ πεηξνβάκβαθα (Μαληφο, 1994). 

 

2.1.3 Θξεπηηθά δηαιύκαηα 

 

Ζ ιίπαλζε θαη ε αλφξγαλε ζξέςε ησλ θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη πδξνπνληθά 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο ε επηινγή ηεο ζχλζεζεο ησλ ζξεπηηθψλ δηαιπκάησλ, ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαζθεπήο ηνπο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ρνξήγεζήο ηνπο ζηα θπηά. εκαληηθή είλαη ε 

επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζην ρψξν ηνπ ξηδνζηξψκαηνο.  

Όια ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ην 

βηνινγηθφ ηνπο θχθιν έρνπλ ηελ αλάγθε 16 ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Απφ απηά ηα 9 είλαη 

απαξαίηεηα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη νλνκάδνληαη καθξνζηνηρεία, ελψ ηα ππφινηπα 

7 είλαη απαξαίηεηα κφλν ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη νλνκάδνληαη ηρλνζηνηρεία  

ηελ πδξνπνλία ρξεζηκνπνηνχληαη πιήξε ζξεπηηθά δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

φια ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, εθηφο 

απφ ηνλ άλζξαθα ηνλ νπνίν πξνζιακβάλνπλ ηα θπηά απφ ηελ αηκφζθαηξα. Σν 

νμπγφλν πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θαη ην ριψξην απφ ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ, ελψ ε κνξθή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ζξεπηηθφ 

δηάιπκα δε δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ έρνπλ ππφ θπζηθέο ζπλζήθεο ζην εδαθηθφ 

δηάιπκα (ηεξγίνπ, 2002). 

Σα ιηπάζκαηα πνπ ζπληζηψληαη ζηελ πδξνπνλία είλαη πιήξσο πδαηνδηαιπηά 

θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο είλαη ε ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα θαη ην pH (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 

Ζ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ελφο πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεξκνθξαζία είλαη αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη δηαιπκέλα 

ζε απηφ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ λεξψλ άξδεπζεο θαη ησλ ζξεπηηθψλ 

δηαιπκάησλ είλαη κέηξν ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη άιια 

αλφξγαλα άιαηα. Χζηφζν, ε  ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα δε δίλεη θακία πιεξνθνξία γηα 
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ην είδνο ησλ αιάησλ πνπ είλαη δηαιπκέλα ζε έλα δηάιπκα, αιιά κφλν γηα ηελ 

ζπλνιηθή ηνπο ζπγθέληξσζε. 

Υακειέο ηηκέο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ππνδειψλνπλ φηη ε πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ δηαιχκαηνο ζε νξηζκέλα ηνπιάρηζηνλ ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη αλεπαξθήο. 

Αληίζεηα πςειέο ηηκέο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο δειψλνπλ αιαηνχρν δηάιπκα θαη 

ζπλεπψο θαηαπφλεζε ησλ θπηψλ. Οη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ελφο 

δηαιχκαηνο θπκαίλνληαη ζπλήζσο ζε 2 - 3 θαη ζπαληφηεξα 4 ds/m. 

ε πεξηφδνπο πνπ επηθξαηεί δεζηφο θαηξφο θαη ειηνθάλεηα νη ηηκέο ηεο 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ζα πξέπεη λα ηείλνπλ ζηα θαηψηεξα φξηα, αληίζεηα θάησ 

απφ ζπλζήθεο ρακειψλ ξπζκψλ δηαπλνήο ελδείθλπληαη ηηκέο θνληά ζηα αλψηεξα 

φξηα. Μηθξέο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ 

νκνηφκνξθε αλχςσζε ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα, ψζηε νη κεηαμχ ηνπο αλαινγίεο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

(Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 

Σν pH εθθξάδεη ηνλ αξλεηηθφ ινγάξηζκν ηεο ζπγθέληξσζεο 

πδξνγνλνθαηηφλησλ θαη είλαη ην κέηξν ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο ζε ηφληα πδξνγφλνπ, δειαδή είλαη έλδεημε ηεο ελεξγνχο νμχηεηάο ηνπ. 

Όηαλ ην pH είλαη πςειφηεξν ή ρακειφηεξν απφ θάπνηεο ηηκέο πνπ ζεσξνχληαη 

αλψηεξα ή θαηψηεξα επηζπκεηά φξηα πνιιά ζξεπηηθά ζηνηρεία θαζίζηαληαη 

δπζδηάιπηα, νπφηε ε απνξξφθεζή ηνπο απφ ηα θπηά δπζρεξαίλεηαη, ελψ θάπνηα 

ζηνηρεία απνξξνθψληαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ ηνπο ζπλήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, 

εκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ (ηξνθνπελίεο, ηνμηθφηεηεο). Γηα ηα 

πεξηζζφηεξα είδε ιαραληθψλ ην pH ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

απφ 5,5 - 6,5 (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 
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EIKONA 2.1. Γηάηαμε ησλ θπηψλ ζηελ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Φαίλεηαη ν ηξφπνο παξνρήο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζηα 

θπηά. 

 

 

EIKONA 2.2. Φπηά καξνπιηνχ ζε πιήξε αλάπηπμε ζηελ πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηή ηελ πεηξακαηηθή εξγαζία. 
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2.2. ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΟΤΛΗΟΤ 

 

2.2.1. Ππθλόηεηα θύηεπζεο θαη δηάηαμε ησλ θπηώλ 

 

εκαληηθφ ξφιν ζε κηα θαιιηέξγεηα είλαη νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ησλ θπηψλ, 

γηαηί ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή αλάπηπμε ηφζν ηνπ ππέξγεηνπ φζν θαη ηνπ 

ππφγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ. ηελ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξφηεξεο απνζηάζεηο θχηεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή 

θαιιηέξγεηα (30-40 cm) (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994), θαζψο ε παξνρή λεξνχ θαη 

αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ειέγρεηαη κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. Έηζη 

κπνξεί λα γίλεη θαιιηέξγεηα ζε απνζηάζεηο θχηεπζεο 20-25 cm κεηαμχ ησλ θπηψλ, ή 

αθφκε πην κηθξέο (15 cm), δίλνληαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα (Howard and Resh, 1995). 

Χζηφζν, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ απνζηάζεσλ  θχηεπζεο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε πνηθηιία ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ καξνπιηνχ (π.ρ. ηα κε 

θεθαισηά καξνχιηα πξέπεη λα θπηεχνληαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο), ην ζχζηεκα 

θχηεπζεο (ζε γξακκέο δελ επηηξέπεη κηθξέο απνζηάζεηο θχηεπζεο ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ θαθνχ αεξηζκνχ θαη ππεξβνιηθήο πγξαζίαο νη νπνίεο επλννχλ 

ηελ αλάπηπμε κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ). Αληίζεηα ζην ζχζηεκα ππξακίδαο φπνπ νη 

ζπλζήθεο αεξηζκνχ ησλ θπηψλ είλαη ζίγνπξα θαιχηεξεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη κηθξφηεξεο απνζηάζεηο (Howard and Resh, 1995). 

ήκεξα εθαξκφδνληαη δηάθνξα  ζπζηήκαηα θχηεπζεο ησλ καξνπιηψλ ζην 

ζεξκνθήπην, φπνπ ην θαζέλα έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα θχηεπζεο ζε γξακκέο, ζε 

βαζκίδεο θαη ην ζχζηεκα ηεο αςίδαο. Σν ζχζηεκα θχηεπζεο ζε γξακκέο έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο νκνηφκνξθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν 

ζπζηήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ην ζχζηεκα θχηεπζεο ζε βαζκίδεο ζπκβάιιεη ζηε κέγηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, αιιά πζηεξεί ιφγσ ηεο κε νκνηφκνξθεο αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο (Οηθνλνκάθεο, 2002). 

 

2.2.2  Θξεπηηθό δηάιπκα 

 

Ζ ζχζηαζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζε πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο 

καξνπιηνχ εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα 
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πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ δελ πξνζηίζεηαη ακκσλία, επεηδή δξα ηνμηθά ζηα 

λεαξά ξηδίδηα θαη πεξηνξίδεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξγφηεξα, 

ε πξνζζήθε κηθξήο πνζφηεηαο ακκσλίαο επλνεί ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ pH ηνπ 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. 

Ζ ζχζηαζε, ε αγσγηκφηεηα θαη ην pH ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο ζηελ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ πνηθίιινπλ. Γεληθά φκσο νη 

επηζπκεηέο ηηκέο γηα ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θπκαίλνληαη απφ 1,2 - 2,7 θαη γηα ην 

pH απφ 5,5-6,5 κε άξηζηε ηηκή ην 5,8 (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 

 

Πίλαθαο 2.1 Πξνηεηλφκελε ζχζηαζε ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο γηα πδξνπνληθή 

θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ. 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζχζηαζεο γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν δηάιπκα ζε 

κία πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη εκπεηξία απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαιιηεξγεηή. Ο θαιιηεξγεηήο πξέπεη επίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθξίλεη ακέζσο ζπκπηψκαηα ηξνθνπεληψλ ψζηε λα γίλεηαη άκεζα ε δηφξζσζή ηνπο. 

ηνλ πίλαθα 2.2 θαίλνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηξνθνπελίαο πνπ παξνπζηάδεη ην θπηφ 

ζηελ έιιεηςε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ (Καξακπέηζνο, 2001). 

 Μαπξνγηαλλόπνπι

νο (1994) 

Albright (1997) ηώκνο θ.α. 

(1999α, β) 

Soneveld and 

Straver (1994) 

N

O

3
- 

9,5 mmol/l 8,9 

mmol/l 

18,18 

mmol/l 

19,0 

mmol/l H

2P

O

4
-
 

1,0 mmol/l 1 

mmol/l 

2,0 

mmol/l 

2,0 

mmol/l S

O

4
2- 

0.5 mmol/l 1,1 

mmol/l 

1,0 

mmol/l 

1,12 

mmol/l N

H

4
+
 

O,5 mmol/l - O,96 

mmol/l 

1,25 

mmol/l C

a
2

+
 

2,25 mmol/l 2,1 

mmol/l 

7,66 

mmol/l 

4,5 

mmol/l K

+
 

5,0 mmol/l 5,5 

mmol/l 

11,13 

mmol/l 

11,0 

mmol/l M

g
2

+
 

0,75 mmol/l 1 

mmol/l 

1,0 

mmol/l 

1,0 

mmol/l F

e
2

+ 

35,0 κmol/l 16,8 

κmol/l 

40,07 

κmol/l 

40,0 

mmol/l M

n
3

+ 

5,0 κmol/l 2,5 

κmol/l 

5,01 

κmol/l 

5,0 

mmol/l Z

n
2

+ 

3,0 κmol/l 2 κmol/l 4,01 

κmol/l 

4,0 

mmol/l B
3

+ 

20,0 κmol/l 15 

κmol/l 

30,0 

κmol/l 

30,0 

mmol/l C

u
2

+
 

0,5 κmol/l 0,4 

κmol/l 

0,75 

κmol/l 

0,75 

mmol/l 
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ΠINAKA 2.2 πκπηψκαηα έιιεηςεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θπηά. 

 Αξρηθή κνξθή ππφ 

ηελ νπνία 

απνξξνθάηαη απφ 

ην θπηφ 

πλήζεο 

ζπγθέληξσζε ζε 

πγηή θπηά 

πκπηψκαηα έιιεηςεο 

Μαθξνζηνηρεία 

Άδσην ΝΟ3
-
 ή ΝΖ4

+
 1-4% Αλαζηνιή αχμεζεο ή 

πεξηνξηζκέλε αχμεζε, 

θπαλέξπζξνο ρξσκαηηζκφο 

ζε κίζρνπο θαη θαηά κήθνο 

ησλ λεχξσλ ηνπ ειάζκαηνο 

Κάιην Κ
+
 0,5-6% Υιψξσζε ζε ζηίγκαηα, 

λέθξψζε, αδχλακν ζηέιερνο 

Αζβέζηην Ca 
2+

 0,2-3,5% Παξεκπφδηζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ξίδαο, 

βαζκηαία λέθξσζε ηεο 

θνξπθήο ηνπ βιαζηνχ 

Φψζθνξνο Ζ2PO4
-
 ή PO4

2-
 0,1- 0,8% Νάλα θπηά ζθνχξνπ 

ρξψκαηνο 

Μαγλήζην Μg
2+

 0,1- 0,8% Φχιια κε ζηίγκαηα ή 

ρισξσηηθά πνπ κπνξεί λα 

θνθθηλίδνπλ 

Θείν SO4
2-

 0,05-1% Υιψξσζε ησλ λεαξψλ 

θχιισλ 

Μηθξνζηνηρεία 

ίδεξνο Fe
2+ 

ή Fe
3+

 25- 300 ppm Δκθάληζε κεζνλεχξηαο 

ριψξσζεο ζηα λεαξά θχιια 

Υαιθφο Cu
2+

 4-30 ppm Σα θχιια παξνπζηάδνπλ 

πεξηνξηζκέλε αχμεζε, 

ριψξσζε, λέθξσζε 

Μαγγάλην Mn
2+

 15- 800 ppm Υισξσηηθά ζηίγκαηα ζηα 

λεφηεξα θχιια, ριψξσζε, 

λέθξσζε, 

Βφξην B(OH)3 ή B(OH)4  Δχζξαπζηνη κίζρνη θαη 

θεληξηθέο λεπξψζεηο, 

θίηξηλφ ή θαθέ ρξψκα 

Μνιπβδαίλην MoO4
2-

 0,1- 5% Μεζνλεχξηα ρισξσηηθά 

ζηίγκαηα αθνινπζνχκελα 

απφ λέθξσζε 

Φεπδάξγπξνο Zn
2+

 15- 100 ppm Μεζνλεχξηα ριψξσζε, 

λεθξσηηθέο θειίδεο, 

ζκίθξπλζε θχιισλ 

(Πεγή: Καξακπέηζνο, 2001) 
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3. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΜΑΡΟΤΛΗΟΤ 

 

3.1 ΤΣΖΜΑ ΑΡΓΔΤΖ- ΤΓΡΟΛΗΠΑΝΖ 

 

Αξρηθά ηα δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαη σο ππθλά θαη απνζεθεχνληαη ζε 

δνρεία, μερσξηζηά ηα αζβεζηνχρα απφ ηα θσζθνξηθά πξνο απνθπγή ζρεκαηηζκνχ 

ηδεκάησλ. Απφ ηα ππθλά δηαιχκαηα ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα 

δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ, εηζέξρνληαη ζηνλ θχξην αγσγφ άξδεπζεο φπνπ θαη 

αξαηψλνληαη κε ην λεξφ. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ζχζηεκα άξδεπζεο 

απνηεινχκελν απφ ζσιήλεο θαζψο θαη δνζνκεηξηθέο αληιίεο πνπ κέζσ Ζ/Τ 

ξπζκίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο ππθλψλ δηαιπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηε 

δεμακελή απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη κε αληιίεο ε απαξαίηεηε πνζφηεηα ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο πνπ ζα παξαζρεζεί ζηα θπηά θάζε θνξά (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 

 

3.2 ΓΡΟΗΜΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 

 

Ο δξνζηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν εμαεξηζκφο δε κπνξεί λα βνεζήζεη, ζε 

πεξηπηψζεηο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Χο κέζν κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε εμάηκηζε λεξνχ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη: κε ηελ δηαβξνρή ηνπ 

εδάθνπο είηε κε ηνλ θαηαηνληζκφ ιεπηψλ ζηαγφλσλ λεξνχ είηε κε ηελ δηαβξνρή λεξνχ 

ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ πεξλά ν αέξαο αλαλέσζεο κε ηελ 

ρξήζε εμαεξηζηήξσλ  (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 

 

3.3 ΑΔΡΗΜΟ-ΔΞΑΔΡΗΜΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 

 

Αεξηζκφο είλαη ε αλάδεπζε ηνπ αέξα κέζα ζην ζεξκνθήπην. Δμαεξηζκφο είλαη 

ε αληαιιαγή ηνπ ζεξκνχ αέξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηνλ ςπρξφ εμσηεξηθφ αέξα. Ο 

εμαεξηζκφο δηαθξίλεηαη ζην θπζηθφ πνπ γίλεηαη κέζσ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ησλ παξαζχξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πιεπξέο ε ζηελ νξνθή ε ζηηο 

πιεπξέο θαη ζηελ νξνθή. Γπλακηθφο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε αλεκηζηήξσλ 

αλαξξφθεζεο ηνπ αέξα φπνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ αλνηγκάησλ 

θαη αλεκηζηήξεο πνπ αλαλεψλνπλ ηνλ αέξα (Μαπξνγηαλλφπνπινο, 1994). 
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3.4 Θέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 

Οη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο (πγξά θαχζηκα, ήιηνο, αέξηα θαχζηκα, ζηεξεά 

θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα) πνηθίινπλ αλαιφγσο ηελ πνηθηιία θαη ηηο αλάγθεο απηήο 

ζε ζεξκφηεηα, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βαξχο ρεηκψλαο) θαη ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα 

ηνπ αγξφηε. Χζηφζν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ησλ πνιχ ςπρξψλ εκεξψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζεξκάζηξεο παξαθίλεο, ειεθηξηθέο ζεξκάζηξεο, 

αεξφζεξκα θ.ά. Σα θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ιεηηνπξγνχλ είηε κε ηελ 

θπθινθνξία πδξαηκνχ, είηε κε θπθινθνξία δεζηνχ λεξνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Μαπξνγηαλλφπνπιν (1994) ηξφπνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ζέξκαλζεο ησλ ζεξκνθεπίσλ είλαη: 

1. Ο ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ αλαηνιή πξνο δχζε 

2. Ζ θάιπςε ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε δηπιή ζηξψζε πιηθνχ 

3. Ζ θάιπςε ησλ θπηψλ κέζα ζην ζεξκνθήπην κε ρακειά ζθέπαζηξα 

4. Ζ απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο θαη ησλ μέλσλ ζσκάησλ απφ ην πιηθφ 

θάιπςεο 

5. Ζ θαηαζθεπή πνιχξξηθησλ αληί ησλ ζεξκνθεπίσλ απιήο γξακκήο. 
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4.   ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

θνπφο απηήο ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο είλαη λα εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηξηψλ 

ππνζηξσκάησλ πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο ζηελ απφδνζε θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο White Boston (ηχπνπ ιείν θεθαισηφ) ζηελ Καιακάηα 

Μεζζελίαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Ννέκβξην κέρξη θαη ηνλ  Απξίιην. 

Σα ππνζηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν πεξιίηεο θαη ε ειαθξφπεηξα 

πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Οιχκπην (2001) θαη Siomos et al. (2001) είλαη ηα πιένλ 

θαηαιιειφηεξα ππνζηξψκαηα  γηα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ. Αθφκε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κίγκα cocosoil κε πεξιίηε δηφηη ην cocosoil είλαη κε ηνμηθφ 

πιηθφ (Μαληφο, 1997). 
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5. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πείξακα ηεο παξνχζαο κειέηεο δηεμήρζε ζην ΣΔΗ 

Καιακαηαο. Ζ κειέηε έιαβε ρψξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Ννέκβξην 2008 έσο 

θαη ηνλ Απξίιην 2009. 

ην παξφλ πείξακα κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ απφδνζε ηνπ καξνπιηνχ ηχπνπ ιείν θεθαισηφ (πνηθηιία White Boston) ζε 

πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα έγηλε θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ ζε πεξιίηε, 

ειαθξφπεηξα, cocosoil-πεξιίηε (50% πεξιίηε, 50% cocosoil) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

ζπλνιηθά 8 ζάθνη φγθνπ 10 L κε θαζέλα απφ ηα ππνζηξψκαηα. 

 

5.2 πνξά 

 

Ζ ζπνξά έγηλε ζηηο 21/11/08 ζην ζεξκνθήπην ηνπ εξγαζηεξίνπ Λαραλνθνκίαο 

ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ. Οη ζπφξνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε δίζθνπο νκαδηθήο ζπνξάο νη 

νπνίνη είραλ πιπζεί θαη γεκηζηεί κε θπηφρσκα.  Καηφπηλ νη ζπφξνη θαιχθζεθαλ κε 

ειαθξηά ζηξψζε θπηνρψκαηνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ πδξνλέθσζε γηα 10 min γηα 

λα πνηηζηνχλ θαιά. Έπεηηα, κεηαθέξζεθαλ  ζε πξνβιαζηήξηα κε ζεξκνθξαζία εκέξαο 

20
ν
C, ζεξκνθξαζία λχρηαο 13

ν
C θαη δηάξθεηα θσηηζκνχ 10 ψξεο ηελ εκέξα. Σελ 

επφκελε εκέξα νη ζπφξνη μαλαπνηίζηεθαλ κε ςεθαζκφ. Οη ζπφξνη θχηξσζαλ ζε 4 

κέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο  ζπνξάο ηνπο. 

 

5.3 Μεηαθύηεπζε 

 

Ζ κεηαθχηεπζε ησλ λεαξψλ θπηαξίσλ απφ ηηο νκαδηθέο ζηηο αηνκηθέο ζέζεηο 

έγηλε ζηηο 06/02/08 (45 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά). Σα θπηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε δίζθνπο 

πνπ έθεξαλ 20 αηνκηθέο ζέζεηο, νη νπνίνη γεκίζηεθαλ κε ηχξθε. Σα θπηά παξέκεηλαλ 

ζε κε ζεξκαηλφκελν ζεξκνθήπην θαη ην πφηηζκα ησλ λεαξψλ θπηψλ γηλφηαλ κε ην 

ζχζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο.  

Ζ κεηαθχηεπζε ζηηο ηειηθέο ζέζεηο έγηλε ζηηο 27/02/08, δειαδή  21 εκέξεο 

κεηά ηελ πξψηε κεηαθχηεπζε θαη 66 εκέξεο κεηά ηε ζπνξά. Πξηλ ηε θχηεπζε ησλ 
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θπηψλ ζηνπο ζάθνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θαιφ πφηηζκα ησλ ππνζηξσκάησλ κε 

ζξεπηηθφ δηάιπκα. Σα θπηά κεηαθπηεχηεθαλ κε κπάια ρψκαηνο θαη ζε βάζνο ιίγν 

κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ βξίζθνληαλ ζηνπο δίζθνπο ζπνξάο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ θπηαξίνπ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε πηέζηεθε ην ππφζηξσκα γχξσ απφ ην θπηφ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θπηνχ θαη θαιχηεξε επαθή ηνπ 

ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην λέν ππφζηξσκα. 

Ζ θχηεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν απνζηάζεηο επί ηεο γξακκήο θχηεπζεο, 

15 θαη 20 cm, κε ην κήθνο θάζε θαλαιηνχ λα είλαη ζηαζεξφ θαη ίζν κε 1 m. Κάζε 

θαλάιη έθεξε ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξαθφηαλ ην ππφζηξσκα θαη ν αξηζκφο ηεο 

επαλάιεςεο. Γηα θάζε επέκβαζε ηνπ πεηξάκαηνο (ηξία δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα x 

δχν απνζηάζεηο θχηεπζεο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο επαλαιήςεηο ησλ 5 ή 7 θπηψλ 

αλά επαλάιεςε, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε θχηεπζεο, δειαδή  5 θπηά ζε θαλάιηα κε 

απνζηάζεηο θχηεπζεο 20 cm θαη 7 θπηά ζε θαλάιηα κε απνζηάζεηο θχηεπζεο 15 cm. 

 

5.4 Λίπαλζε 

 

Ζ θχξηα θαιιηεξγεηηθή θξνληίδα πνπ γηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο ήηαλ ην πφηηζκα ησλ θπηψλ κε ην ζξεπηηθφ δηάιπκα. Σν πφηηζκα άξρηζε 

ακέζσο κεηά ηε κεηαθχηεπζε ησλ θπηαξίσλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. Ζ ρνξήγεζε ηνπ 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο γηλφηαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (9.00 π.κ. έσο 

6κ.κ). Ζ ζπρλφηεηα πνηίζκαηνο ήηαλ 6 πνηίζκαηα / εκέξα θαη ε δηάξθεηα πνηίζκαηνο 

ήηαλ 1,5 ιεπηά. ε θάζε πφηηζκα ρνξεγνχληαλ ε ίδηα πνζφηεηα ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

ζε φια ηα θπηά (0.05 L). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ  

ιηπάζκαηα: ληηξηθφ αζβέζηην, ζεητθφ καγλήζην, ζεητθφ θάιην ληηξηθφ θάιην, 

θσζθνξηθφ κνλνθάιην, ληηξηθή ακκσλία, ρειηθφο ζίδεξνο, ζεητθφ καγγάλην, ζεητθφο 

ραιθφο, βφξαθαο, κνιπβδαηληθή ακκσλία. 

Ζ ζχζηαζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο απνθαζίζηεθε αθνχ ιήθζεθε ππφςε ε 

ζχζηαζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο κεηαβιήζεθε 

ζηηο 03/03/09. Ζ ζχζηαζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο θαζψο θαη ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5.1. χζηαζε ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ. 

ΠΤΚΝΟ ΓΗΑΛΤΜΑ Α ΠΤΚΝΟ ΓΗΑΛΤΜΑ Β ΠΤΚΝΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 

ΟΞΔΧ 

Νηηξηθφ αζβέζηην 

5,099 kg 

Θεηηθφ καγλήζην 

1,467 kg 

Νηηξηθφ νμχ 

5,229 L 

Νηηξηθφ θάιην 

4,295 kg 

Φσζθνξηθφ κνλνθάιην 

5,239 kg 

 

Νηηξηθή ακκσλία 

0,962 kg 

Θεηηθφ θάιην 

3,651 kg 

 

Υειηθφο ζηδεξνο 

0,652 kg 

Νηηξηθφ θάιην 

0,651 kg 

 

 

o Αλαινγία ππθλνχ δηαιχκαηνο Α: 100:1 

o Αλαινγία ππθλνχ δηαιχκαηνο Β: 100:1 

o Όγθνο ππθλνχ δηαιχκαηνο Α: 200 L 

o Όγθνο ππθλνχ δηαιχκαηνο Β: 200 L 

o Όγθνο ππθλνχ δηαιχκαηνο Γ(νμέσο): 200 L 

o Αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο ηξνθνδνζίαο: 2,10 ms/cm 

o pH  δηαιχκαηνο ηξνθνδνζίαο: 5,50 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ ησλ καθξνζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (meq/l) ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ, ζε Kg γηα ηα ζηεξεά θαη ζε L γηα ηα πγξά. 

Σα κεηξηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαλ έηζη ψζηε, ηα δηάθνξα ηφληα πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ λα βξίζθνληαη ζηελ απαηηνχκελε αλαινγία 

κεηαμχ ηνπο. Ζ αξαίσζε γηλφηαλ κε ην λεξφ ηεο δεμακελήο. 

Ζ αλάκημε θαη αξαίσζε ηνπ δηαιχκαηνο γηλφηαλ απφ εκάο, σζηφζν ην pH θαη 

ε αγσγηκφηεηα ειέγρνληαλ πεξηνδηθά κε pH-κεηξν θαη αγσγηκφκεηξν αληίζηνηρα, γηα 

λα δηαζθαιηζηεί φηη βξίζθνληαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα. 

Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα κεηαθεξφηαλ απφ ηε δεμακελή ζε θάζε θπηφ κέζσ ηνπ 

αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ζχζηεκα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ 

θαη αληιία. 
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5.5  πγθνκηδή 

 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ θπηψλ έγηλε ζηηο 13-4-2009, δει. 45 εκέξεο κεηά ηελ ηειηθή  

κεηαθχηεπζε. 

 

5.6  Μεηξήζεηο 

 

Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

1. Αξηζκφο θχιισλ αλά θπηφ (7, 17, 27 θαη 45 εκέξεο κεηά ηε 

κεηαθχηεπζε) 

2. Νσπφ βάξνο ππέξγεηνπ κέξνπο θαηά ηε ζπγθνκηδή (45 εκέξεο κεηά ηε 

κεηαθχηεπζε) 

3. Νσπφ βάξνο βιαζηνχ ηνπ θπηνχ θαηά ηε ζπγθνκηδή (45 εκέξεο κεηά 

ηε κεηαθχηεπζε) 

4. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ηνπ βιαζηνχ θάζε θπηνχ (45 

εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε) 

5. Αξηζκφο κε εκπνξεχζηκσλ θχιισλ αλά θπηφ 

6. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ησλ εμσηεξηθψλ θχιισλ ηνπ 

θπηνχ 

7. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ησλ κεζαίσλ θχιισλ ηνπ θπηνχ 

8. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ησλ εζσηεξηθψλ θχιισλ ηνπ 

θπηνχ. 

Ζ κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θπηηθψλ ηζηψλ ζε μεξά νπζία έγηλε 

χζηεξα απφ μήξαλζε απηψλ ζε ζεξκνθξαζία 72
ν
C, φπνπ νη θπηηθνί ηζηνί παξέκεηλαλ 

έσο φηνπ ζηαζεξνπνηεζεί ην βάξνο ηνπο νπφηε θαη είρε απνκαθξπλζεί φιε ε 

πεξηερφκελε πγξαζία. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ πιήξε μήξαλζε 

ησλ θπηηθψλ ηζηψλ ήηαλ πεξίπνπ κηα εβδνκάδα. 

 

5.7 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Σν πείξακα είλαη δηπαξαγνληηθφ (παξάγνληαο Α: ππφζηξσκα, παξάγνληαο Β: 

απφζηαζε θχηεπζεο) θαη αθνινχζεζε ην Δληειψο Σπραηνπνηεκέλν ρέδην θαη γηα 
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θάζε επέκβαζε. ε θάζε επέκβαζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 επαλαιήςεηο ησλ 7 θπηψλ ε 

θαζεκία φηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο είλαη 15 cm θαη 4 επαλαιήςεηο ησλ 5 θπηψλ ε 

θαζεκία φηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο είλαη 20 cm. Λφγσ ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν παξαγφλησλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε ρσξηζηά γηα θάζε παξάγνληα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε 

ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο StatGraphics 5.1. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ησλ 

κέζσλ εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην ηεο Διάρηζηεο εκαληηθήο Γηαθνξάο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ θαη κε ην θξηηήξην ηνπ Σ-test 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ απνζηάζεσλ θχηεπζεο. 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

6.1 Αξηζκόο θύιισλ αλά θπηό 

 

Πίλαθαο 6.1. Μέζνο αξηζκφο θχιισλ 7 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 6,6 a (a) 6,9 a (a) 

Διαθξόπεηξα 6,5 a (a) 6,4 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 7,2 a (a) 7,0 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05.Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Ο κέζνο αξηζκφ θχιισλ αλά θπηφ ηελ 7
ε
 εκέξα κεηά ηε κεηαθχηεπζε δελ 

επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ηφζν 

φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε απνζηάζεηο 15 cm φζν θαη φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

απνζηάζεηο 20 cm. Δπηπξφζζεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο απφζηαζεο θχηεπζεο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ (πίλαθαο 6.1). 

 

Πίλαθαο 6.2. Μέζνο αξηζκφο θχιισλ 17 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 11,2 a (a) 12,1 a (a) 

Διαθξόπεηξα 12,2 a (a) 12,2 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 12,6 a (a) 13,0 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Παξφκνηα, ηελ 17
ε
 εκέξα κεηά ηε κεηαθχηεπζε ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ δελ επεξέαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ, ηφζν 
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φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε απνζηάζεηο 15 cm φζν θαη φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

απνζηάζεηο 20 cm. Δπηπξφζζεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο απφζηαζεο θχηεπζεο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ (πίλαθαο 6.2). 

 

Πίλαθαο 6.3. Μέζνο αξηζκφο θχιισλ 27 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 15,1 a (a) 15,8 a (a) 

Διαθξόπεηξα 16,2 a (a) 14,1 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 16,4 a (a) 15,5 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Ο κέζνο αξηζκφ θχιισλ αλά θπηφ ηελ 27
ε
 εκέξα κεηά ηε κεηαθχηεπζε δελ 

επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ηφζν 

φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε απνζηάζεηο 15 cm φζν θαη φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

απνζηάζεηο 20 cm. Δπηπξφζζεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο απφζηαζεο θχηεπζεο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ (πίλαθαο 6.3). 

 

Πίλαθαο 6.4. Μέζνο αξηζκφο θχιισλ 45 εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 27,2 a (a) 26,7 a (a) 

Διαθξόπεηξα 26,5 a (a) 24,3 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 25,7 a (a) 27,1 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Όπσο παξαηεξήζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ΄ηζη θαη 

ηελ εκέξα ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο (45
ε
 εκέξα κεηά ηε κεηαθχηεπζε), ν κέζνο αξηζκφ 
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θχιισλ αλά θπηφ ηελ 27
ε
 εκέξα κεηά ηε κεηαθχηεπζε δελ επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ηφζν φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη 

ζε απνζηάζεηο 15 cm φζν θαη φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε απνζηάζεηο 20 cm. 

Δπηπξφζζεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο απφζηαζεο θχηεπζεο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ (πίλαθαο 6.3). 

 

6.2  ΝΧΠΟ ΒΑΡΟ ΤΠΔΡΓΔΗΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ 

 

Πίλαθαο 6.5. Νσπφ βάξνο (g) ππέξγεηνπ κέξνπο θαηά ηελ ζπγθνκηδή. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 194,36 a (a) 179,77 a (a) 

Διαθξόπεηξα 133,31 b (a) 150,86 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 141,66 b (a) 165,44 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Σν λσπφ βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ησλ θπηψλ επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ κφλν φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη 

ζε απφζηαζε 15 cm. πγθεθξηκέλα, ηα θπηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πεξιίηε είραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βάξνο ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε απηά 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα ειαθξφπεηξα ή cocosoil + πεξιίηε. Χζηφζν, φηαλ 

ηα θπηά αλαπηχζζνληαη ζε απφζηαζε 20 cm δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ ζε φηη αθνξά ην βάξνο ηνπ 

ππέξγεηνπ κέξνπο ησλ θπηψλ. Δπηπξφζζεηα, νη απνζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ 

ηα θπηά δελ επεξέαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο θαη 

ζηα ηξία ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο (πεξιίηεο, ειαθξφπεηξα, cocosoil + πεξιίηεο) 

(πίλαθαο 6.5). 
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6.3 ΝΧΠΟ ΒΑΡΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΞΖΡΑ ΟΤΗΑ ΣΟΤ 

ΒΛΑΣΟΤ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ 

 

Πίλαθαο 6.6. Νσπφ βάξνο (g) βιαζηνχ ηνπ θπηνχ θαηά ηελ ζπγθνκηδή. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 11,20 a (b) 15,43 a (a) 

Διαθξόπεηξα 10,04 b (b) 12,21 b (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 11,10 a (b) 14,14 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Σν λσπφ βάξνο ηνπ βιαζηνχ ηνπ θπηνχ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξν 

φηαλ ηα θπηά αλαπηχρζεθαλ ζε ειαθξφπεηξα, αλεμάξηεηα απφ ηηο απνζηάζεηο 

θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ. Δπηπξφζζεηα, ην λσπφ βάξνο ηνπ βιαζηνχ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν φηαλ ηα θπηά αλαπηχρζεθαλ ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε (20 

cm) ζε ζχγθξηζε κε ηε κηθξφηεξε (15 cm), αλεμάξηεηα απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ (πίλαθαο 6.6). 

 

Πίλαθαο 6.7. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ηνπ βιαζηνχ θάζε θπηνχ. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 5,9013 a (a) 6,2170 a (a) 

Διαθξόπεηξα 5,6401 a (b) 6,6805 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 5,8001 a (a) 6,0632 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Ζ ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζην βιαζηφ δελ επεξεάζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ζηηο δχν απνζηάζεηο 

θχηεπζεο. Χζηφζν, φηαλ πα θπηά αλαπηχρζεθαλ ζε ειαθξφπεηξα παξαηεξήζεθε φηη 
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ε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο βιαζηνχο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ζε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε απνζηάζεηο θχηεπζεο 20 cm (πίλαθαο 6.7). 

 

6.4  ΑΡΗΘΜΟ ΜΖ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΧΝ ΦΤΛΛΧΝ 

 

Πίλαθαο 6.8. Αξηζκφο κε εκπνξεχζηκσλ θχιισλ αλά θπηφ. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 3,5 b   (b) 5,4 a   (a) 

Διαθξόπεηξα 5,3 ab (a) 4,8 ab (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 6,2 a   (a) 3,0 b   (b) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Ο αξηζκφο ησλ κε εκπνξεχζηκσλ θχιισλ αλά θπηφ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζηα θπηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε cocosoil + πεξιίηε ζε 

ζχγθξηζε κε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πεξιίηε, φηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 

15 cm. Όηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 20 cm, ν αξηζκφο ησλ κε εκπνξεχζηκσλ 

θχιισλ αλά θπηφ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε πεξιίηε 

ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε cocosoil + πεξιίηε.  

Ζ απφζηαζε θχηεπζεο επεξέαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κε 

εκπνξεχζηκσλ θχιισλ αλά θπηφ, ηφζν ζηα θπηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα 

πεξιίηε φζν θαη ζηα θπηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα cocosoil + πεξιίηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο κε εκπνξεχζηκσλ θχιισλ αλά θπηφ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο φηαλ ηα θπηά αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα πεξιίηε θαη νη 

απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 20 cm ζε ζχγθξηζε κε απηά ζηα νπνία νη απνζηάζεηο 

θχηεπζεο ήηαλ 15 cm. Αληίζεηα, ν αξηζκφο κε εκπνξεχζηκσλ θχιισλ αλά θπηφ ήηαλ  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο φηαλ ηα θπηά αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα 

πεξιίηε θαη νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 15 cm ζε ζχγθξηζε κε απηά ζηα νπνία  νη 

απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 20 cm (πίλαθαο 6.8). 
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6.5 Πεξηεθηηθόηεηα ζε μεξά νπζία ησλ εκπνξεύζηκσλ θύιισλ. 

 

Πίλαθαο 6.9. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ησλ εμσηεξηθψλ θχιισλ ηνπ θπηνχ. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 4,6264 a (b) 5,2120 a (a) 

Διαθξόπεηξα 4,7638 a (b) 5,4905 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 4,8864 a (b) 5,1817 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε  

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Ζ ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα εμσηεξηθά θχιια ησλ θπηψλ δελ 

επεξεάζηεθε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ηφζν 

φηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 15 cm, φζν θαη φηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 

20  cm. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο ησλ θπηψλ επεξέαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ  

ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηα εμσηεξηθά θχιια ησλ θπηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην  

ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζηα ηξία ππνζηξψκαηα  

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, ε ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηα εμσηεξηθά θχιια ησλ  

θπηψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε  

απνζηάζεηο θχηεπζεο 20 cm ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε απνζηάζεηο  

θχηεπζεο 15 cm (πίλαθαο 6.9). 

 

Πίλαθαο 6.10. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ησλ κεζαίσλ θχιισλ ηνπ θπηνχ. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 3,1713 b (b) 4,5881 a (a) 

Διαθξόπεηξα 4,1781 a (b) 4,8196 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 4,5119 a (a) 4,3467 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 
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Ζ ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα κεζαία θχιια ησλ θπηψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζηα θπηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα πεξιίηε, φηαλ νη  

απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 15 cm. Αληίζεηα, φηαλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο ήηαλ 20  

cm δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηε  

ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα κεζαία θχιια ησλ θπηψλ. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο 

ησλ θπηψλ επεξέαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα  

κεζαία θχιια ησλ θπηψλ φηαλ απηά αλαπηχρζεθαλ ζε ππφζηξσκα πεξιίηε ή  

ειαθξφπεηξα. πγθεθξηκέλα, φηαλ ηα θπηά αλαπηχζζνληαη ζε ππφζηξσκα πεξιίηε ή  

ειαθξφπεηξα, ε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα κεζαία θχιια ηνπ θπηνχ είλαη  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηηο απνζηάζεηο θχηεπζεο 20 cm ζε ζχγθξηζε κε  

ηηο απνζηάζεηο θχηεπζεο 15 cm (πίλαθαο 6.10). 

 

Πίλαθαο 6.11. Πεξηεθηηθφηεηα (%) ζε μεξά νπζία ησλ εζσηεξηθψλ θχιισλ ηνπ  

θπηνχ. 

Υπόζηπωμα 15 cm 20 cm 

Πεξιίηεο 5,3751 a (a) 5,6214 a (a) 

Διαθξόπεηξα 5,9188 a (a) 6,0960 a (a) 

Cocosoil + πεξιίηεο 6,0902 a (a) 5,4574 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα δε δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

Σηκέο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ γξάκκα κέζα ζε παξέλζεζε  

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,05. 

 

Ζ ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα εζσηεξηθά θχιια ησλ θπηψλ δελ 

επεξεάζηεθε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηφζν απφ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, 

φζν θαη  απφ ηηο απνζηάζεηο θχηεπζεο ησλ θπηψλ (πίλαθαο 6.11). 
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7.  ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη φηη ην ππφζηξσκα 

αλάπηπμεο  

ησλ  θπηψλ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ ξπζκφ ζρεκαηηζκνχ ησλ 

θχιισλ ζην  θπηφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο απνζηάζεηο θχηεπζεο, φπσο παξαηήξεζαλ θαη 

νη  Παλαγησηφπνπινο θαη ππξφπνπινο (2004). Χζηφζν, ην λσπφ βάξνο ηνπ 

ππέξγεηνπ  κέξνπο ηνπ θπηνχ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην εκπνξεχζηκν ηκήκα ηνπ, 

επλνείηαη φηαλ  ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη ζε ππφζηξσκα πεξιίηε θαη νη απνζηάζεηο 

θχηεπζεο είλαη  κηθξέο (15 cm). Αληίζεηα, ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θχηεπζεο (20 

cm) ην  ππφζηξσκα ζην νπνίν θαιιηεξγήζεθαλ ηα θπηά δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά  ην βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ. 

Πάλησο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θχηεπζεο δελ  

παξαηεξήζεθεο αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ,  

ππνδειψλνληαο φηη είλαη δπλαηή ε θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ ζε κεγάιεο ππθλφηεηεο,  

θάηη πνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ απνδφζεσλ. Όηαλ νη απνζηάζεηο 

θχηεπζεο  είλαη 20 cm επηηπγράλεηαη αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ βιαζηψλ ησλ 

θπηψλ αιιά  απηφ δελ ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο 

ησλ θπηψλ.  

Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο μεξάο νπζίαο, ηδηαίηεξα ζηα εμσηεξηθά 

θχιια ησλ θπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απνζηάζεηο θχηεπζεο 20 cm ίζσο ζπλδέεηαη 

κε ηελ  ηθαλφηεηα ησλ θχιισλ ησλ θπηψλ απηψλ λα ζπληεξεζνχλ γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ  δηάζηεκα θαη ζα πξνηεηλφηαλ λα κειεηεζεί εάλ νη απνζηάζεηο θχηεπζεο 

κπνξνχλ λα  επεξεάζνπλ ηελ δηάξθεηα ζπληήξεζεο ηνπ καξνπιηνχ.  

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηεο 

Ληβαζηλνπνχινπ  (2010) ε νπνία κειέηεζε ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ ππνζηξσκάησλ 

ζε πδξνπνληθή  θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ ηεο πνηθηιίαο Great Lakes πνπ αλήθεη ζηα 

θαηζαξά θεθαισηά  καξνχιηα (ηχπνο Iceberg). 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ 

ηεο  πνηθηιίαο White Boston, ε νπνία αλήθεη ζηνλ ηχπν ιείν θεθαισηφ (Butterhead),  

κπνξεί λα γίλεη κε επηηπρία ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ππνζηξψκαηα (πεξιίηεο,  

ειαθξφπεηξα, cocosoil + πεξιίηεο) θαη ζε κεγάιε ππθλφηεηα (απνζηάζεηο θχηεπζεο 

15  cm) ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη απνδφζεηο.  
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