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Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

δειψλσ ελππνγξάθσο φηη είκαη απνθιεηζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο 

Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο 

αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ αλαθέξεη 

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

ηδεψλ θαη ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηεκνληθήο 

παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζχλε φηη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη ππφινγνο 

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

θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απφθηεζεο Σίηινπ πνπδψλ, πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ 

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

Δξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά 

θαη φηη, αλαιακβάλσ πιήξσο φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ κνπ αλήθεη δηφηη 

είλαη πξντφλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν πείξακα απηφ δηεμήρζε ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ 

ην 2013 κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πνζφηεηαο αδψηνπ πνπ πξνζηίζεηαη 

ζε αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα παηάηαο ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα θσζθνξνχρνπ 

ιίπαλζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μεζζελίαο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε ησλ θπηψλ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαιιηεξγήζεθαλ δχν πνηθηιίεο παηάηαο: Spunta, 

Voyager. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχηεπζε ησλ 

θνλδχισλ θαη ε ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ πξαγκαηνπνηήζεθε 90 εκέξεο κεηά ηε 

θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία Spunta θαη 98 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία 

Voyager. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιίπαλζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ιηπάζκαηα 

νξγαληθήο πξνέιεπζεο (Acadian 1-1-16, PatentKali, Biosol, Phosphorites). Σα  

θπηνδνρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ήηαλ φγθνπ 11 L 

κε ππφζηξσκα κε εκπινπηηζκέλε ηχξθε θαη πεξιίηε (1:1). Μεηξήζεθαλ ην λσπφ θαη 

μεξφ βάξνο ησλ θχιισλ θαη ησλ βιαζηψλ ησλ θπηψλ πξηλ ηε ζπγθνκηδή ησλ 

θνλδχισλ (15 εκέξεο γηα ηε Spunta θαη 23 εκέξεο γηα ηε Voyager), ν αξηζκφο θαη ην 

βάξνο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά θπηφ θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε μεξάο 

νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ε πςειφηεξε αδσηνχρνο ιίπαλζε επλνεί 

ηελ αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ θχιισλ θαη ησλ βιαζηψλ ησλ θπηψλ θαη ησλ δχν 

πνηθηιηψλ ρσξίο φκσο λα επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζε απηά. 

Παξάιιεια, επλνεί θαη ηελ αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ θνλδχισλ ρσξίο φκσο λα 

επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά θπηφ θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

μεξάο νπζίαο ζηνπο παξαγφκελνπο θνλδχινπο. Ζ πςειφηεξε θσζθνξνχρνο ιίπαλζε 

δελ επεξεάδεη ην λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ θαη ησλ βιαζηψλ ησλ θπηψλ θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζε θχιια θαη βιαζηνχο, θαζψο ζηνπο παξαγφκελνπο 

θνλδχινπο. Χζηφζν, επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ θνλδπινπνίεζε ζηηο δχν 

πνηθηιίεο θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην βάξνο ησλ θνλδχισλ ζηελ πνηθηιία Voyager 

πξνθαιεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  

 

Ζ γεσξγηθή παξαγσγή ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο γεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηνίθσλ ησλ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Β. εκηζθαηξίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ έγηλε επξεία 

ρξήζε ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε 

ξαγδαία αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Παξφια απηά θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960 παξαηεξήζεθε κηα ηάζε-θίλεζε ησλ θαηαλαισηψλ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ γηα ηελ θαηαλάισζε πην «πγηεηλψλ» πξντφλησλ αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

παξαγσγψλ μεθίλεζε λα κηιά απαηηψληαο ηελ εχξεζε κηαο λέαο ηαθηηθήο κε ζθνπφ 

ηελ πνηνηηθή γεσξγηθή παξαγσγή θαη ηαπηνρξφλσο  ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο . (Cambridge University Press, 1985) 

Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ απέθηεζε 

σο πξσηεξγάηεο θάπνηνπο ηδενιφγνπο θαιιηεξγεηέο νη νπνίνη δελ είραλ έζνδα απφ ην 

έξγν ηνπο, αιιά ε ζέιεζε ηνπο λα θάλνπλ ην φξακα ηνπο αιεζηλφ έγηλε ε αξρή γηα 

ηελ κεηέπεηηα νξγαλσκέλε θαη εκπνξία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Με ιίγα ιφγηα, ε 

βηνινγηθή γεσξγία φπσο ηελ ελλννχκε ζηηο κέξεο καο είλαη απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ μεθίλεζαλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ 

αξρή ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ζηελ Β. Δπξψπε. 

Τπάξρνπλ 3 βαζηθά θηλήκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ σο βάζε έρνπλ 

δηάθνξα θηινζνθηθά ξεχκαηα θαη ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ ρσξψλ φπνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθαλ. Σν πξψην θίλεκα εκθαλίζηεθε ζηελ Γεξκαλία απφ ηνλ Rudolf 

Steiner θαη έρεη βάζε ζε κηα θηινζνθηθή ζεσξεία ηνπ ίδηνπ. Σν δεχηεξν θίλεκα 

εκθαλίζηεθε ζηελ Αγγιία ζην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο νξγαληθήο γεσξγίαο πνπ σο βάζε έρεη ηελ βηνινγηθή ηζνξξνπία θαη ηε γνληκφηεηα 

ηνπ εδάθνπο. Απηέο νη ηδέεο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Sir Howard. Σν ηξίην θίλεκα 

εκθαλίζηεθε ζηελ Διβεηία, απνθαιέζηεθε «βηνινγηθή γεσξγία» θαη έρεη σο βάζε ηελ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. Μεγάιε ζεκαζία 

κε ηελ κέζνδν απηή δίλεηαη ζην ρνχκν ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ επηθαλεηαθή ιίπαλζε. 
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Χζηφζν, ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 δελ ππήξμε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο γηαηί κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ νη ρψξεο είραλ 

σο ζθνπφ ηελ άκεζε θαη γξήγνξε αλάπηπμε παξαγσγήο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

κεγάισλ αλαγθψλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ 1960 θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1970 

δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο νξγαλψζεηο, πνπ ήηαλ ππέξ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σν 

1972 ηδξχζεθε ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο πνπ ζπλδέεη 

άηνκα θαη νξγαλψζεηο απφ φινλ ηνλ θφζκν, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 ε βηνινγηθή γεσξγία αλαπηχρζεθε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηηο Ζ.Π.Α, αιιά θαη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. 

 

1.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα αγξνηηθήο παξαγσγήο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα Οξγαληθά Αγξνηηθά πζηήκαηα. Σν αγξνηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο νηθνζχζηεκα. Ζ πην ζπλεζηζκέλε εηθφλα 

αγξνηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη έλαο αγξφο κε κηα νπνηαδήπνηε θαιιηέξγεηα ηελ νπνία 

θξνληίδεη ν θαιιηεξγεηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή. 

Καηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο νη αξρέο θαη νη ζηφρνη 

ηεο άιιαδαλ δηαξθψο εμαξηψκελεο απφ ηνλ γεσγξαθηθφ θαη ηδενινγηθφ ρψξν απφ ηνλ 

νπνίν ιάκβαλε ηηο αληίζηνηρεο επηδξάζεηο. Με ηελ ίδξπζε ηεο IFOAM (Παγθφζκηα 

Οκνζπνλδία Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο), νη αξρέο απηέο δηακνξθψζεθαλ θαη 

δηαηππψζεθαλ πην ζπζηεκαηηθά κε απνηέιεζκα ε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο θαη ε απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηεινχλ ηνπο πην 

βαζηθνχο ζηφρνπο. Δπηπξφζζεηα, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο, ε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο ηξνθίκσλ γηα; Σε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ 

αλήθνπλ ζηηο αξρέο απηέο. 

ηελ πνξεία ν IFOAM ζπκπεξηέιαβε ζηνπο ζηφρνπο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο ζε επαξθή πνζφηεηα θαη ηελ 

ρξήζε, φζν είλαη δπλαηφλ, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ αιιειεπίδξαζε κε 

φια ηα θπζηθά ζπζηήκαηα εληάζζεηαη ζηνπο ζηφρνπο φπσο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ βηνινγηθψλ θχθισλ-ζπζηεκάησλ ζην γεσξγηθφ 

πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ, ηεο εδαθηθήο ρισξίδαο 
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θαη παλίδαο, ησλ ππνινίπσλ θπηψλ αιιά θαη ησλ δψσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαία έρεη 

απνδνζεί ζηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

βηνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηα 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πεξηνξίδεη ή θαη λα κεηψλεη ηηο εηζξνέο.  

πλνςίδνληαο , κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε πσο ε βηνινγηθή γεσξγία δελ 

είλαη απιά κηα κφδα ή κηα λέα ηαθηηθή γηα λα θαλεί κηα θνηλσλία πνιηηηζκέλε αιιά 

είλαη κηα νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.Ζ αξκνληθή 

ζρέζε κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θχζεο απνζθνπεί θπξίσο ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ρσξίο λα δεκεηψλεηαη ην νηθνζχζηεκα κα  θαη ν άλζξσπνο αιιά θαη 

νη ππφινηπνη έκβηνη νξγαληζκνί  πνπ ην απνηεινχλ. (Πνιπξάθεο Γ. 2002) 

 

1.3 Ο ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

Βηνινγηθή γεσξγία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Απηή ε κέζνδνο παξαγσγήο 

ζπλίζηαηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαη απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ ρσξίο 

θαηάινηπα απφ ρεκηθά πξντφληα, ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ 

ιηπαζκάησλ θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ πνπ απνθαζηζηνχλ θαη 

δηαηεξνχλ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Δμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξίαο, εθφζνλ φινη νη επηρεηξεκαηίεο ππφθεηληαη 

ππνρξεσηηθά ζε ζχζηεκα ηαθηηθψλ ειέγρσλ πνπ είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλνη θαη 

επηβιέπεηαη απφ ηα θξάηε-κέιε. 

Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ ππήξμαλ  αξθεηέο νξγαλψζεηο θαη πξφζσπα πνπ 

ζέιεζαλ λα δψζνπλ έλαλ επίζεκν νξηζκφ γηα ηελ βηνινγηθή γεσξγία. Γηα 

απξάδεηγκα, ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο νηθνινγηθήο 

παξαγσγήο, ην νπνίν πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ηνπο βηνινγηθνχο 

θχθινπο θαη ηελ βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εδάθνπο. Δίλαη βαζηζκέλν ζηελ 

ειάρηζηε ρξήζε εηζξνψλ θαη ζε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ δηαηεξνχλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνινγηθή αξκνλία. Οη βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ βηνινγηθή 

παξαγσγή ζηεξίδνληαη ζηελ ρξήζε πιηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 
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νηθνινγηθή ηζνξξνπία ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπ αγξνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζπλνιηθφ νηθνζχζηεκα (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, Καλνληζκφο. 2092/91).  

χκθσλα κε ην ππνπξγείν γεσξγίαο ησλ Ζ.Π.Α. αλαθέξεηαη θαη ν νξηζκφο: 

βηνινγηθή γεσξγία είλαη νπνηαδήπνηε κέζνδνο αλάπηπμεο, θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο 

δσληαλψλ νξγαληζκψλ βαζηζκέλε ζηελ θπζηθή δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπο κε φζνλ 

ην δπλαηφ ιηγφηεξεο παξεκβάζεηο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πινχζηαο πεγήο 

πξσηετλψλ, ιηπψλ, πδαηαλζξάθσλ, ηλψλ, βηηακηλψλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ 

ηρλνζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη 

θπξίσο γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο πνηνηηθνχ θαη γεκάηνπ πγεία ηξφπνπ δσήο (Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο Ζ.Π.Α. ,U.S.D.A.). 

Θα ήηαλ απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φκσο ν παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθφο 

νξηζκφο, ν νπνίνο δελ πξνέξρεηαη απφ νξγαληζκνχο θαη ζχλνια πξνζψπσλ. Ζ 

βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα νιηζηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο, ην νπνίν 

πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ αγξν-νηθνζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ βηνινγηθψλ θχθισλ θαη ηεο βηνινγηθήο δξάζεο ηνπ 

εδάθνπο. Γίλεη έκθαζε ζηελ ρξήζε ελδνγελψλ κέζσλ δηαρείξηζεο θαη φρη ζηελ 

εηζαγσγή εμσγελψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηνπηθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ 

ζπζηήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζε απηέο. Απηφ επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αληί γηα 

ζπλζεηηθά κέζα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, γεσπνληθέο, βηνινγηθέο θαη κεραληθέο κεζφδνπο 

πνπ ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Codex 

Alimentarius). (Πνιπξάθεο Γ. 2002) 

 

1.4 Ζ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

 

Παξά ην φηη ε βηνινγηθή γεσξγία σο ηδέα γελλήζεθε ζηνλ θέληξν-επξσπατθφ 

ρψξν, ζήκεξα ζπλαληά φιν θαη κεγαιχηεξε απήρεζε ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο 

πδξνγείνπ. Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) πνπ εληάζζεηαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ κηα θηινπεξηβαιινληηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ελψ ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ 

(ΠΟΔ), πξνσζνχληαη θαη δηαθεκίδνληαη πεξηζζφηεξν πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο 

πνπ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θαη λα ζπλερίζνπλ ρσξίο ηελ αλάγθε επηδνηήζεσλ ζηελ 

δηεζλή αγνξά. 
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Μέρξη ηψξα ζε άιιεο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ζπλζήθεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαιχπηνπλ απφ 1 έσο 

θαη 4 % ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο. Ηδηαίηεξα ζηελ Απζηξία, πάλσ πεξηζζφηεξν απφ ην 

10% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο θαιιηεξγείηαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο 

αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, ηα πνζνζηά είλαη πνιχ 

κηθξφηεξα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαιχπηνπλ 

πνζνζηφ αξθεηά ρακειφηεξν απφ ην 1%. (Πνιπξάθεο Γ. 2002) 

 

1.5 Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «βηνινγηθφ», γηα ηε ζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε 

γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο, πξνο ην παξφλ, 

πεξηνξίδεηαη ζηα πξντφληα απηά πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

παξαγσγήο θαη ηνπο θαλφλεο κεηαπνίεζεο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηα γεσξγηθά (2092/1991) θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα 

(1804/1999). 

Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη έιεγρν ηνπ βηνινγηθνχ πξντφληνο 

είλαη ην Γξαθείν Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, ην νπνίν έρεη αλαγλσξίζεη ηξεηο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ειέγρνπλ 

ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο κεηαπνηεηέο θαη ρνξεγνχλ ηελ έλδεημε 

βηνινγηθφ, κφλν ζε απηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί ή παξαζθεπαζζεί ζχκθσλα 

κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο φπσο: 

 ΓΖΧ, Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ 

 ΟΠΔΓΔΠ, Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ (Γεκφζηνο) (Πνιπξάθεο Γ. 2002) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΠΑΣΑΣΑ 

 

Ζ παηάηα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ νιαλψδσλ (Solanaceae) θαη ζην 

παξειζφλ ήηαλ γλσζηή θαη σο γεψκειν. Καιιηεξγείηαη γηα ηνπο εδψδηκνπο 

θνλδχινπο ηεο, νη νπνίνη είλαη πινχζηνη ζε άκπιν θαη απνηεινχλ ηξνθή κεγάιεο 

ζξεπηηθήο αμίαο.  Δίλαη δηθνηπιήδνλν πνψδεο θπηφ, ην νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ 

εηήζην ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ ηα θπηά απφ παγεηφ. Καιιηεξγείηαη σο εηήζην θπηφ 

κε βηνινγηθφ θχθιν απφ 3-6 κήλεο, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο.  

Δίλαη θπηφ πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη ηφζν  αγελψο, κε ηνπο θνλδχινπο, φζν θαη 

εγγελψο, κε ζπφξνπο πνπ παξάγνληαη ζηνπο θαξπνχο (berries). Ζ θαζαξφηεηα ηεο 

πνηθηιίαο δηαηεξείηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη, ηνπ αγελνχο 

πνιιαπιαζηαζκνχ κε θνλδχινπο. Ο πξαγκαηηθφο ζπφξνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

φηαλ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ ή πνηθηιηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο ρξεζηκνπνίεζεο βνηαληθνχ ζπφξνπ, ν νπνίνο παξάγεηαη θάησ 

απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο δηαζηαχξσζεο, γηα ηελ απεπζείαο παξαγσγή θνλδχισλ 

γηα θαηαλάισζε. Ζ πξνζπάζεηα απηή, πξνο  ην παξφλ, βξίζθεη πνιχ πεξηνξηζκέλε 

εθαξκνγή ζε εκπνξηθή θιίκαθα. Ο ζπφξνο κπνξεί λα είλαη πξντφλ ειεγρφκελεο ή 

ειεχζεξεο θπζηθήο δηαζηαχξσζεο θαη επνκέλσο, πξνθχπηεη έλαο λένο ζπλδπαζκφο 

γφλσλ ζε πνηθηιίεο κε θαηλνχξγηα ραξαθηεξηζηηθά (Αιεμφπνπινο, 2001).  

Σα θαιιηεξγνχκελα είδε παηάηαο είλαη ζπλνιηθά νθηψ, απφ ηα νπνία ηέζζεξα 

είλαη δηπινεηδή, δχν είλαη ηξηπινεηδή, ηξία είλαη ηεηξαπινεηδή, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην S. tuberosum L., ζην νπνίν αλήθνπλ νη θαιιηεξγνχκελεο 

πνηθηιίεο παηάηαο. ην είδνο απηφ δηαθξίλνληαη ππνείδε, ηα tuberosum θαη andigena. 

(Νηθφπνπινο Γ. 2004), 

 

2.1 ΚΑΣΑΓΧΓΖ-ΗΣΟΡΗΑ 

 

Ζ παηάηα θαηάγεηαη απφ ηηο Άλδεηο ζηε Νφηηα Ακεξηθή (Πεξνχ, Κνινκβία, 

Ηζεκεξηλφο, Βνιηβία), φπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. Μάιηζηα νη Incas γλψξηδαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο πξηλ ηελ 

αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο, απφ φπνπ κεηαθέξζεθε ζηελ Δπξψπε απφ ηνπο Ηζπαλνχο 

εμεξεπλεηέο ην 1537. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 150 άγξηα είδε παηάηαο ζηελ 
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θεληξηθή Ακεξηθή, ζην Μεμηθφ θαη αθφκε πην βφξεηα κέρξη ην Κνινξάλην ησλ 

Ζ.Π.Α., ηα νπνία απνηέιεζαλ βαζηθή πεγή ηξνθήο γηα ηνλ άλζξσπν ηφζν ζηελ 

αξραηφηεηα.  

Αξραηνινγηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη νη Machina, Chimu θαη Incas είραλ ζαλ 

βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο ηελ παηάηα ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ., ελψ, κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ξαδηελεξγνχ άλζξαθα, βξέζεθαλ θφθθνη ακχινπ παηάηαο κε ειηθία 8.000 ρξφλσλ, 

θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ε παηάηα ζηα πςίπεδα ησλ Άλδεσλ απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ είδνο δηαηξνθήο ησλ αλζξψπσλ, ίζσο, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

θαιακπνθηνχ θαη ηεο θαζζάβαο.  

Οη πξψηεο παηάηεο πνπ εηζάρζεθαλ ζηελ Δπξψπε ήηαλ S. tuberosum sub. 

andigena, ελα πνπ έρεη αλάγθε κηθξήο δηάξθεηαο εκέξαο θαη καθξέο πεξηφδνπ 

απνπζίαο παγεηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ γηα λα κπνξέζεη λα 

ζρεκαηίζεη θνλδχινπο. Οη ζρεηηθά κηθξέο πεξίνδνη απνπζίαο παγεηνχ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο κεγάιεο θσηνπεξηφδνπο, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ήηαλ ηα αίηηα ηεο ρακειήο παξαγσγήο ηελ επνρή απηή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ζπλίζηαηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο γηα παξαγσγή ηξνθήο. Μφλν ζε 

κεξηθέο πεξηνρέο φπσο ε λφηηα Γαιιία, ε Ηξιαλδία, ηθαλνπνηνχζαλ ηηο απαηηήζεηο ζε 

θιίκα γηα θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ζπλερή 

επηινγή, γηα ηχπνπο κε ηθαλφηεηα θνλδπινπνίεζεο ζε κεγάιεο θσηνπεξηφδνπο ε 

θαιιηέξγεηα παηάηαο απέθηεζε ελδηαθέξνλ θαη σο είδνο δηαηξνθήο ζηελ Β. Δπξψπε. 

Δπηπξφζζεηα, απαηηήζεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν θφζκνο φηη νη 

θφλδπινη ηεο παηάηαο δελ είλαη δειεηεξηψδεηο, φπσο πίζηεπαλ γηα πξντφληα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θπηά πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Solanaceae (Αιεμφπνπινο, 

2001).  

Οη Ηξιαλδνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ δέρηεθαλ ηελ παηάηα σο βαζηθφ είδνο 

δηαηξνθήο. Σν 1663 έγηλε απνδεθηφ σο έλα θπηφ ζεκαληηθφ γηα παξαγσγή ηξνθήο θαη 

ην 1710 έγηλε γλσζηφ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε σο Ηξιαλδηθή παηάηα. ηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο δελ είρε παξφκνηα δεκνηηθφηεηα εθηφο απφ ηελ θσηία θαη ηελ 

Οπαιία γχξσ ζηα 1770. Σν 1774, ν Φξεηδεξίθνο ν Μέγαο, πξνκήζεπε ηνπο 

παξαγσγνχο κε παηαηφζπνξν θαη ππνρξέσλε ηνπο γεσξγνχο λα θαιιηεξγνχλ παηάηα, 

πηζαλφλ γηα λα εμαζθαιίζεη βαζηθφ είδνο ηξνθήο γηα ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ε απνδνρή θαη θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλα κε 

θησρέο θαη ππνβαζκηζκέλεο γεσξγηθά πεξηνρέο. Σφζν κεγάιεο ζεκαζίαο ήηαλ ε 
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θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο, ψζηε ε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο απφ αζζέλεηα 

θαηαδίθαδε ηνλ πιεζπζκφ ζε ιηκφ.  

Ζ παηάηα κεηαθέξζεθε ζηε Β. Ακεξηθή απφ ηελ Ηξιαλδία ην 1719, απφ 

θφηνπο θαη Ηξιαλδνχο κεηαλάζηεο. ηνλ Καλαδά ε πνξεία ηεο εηζαγσγήο θαη 

θαιιηέξγεηαο ηεο παηάηαο αθνινπζεί παξάιιειε εμέιημε κε απηήλ ηνλ Ζ.Π.Α. 

Ξεθίλεζε απφ ηα παξάιηα ηνπ Αηιαληηθνχ θαη εμαπιψζεθε πξνο ηε δχζε. ηελ 

Διιάδα ε εηζαγσγή ηεο παηάηαο έγηλε απφ ηνλ Καπνδίζηξηα κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία 

ην 1830. 

 

2.2 ΤΝΘΔΖ-ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 

 

Ο θφλδπινο ηεο παηάηαο απνηειείηαη απφ 78-80% λεξφ, 18-20% άκπιν, 1,5-

2% πξσηεΐλεο θαη 1% βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη 

πδαηάλζξαθεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηα πςειά επίπεδα ελέξγεηαο πνπ δηαζέηνπλ θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζπκκεηέρνπλ ζε αξθεηέο ιεηηνπξγίεο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, 

φπσο θαη ζηνλ αλζξψπηλν . Δλεκεξσηηθά ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε φηη κηα 

παηάηα 100 g πεξηέρεη 2,1 g πξσηεΐλεο, 17,7 g πδαηαλζξάθσλ θαη 0,1 g ιίπνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ε θαηαλάισζε ηεο παηάηαο βνεζά ηνλ αλζξψπηλνη νξγαληζκφ ζηε 

ιήςε θπηηθψλ ηλψλ. 

Οη θφλδπινη ηεο παηάηαο είλαη πινχζηνη ζε θάιην. Μηα παηάηα κεηξίνπ 

κεγέζνπο δηαζέηεη 900 mg θαιίνπ, θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 20% ηεο ζπληζηψκελεο 

εκεξήζηαο πνζφηεηαο ζε θάιην. Δπηπξφζζεηα, ε βηηακίλε C θαη νη βηηακίλεο ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο B (ληαζίλε, ππξηδνμίλε ξηβνθιαβίλε, ζεηακίλε θαη θπιιηθφ νμχ) 

ππάξρνπλ ζε ζρεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηνπο θνλδχινπο ηεο παηάηαο. ε φηη 

αθνξά ηελ βηηακίλε C, κηα κεηξίνπ κεγέζνπο παηάηα (100gr) πεξηέρεη 20 mg 

βηηακίλεο C ε νπνία θαιχπηεη πεξίπνπ ην 50% ηεο αλαγθαίαο εκεξήζηαο πνζφηεηαο. 

(http://www.mednutrition.gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mednutrition.gr/
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2.3 ΒΟΣΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Σν θπηφ ηεο παηάηαο κπνξεί λα παξνπζηάδεη αξθεηά ζπκπαγή ζακλψδε 

αλάπηπμε, αιιά θαη πνιχ δσεξή κε καθξνχο βιαζηνχο. Ζ ηειηθή αλάπηπμε, ειέγρεηαη 

απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο, αιιά κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηηο απνζηάζεηο 

θχηεπζεο, πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ κεγέζνπο ησλ θνλδχισλ θαη ην χςνο ηεο 

παξαγσγήο.  

Σν θπηφ ηεο παηάηαο ζρεκαηίδεη δχν εηδψλ βιαζηνχο: ηνπο αλαέξηνπο 

βιαζηνχο θαη ηνπο ππφγεηνπο βιαζηνχο. Οη ελαέξηνη βιαζηνί έρνπλ πξάζηλν ρξψκα, 

αιιά ζε κεξηθέο πνηθηιίεο κπνξεί λα έρνπλ ηψδε ή θνθθηλσπφ ρξσκαηηζκφ. ηελ αξρή 

ηεο εκθάληζεο ηνπο είλαη φξζηνη, αιιά αξγφηεξα δηαθιαδίδνληαη, αδπλαηίδνπλ θαη 

αλαπηχζζνληαη πξνο ηα πιάγηα ζε κήθνο 40-80 cm. Οη βιαζηνί αξρηθά είλαη ιείνη θαη 

εζσηεξηθά πιήξεηο, αιιά θαζψο ην θπηφ σξηκάδεη, αλαπηχζζνληαη απιαθψζεηο – 

ξαβδψζεηο (εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία) θαη ηειηθά απνθηνχλ γσληψδε δηαηνκή, κε 

θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη ππφγεηνη βιαζηνί ιεηηνπξγνχλ φπσο θαη νη ππέξγεηνη, κε 

ηελ δηαθνξά φηη θάζε ξίδσκα ή ζηφισλαο ηεξκαηίδεη (ζπλήζσο) ηελ αλάπηπμε ηνπ κε 

ηελ δηφγθσζε θνλδχισλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηνλ ίδην ζηφισλα ζρεκαηίδνληαη 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θνλδχινη. Σα ξηδψκαηα ή ζηφισλεο πνπ θέξνπλ θνλδχινπο 

ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ηνπ κεηξηθνχ θνλδχινπ θαη ηνλ ελαέξησλ βιαζηψλ. Ο αξηζκφο 

θαη ην κήθνο ησλ ζηνιψλσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, αιιά 

απνηειεί θαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο (πνηθηιία) (Αιεμφπνπινο, 2001). 

 

2.3.1 ΣΟ ΡΗΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

 Ζ παηάηα, φπσο θαη άιια δηθνηπιήδνλα θπηά, έρεη έλα θεληξηθφ ξηδηθφ 

ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ θχξηεο ξίδεο θαη πνιιέο πιεπξηθέο ξίδεο. Ζ επηθάλεηα 

ησλ ξηδψλ είλαη (εθηφο απφ ηα ξηδηθά ηξηρίδηα) είλαη επίπεδε. 

(http://www.plantprotection.)  
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2.3.2 ΣΑ ΦΤΣΡΑ 

 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν θφλδπινο ζαλ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ηεο παηάηαο, 

ε έλαξμε ηεο βιάζηεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζεκεηψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

λεαξψλ θχηξσλ απφ ηνπο νθζαικνχο ηνπ θνλδχινπ. Σα θχηξα δχλαηαη λα είλαη  

απνζεθεπηηθά, θπζηνινγηθά ή ιεπηά κε λεκαηνεηδήο κνξθή. Σα θπζηνινγηθά θχηξα 

είλαη παρηά θαη θνληά κε ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα θαη ρξψκα γηα θάζε πνηθηιία. Ζ 

αλάπηπμε θχηξσλ επλνείηαη ζε ζπλζήθεο ζθφηνπο θαη ζε ζεξκνθξαζία πςειφηεξε 

απφ 8 ºC. (http://www.plantprotection.) 

 

2.3.3 Ο ΚΟΝΓΤΛΟ 

 

Ο θφλδπινο ηεο παηάηαο είλαη νπζηαζηηθά έλαο ηξνπνπνηεκέλνο ππφγεηνο 

βιαζηφο. Σν ζρήκα, ην ρξψκα ηνπ πεξηδέξκαηνο θαη ηεο ζάξθαο, ην ρξψκα, ν αξηζκφο 

θαη ην βάζνο ησλ νθζαικψλ ησλ θνλδχισλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ. 

Οη θφλδπινη κπνξεί λα είλαη ζθαηξηθνί, επηκήθεηο ή σνεηδείο, αλάινγα κε ηελ 

πνηθηιία. Οη νθζαικνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαη’ ελαιιαγή θαη ζπεηξνεηδψο επί ηνπ 

θνλδχινπ. Ο αθξαίνο νθζαικφο βξίζθεηαη ζην αληίζεην ηνπ ζηφισλα άθξν θαη 

αλαθέξεηαη σο βαζηθφο νθζαικφο ή ε θνξπθή ηνπ θνλδχινπ θαη ζπκπεξηθέξεηαη 

φπσο θαη νη ελαέξηνη αθξαίνη νθζαικνί, δειαδή επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

νθζαικψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηφλ. Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, νη νθζαικνί 

ησλ θνλδχισλ ηεο παηάηαο κπνξεί λα είλαη βαζηά ή επηθαλεηαθά θαη κπνξεί λα 

θέξνπλ ψκνπο ή θξχδηα. Οη νκαινί θφλδπινη είλαη απηνί πνπ έρνπλ κάηηα 

επηθαλεηαθά. Σν ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο ηνπ θνλδχινπ πνηθίιεη απφ ιεπθφ-θίηξηλν, 

θνθθηλσπφ, ηψδεο, πνξθπξφ.  

Να ζεκεησζεί φηη πηζαλφλ ε πεξηνρή ησλ καηηψλ λα έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

απφ ηελ ππφινηπε επηθάλεηα ηνπ θνλδχινπ. Σν εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ θνλδχινπ 

δηαηξείηαη ζε δχν κέξε: ην άθξν ηνπ ζηφισλα (κηθξφηεξνο αξηζκφο νθζαικψλ) θαη ην 

άθξν ησλ θχηξσλ. (http://www.plantprotection.) 
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2.3.4 ΟΗ ΣΟΛΧΝΔ  

 

Οη ζηφισλεο είλαη ππφγεηνη βιαζηνί θαη πξνέξρνληαη απφ ηα θαηψηεξα γφλαηα 

ηνπ θεληξηθνχ βιαζηνχ ηνπ θπηνχ. Έρνπλ ρξψκα ιεπθφ αιιά αλ έξζνπλ ζε επαθή κε 

ην θσο αλαπηχζζεηαη ρισξνθχιιε θαη απνθηνχλ πξάζηλν ρξψκα, φπσο θαη νη 

ππέξγεηνη βιαζηνί (Αιεμφπνπινο, 2001). Φέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά γφλαηα, ζηα νπνία 

βξίζθεηαη έλα ππαλάπηπθην θχιιν θαζψο θαη έλαο ζχλζεηνο νθζαικφο. Σν κήθνο 

ηνπο εμαξηάηαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο (πνηθηιία) αιιά θαη απφ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. (http://www.plantprotection.) 

 

 

 

2.3.5 ΣΑ ΦΤΛΛΑ 

 

Σα θχιια ηεο παηάηαο είλαη ζχλζεηα, απνηεινχκελα απφ 7-11 θπιιάξηα. Σν 

ρξψκα ησλ θχιισλ, ην κέγεζνο ησλ θπιιαξίσλ, ε παξνπζία ζπκθχζεσλ κεηαμχ ησλ 

θπιιαξίσλ, ην ζρήκα ηνπ θνξπθαίνπ θπιιαξίνπ, ε επηθάλεηα ησλ θχιισλ, φια απηά 

εμαξηψληαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη ηελ ειηθία ησλ θπηψλ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Χζηφζν, ε επίδξαζε ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ 

(πνηθηιία) είλαη πην ηζρπξή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε 

δηάθξηζε ησλ πνηθηιηψλ. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 

 

2.3.6 Ο ΒΛΑΣΟ 

 

Οη βιαζηνί ησλ θπηψλ παηάηαο αλαπηχζζνληαη απφ ηα θχηξα ηνπ θνλδχινπ, ή 

απφ ηελ άθξε ησλ ζηνιψλσλ. Ο βιαζηφο έρεη πξάζηλν ρξψκα, κεξηθέο πνηθηιίεο 

έρνπλ έλα θπαλφ-βπζζηλή ρξσκαηηζκφ. Σν κήθνο ησλ βιαζηψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηελ θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία θαη απφ ηελ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή (π.ρ. απνζηάζεηο 

θχηεπζεο, ιίπαλζε). Τπεξβνιηθέο πνζφηεηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πην επηκήθεηο βιαζηνχο θαη κεγαιχηεξε θπιιηθή επηθάλεηα. Οη 

βιαζηνί κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή λα είλαη 

φξζηνη. Οη πνηθηιίεο κε ηνπο απισκέλνπο βιαζηνχο θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο γξεγνξφηεξα απφ ηηο άιιεο. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 
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2.3.7 ΑΝΘΖ 

 

Σα άλζε θέξνληαη ζε ηαμηαλζίεο πνπ έρνπλ καθξχ άμνλα θαη νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη απφ ηελ καζράιε ηνπ ηειεπηαίνπ θχιινπ θάζε βιαζηνχ. Σν άλζνο 

είλαη εξκαθξφδηην θαη απνηειείηαη απφ πεληακεξή ζηεθάλε ζπκπέηαιε, ρξψκαηνο 

ιεπθνηψδνπο ή ηψδνπο ε κπιε ή ππνθίηξηλε ή ξαβδσηή. Έρεη ζπλήζσο 5 (4-6) 

ζηήκνλεο νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ θψλν γχξσ απφ ηνλ χπεξν. Ο ζηχινο είλαη καθξχο 

θαη βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θψλν ησλ αλζήξσλ. Οη αλζήξεο αλνίγνπλ κφλν ζηελ 

θνξπθή ηνπο θαη έρνπλ ρξψκα ππνθίηξηλν (απηνί είλαη ζπλήζσο άγνλνη) κέρξη 

πνξηνθαινθίηξηλν. Ζ σνζήθε είλαη ζπλήζσο δίρσξε. Σν άλζνο δελ έρεη λέθηαξ γηα 

απηφ ζπάληα πξνζειθχεη έληνκα. Ζ επηθνλίαζε γίλεηαη θπξίσο κε ηνλ αέξα. Σα άλζε 

κπνξεί λα είλαη απηφζηεηξα, αιιά θαη γφληκα. Οη πνηθηιίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, 

φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ ζπφξν θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηε 

ηθαλφηεηα ηνπο λα παξάγνπλ γφληκε γχξε. 

Όηαλ ε επηθνλίαζε αθνινπζείηαη απφ επηηπρεκέλε γνληκνπνίεζε, 

ζρεκαηίδεηαη δίρσξνο θαξπφο. Ο θαξπφο είλαη ξάγα, ζθαηξηθφο, δηακέηξνπ 1 έσο 2 

cm, κε πξάζηλν ρξψκα (πνιχ ηνμηθφο) θαη πεξηέρεη κεξηθά κέρξη θαη κεξηθέο 

εθαηνληάδεο ζπέξκαηα. Γηα ηελ γελεηηθή βειηίσζε ηεο παηάηαο θαη ηελ δεκηνπξγία 

θαηλνχξγησλ πνηθηιηψλ είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

βηψζηκσλ ζπφξσλ. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 

 

2.4 ΠΟΗΚΗΛΗΔ 

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πνηθηιίαο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλνη 

παξάγνληεο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνλδχισλ (ιεπθφζαξθε, θηηξηλφζαξθε, ζθαηξηθή, σνεηδήο, 

ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θ.ιπ.), ε εππάζεηα ή αληνρή πνηθηιηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αζζέλεηεο πνπ απνηεινχλ πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή, ε ζεκαζία πνπ έρεη ην χςνο ηεο 

παξαγσγήο θαη αζθαιψο ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

πιηθνχ (παηαηφζπνξνο).  

ηελ Διιάδα, ην ππνπξγείν γεσξγίαο πξνγξακκαηίδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πνηθηιηψλ παηάηαο πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη νη δνθηκέο γίλνληαη ζηνπο 

πεηξακαηηθνχο ζηαζκνχο πνπ βξίζθνληαη εγθαηαζηεκέλνη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
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ρψξαο. Γηα ηελ παηάηα , νη θπξηφηεξνη ζηαζκνί έξεπλαο βξίζθνληαη ζηελ Καιακάηα 

θαη ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ πνηθηιηψλ γίλεηαη πάληνηε θαη ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ήδε θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο. Νέεο πνηθηιίεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ αλψηεξα ραξαθηεξηζηηθά, εγγξάθνληαη ζηνλ εζληθφ θαηάινγν 

πνηθηιηψλ θαη ζπληζηψληαη γηα θαιιηέξγεηα. ήκεξα νη πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο 

είλαη: Spunta, Marfona, Jaerla, Timate θαη Liseta. (Γηαλλνπνιίηεο Ν.Κ. 2008) 

 

2.5 ΑΠΟΓΟΔΗ 

 

Σν χςνο ησλ απνδφζεσλ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ επνρή θχηεπζεο φζν θαη 

απφ ηελ πεξηνρή, ηελ πνηθηιία θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, ζε κηθξφηεξν ίζσο βαζκφ. 

Γεληθά ε αλνημηάηηθε θπηεία δίλεη πςειφηεξεο απνδφζεηο (κέζε απφδνζε 3,7 

ηφλνη/ζηξέκκα) ζε ζρέζε απφ ηελ θζηλνπσξηλή (κέζε απφδνζε 2,2 ηφλνη/ζηξέκκα). Ζ 

κέζε απφδνζε ζε θαιιηέξγεηεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή παηαηφζπνξνπ 

ππνινγίδεηαη ζηνπο 3,2 ηφλνπο/ζηξέκκα. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΣΑΣΑ 

 

3.1 ΔΓΑΦΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

Ζ παηάηα είλαη θπηφ ςπρξήο επνρήο. Οη ζεκαληηθφηεξεο παηαηνπαξαγσγηθέο 

πεξηνρέο βξίζθνληαη ζην Β. εκηζθαίξηνπ. Οη άξηζηεο κέζεο ζεξκνθξαζίεο αέξα γηα 

κέγηζηε παξαγσγή θπκαίλνληαη ζηνπο 16-21 
ν
C. Αλ θαη ην θπηφ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί θαη λα παξάγεη ηθαλνπνηεηηθά ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, δελ αληέρεη 

ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ησλ 0 
ν
C (παγεηφο). 

Όζνλ αθνξά ηε ζεξκνθξαζία εδάθνπο, νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κεηά ηε 

θχηεπζε θαζπζηεξνχλ ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ θπηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο 12 
ν
C ρξεηάδνληαη 30-35 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε, γηα πιήξε 

βιάζηεζε. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία εδάθνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βιαζηψλ 

θπκαίλεηαη ζηνπο 22 
ν
C. ε αληίζεζε, πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίαο (κεγαιχηεξεο απφ 

25 
ν
C) παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ βιαζηψλ.  

Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ θνλδχισλ πεξηνξίδνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

εδάθνπο πνπ θπκαίλνληαη πςειφηεξα απφ ηνπο 20 
ν
C. Δπηπξφζζεηα, ε 

θνλδπινπνίεζε αλαζηέιιεηαη πιήξσο φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειφηεξε απφ ηνπο 

29 
ν
C. Χζηφζν, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ δηαθνξεηηθψλ 

πνηθηιηψλ. ε ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο 16 
ν
C θαηά ηε λχρηα θαη 18 

o
C θαηά ηελ εκέξα 

έρεη παξαηεξεζεί πην πςειή παξαγσγή θνλδχισλ κε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

άκπιν, ζηελ πνηθηιία Russet Burbank. Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο γηα ηε 

κέγηζηε παξαγσγή ηεο πνηθηιίαο White Rose ήηαλ 21 
ν 

C θαηά ηελ λχρηα θαη 24 
ν
C 

θαηά ηελ εκέξα, ελψ νη ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο, πνπ έδσζαλ ηε κέγηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άκπιν, ήηαλ 16-18 
ν
C. 

Δπηπξφζζεηα, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε 

εμνγθσκάησλ ζηνπο θνλδχινπο, θαη επλννχλ ην ζρεκαηηζκφ θνλδχισλ κεηά απφ 

άιιν θφλδπιν (chain tuber) (Αιεμφπνπινο, 2001). 

Οη απαηηήζεηο ζε ζεξκνθξαζία ειέγρνληαη ζε έλα βαζκφ κε ηελ επηινγή ηεο 

επνρήο θχηεπζεο ζε θάζε πεξηνρή, θαζψο θαη κε ηελ επηινγή ηεο πνηθηιίαο. Οη 

απαηηήζεηο ησλ πνηθηιηψλ, ζε εκέξεο απνπζίαο παγεηνχ, θπκαίλνληαη απφ 90 εκέξεο 

γηα ηηο πξψηκεο πνηθηιίεο, κέρξη 120 γηα ηηο κέζεο πξσηκφηεηαο θαη φςηκεο πνηθηιίεο. 
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Ζ παηάηα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε κεγάιε πνηθηιία εδαθψλ ζε φηη αθνξά 

ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη ην pH, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην έδαθνο πεξηέρεη 

ηθαλνπνηεηηθά πνζά νξγαληθήο νπζίαο θαη είλαη γφληκν, είλαη εχζξππην θαη ειαθξχ, 

αεξίδεηαη θαη ζηξαγγίδεη θαιά. Χζηφζν, πην πςειέο απνδφζεηο θαη θαιή πνηφηεηα 

παξαγφκελσλ θνλδχισλ επηηπγράλεηαη ζε ακκνπειψδε θαη πεινακκψδε εδάθε, ηα 

νπνία ζεξκαίλνληαη γξήγνξα, θαζψο θαη ηα νξγαληθά κε ειαθξά δνκή, πνπ 

ζηξαγγίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά. Σα εδάθε απηά παξέρνπλ ηνλ απαξαίηεην αεξηζκφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ θνλχισλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απνξξφθεζε 

ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην έδαθνο. ε φηη αθνξά ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ηνπ 

εδάθνπο απηή επηζπκείηαη λα είλαη ειαθξά φμηλε pH (5-6,5), ελψ ηθαλνπνηεηηθέο 

απνδφζεηο επηηπγράλνληαη θαη ζε νπδέηεξα έσο ειαθξά αιθαιηθά εδάθε (pH έσο 

7,5). 

Βαξηά πειψδε εδάθε ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη γηαηί ζηξαγγίδνπλ δχζθνια, 

είλαη ζπλεθηηθά θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θνλδχισλ (κηθξφ κέγεζνο) ελψ 

πξνθαινχλ θαη παξακφξθσζε απηψλ. Δπηπξφζζεηα, εδάθε κε πςειά επίπεδα 

πγξαζίαο πξνθαινχλ ην ζρεκαηηζκφ κεγάισλ θαθίδσλ. 

Σν βάζνο ηνπ εδάθνπο θαιφ είλαη λα μεπεξλά ηα 60-100 cm. Χζηφζν, ε 

παηάηα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κε επηηπρία θαη ζε αβαζή εδάθε (βάζνο έσο 30 cm). 

 

3.2 ΑΜΔΗΦΗΠΟΡΑ  

 

Ζ παηάηα δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ άιιε θαιιηέξγεηα παηάηαο ζην 

ίδην ρσξάθη. Πξνηείλεηαη λα εληάζζεηαη ζε έλα ζχζηεκα ηξηεηνχο ή ηεηξαεηνχο 

ακεηςηζπνξάο κε κε ζπγγεληθά θπηά (π.ρ. ηνκάηα, κειηηδάλα), ψζηε λα απνθεχγνληαη 

πξνβιήκαηα απφ ηελ παξνπζία θνηλψλ παζνγφλσλ (ηδηαίηεξα εδάθνπο), θαζψο θαη 

απνκάθξπλζεο κεγάισλ πνζνηήησλ απφ ηα ίδηα ζξεπηηθά ζηνηρεία απφ ην έδαθνο. 

Έηζη, εθηφο απφ ηα ιαραληθά (π.ρ. καξνχιη, θνπλνππίδη), ζε έλα ζχζηεκα 

ακεηςηζπνξάο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο 

(δεκεηξηαθά, βηνκεραληθά θπηά), θαζψο θαη θπηά ρισξήο ιίπαλζεο.  

Απφ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη, έρεη βξεζεί φηη ε παηάηα απνδίδεη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά κεηά απφ θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ, φπσο κπηδέιηα θαη θαζφιηα. ηελ 

Διιάδα, ε ακεηςηζπνξά πνπ αθνινπζείηαη ζηηο θχξηεο παηαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο 

είλαη ζρεηηθά απιή, κε ελαιιαγή παηάηαο-ζηηεξψλ θαη θαινθαηξηλψλ ιαραληθψλ 

(θαξπνχδηα, πεπφληα θ.ά.). Χζηφζν, ζε πνιιέο νη πεξηπηψζεηο θαιιηεξγείηαη παηάηα 
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ζην ίδην έδαθνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο, ρσξίο δηαθνπή. 

(ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 

 

3.3 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη κε κεραληθά κέζα (ειθπζηήξαο) θαη 

πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο δνκήο ηνπο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη θαιφο αεξηζκφο θαη ζηξάγγηζε. Καηά ηελ θχηεπζε ην έδαθνο πξέπεη 

λα είλαη ζην ξψγν ηνπ, ρσξίο ζβψινπο, θαη λα επηηξέπεη ηελ αλεκπφδηζηε αλάπηπμε 

ξηδψλ θαη θνλδχισλ. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εδάθε κε θιίζε, φηαλ ε 

άξδεπζε γίλεηαη κε απιάθηα. 

Όζνλ αθνξά ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο, επεηδή ε παηάηα ζηελ 

Διιάδα θπηεχεηαη ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε πξνεηνηκαζία γίλεηαη ιίγν 

πξηλ ηε θχηεπζε, αλάινγα θαη κε ην ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο πνπ αθνινπζείηαη. 

πγθεθξηκέλα, ζε αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο παηάηαο (θχηεπζε Ννέκβξην έσο 

Μάξηην) ζπληζηάηαη θζηλνπσξηλή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, ελψ γηα ηε θζηλνπσξηλή 

θαιιηέξγεηα (θχηεπζε Ηνχιην-Αχγνπζην) ζπλίζηαηαη θαινθαηξηλή άξνζε, αθνχ 

πξνεγεζεί πφηηζκα. Πξηλ απφ ηε θχηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηεξγαζία θξέδα θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζπλήζσο ελζσκαηψλνληαη ζην έδαθνο ε 

νξγαληθή νπζία (π.ρ. θνπξηά) θαη ηα ιηπάζκαηα ηεο βαζηθήο ιίπαλζεο (Οιχκπηνο, 

1994). Αθνινπζεί ηζνπέδσζε θαη θχηεπζε ηνπ παηαηφζπνξνπ κε κεραληθά κέζα ή 

ζρεκαηηζκφο απιαθψλ θαη θχηεπζε. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 

 

3.4 ΦΤΣΔΤΖ 

 

Ζ θχηεπζε ηνπ παηαηφζπνξνπ γίλεηαη κε ην ρέξη ή κε θπηηθέο κεραλέο 

δηαθφξσλ ηχπσλ (Οιχκπηνο, 1994). Αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη 

θαηά ηε θχηεπζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζην βάζνο θχηεπζεο, ζηηο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη ζηηο απνζηάζεηο επί ησλ γξακκψλ, λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη ηα θχηξα ηνπ παηαηφζπνξνπ (ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε 

πξνβιαζηεκέλνο) θαη λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ιηπάζκαηα ηεο βαζηθήο 

ιίπαλζεο.  

Φχηεπζε κε ην ρέξη. Δθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζε κηθξέο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ε κεραλνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη 
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πεξηνξηζκέλε. Αλνίγνληαη απιάθηα κε ηζάπα ή άξνηξν ή απιαθσηήξα θαη 

ηνπνζεηείηαη ν παηαηφζπνξνο κε ην ρέξη ζην βάζνο ηνπ απιαθηνχ. Δάλ ζα πξνζηεζεί 

θαη ιίπαζκα ζηελ απιαθηά, ηφηε κεηά ην άλνηγκα ηνπ απιαθηνχ ηνπνζεηείηαη ην 

ιίπαζκα ζην βάζνο ηνπ, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη έλα ειαθξφ παξάρσκα ηνπ ιηπάζκαηνο 

θαη κεηά ηνπνζεηνχληαη νη θφλδπινη, ψζηε λα κελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην 

ιίπαζκα. Μεηά αθνινπζεί παξάρσκα ησλ θνλδχισλ. Αλ ην άλνηγκα ησλ απιαθηψλ 

γίλεη κε πλί ηνπνζεηνχληαη νη θφλδπινη κε ην ρέξη θαη αθνινπζεί ην θιείζηκν ηνπ 

απιαθηνχ.  

Φχηεπζε κε κεραλέο. Οη θπηεπηηθέο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαθξίλνληαη ζε 3 ηχπνπο: 

 Σηο εκηαπηφκαηεο, φπνπ ε ηξνθνδφηεζε γίλεηαη κε ην ρέξη απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ θάζνληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο ηεο κεραλήο. 

 Σηο απηφκαηεο κε θππειινεηδείο ππνδνρέο. 

 Σηο απηφκαηεο κε ηαηλία. 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα έρνπλ νη θπηεπηηθέο κεραλέο πνπ δελ πξνθαινχλ ηε 

ζξαχζε ησλ θχηξσλ ησλ πξνβιαζηεκέλσλ θνλδχισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη 

εκηαπηφκαηεο, νη νπνίεο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλεο ζηελ Διιάδα.  

Σν βάζνο θχηεπζεο ησλ κεηξηθψλ θνλδχισλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία αιιά 

θαη απφ ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, ζε βαξηά 

εδάθε ή ζε πεξηνρέο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε θχηεπζε ν παηαηφζπνξνο 

ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζε κηθξφ βάζνο (10-12 cm). Αλ ε πνηθηιία ζρεκαηίδεη 

θνλδχινπο ζε κηθξφ βάζνο (π.ρ. Μαξθφλα) ή ζρεκαηίδεη θνλδχινπο ζρεηηθά 

επηκήθεηο (π.ρ. πνχληα) ε θχηεπζε ησλ κεηξηθψλ θνλδχισλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο (15-20 cm). 

H επηινγή ηεο θαηάιιειεο απφζηαζεο θχηεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία, 

ηε ρξήζε κεραλεκάησλ αιιά θαη ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο θαη θπκαίλεηαη ζηα 60-75 

cm κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη ζηα 15-35 cm κεηαμχ ησλ θπηψλ επάλσ ζηε γξακκή 

θχηεπζεο. Ζ πνζφηεηα ηνπ παηαηφζπνξνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηηο 

απνζηάζεηο θχηεπζεο θαη θπκαίλεηαη ζπλήζσο ζηα 200-250 kg αλά ζηξέκκα (180-

300 kg αλά ζηξέκκα). 

Ζ εγθαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο παηάηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε πιζηοποιημένο 

παηαηφζπνξν. Δπηιέγεηαη κηθξνχ κεγέζνπο παηαηφζπνξνο πνπ νιφθιεξνο. Δάλ 
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ρξεηάδεηαη λα ηνπο ηεκαρίζνπκε ηφηε απνιπκαίλνπκε (κεηά απφ θάζε θνπή) ην 

καραίξη.  

Ο βαζικός παηαηφζπνξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ παηαηφζπνξνπ, σζηφζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη παξαγσγνί 

κπνξεί λα επηιέμνπλ ην βαζηθφ παηαηφζπνξν σο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε κηαο θαιιηέξγεηαο παηάηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα θνηλή θαηαλάισζε 

παξά ην πςειφηεξν θφζηνο ηνπ. Ζ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ παηαηφζπνξνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επηηπρία κηαο θαιιηέξγεηαο παηάηαο γηαηί είλαη 

απαιιαγκέλνο απφ ηψζεηο θαη άιιεο αζζέλεηεο θαη κπνξεί ζήκεξα λα παξαρζεί κε ηε 

κέζνδν ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ. Με ηε κέζνδν απηή, παξάγνληαη ρηιηάδεο θπηά 

απφ έλα θαη κφλν θφλδπιν. Ζ κέζνδνο ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ ζπκβάιιεη ζηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ επηινγή κηαο πνηθηιίαο κέρξη 

ηελ εκπνξηθή παξαγσγή ηεο (Νηθφπνπινο, 2004). Δθηφο φκσο απφ ηελ πγηεηλή 

θαηάζηαζε ηνπ παηαηφζπνξνπ ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε 

θπζηνινγηθή ειηθία ηνπ θαη ην κέγεζφο ηνπ. 

Ο παηαηφζπνξνο πξέπεη λα είλαη πγηήο, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ 

αζζέλεηεο θαη ερζξνχο, θαη ηδηαίηεξα απφ ηα παζνγφλα εθείλα, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ 

ζην έδαθνο ηνπ παξαγσγνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θαξθίλνο, ε δαθηπιησηή ζήςε, ν 

βαθηεξηαθφο καξαζκφο, ν ρξεζνλεκαηψδεο θ.ά. Απφ ηα παζνγφλα πνπ κεηαθέξνληαη 

κε ηνλ παηαηφζπνξν πνιχ ζεκαληηθά είλαη νη ηψζεηο.  

Σν θπζηνινγηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θνλδχινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

παηαηφζπνξνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηειηθή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο, γηαηί 

επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα θπηξψκαηνο, ηνλ αξηζκφ, ηε δσεξφηεηα θαη ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο βιαζηψλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ (Αιεμφπνπινο, 2001). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θφλδπιν ηεο παηάηαο δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θάζεηο ή 

πεξίνδνη:  

 Ζ πεξίνδνο ιήζαξγνπ 

 Ζ πεξίνδνο ηεο επηθξάηεζεο ηεο θνξπθήο 

 Ζ πεξίνδνο ηνπ θαλνληθνχ θπηξψκαηνο 

 Ζ πεξίνδνο ησλ ιεπηψλ θχηξσλ 

Ο θφλδπινο ηεο παηάηαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

παξνπζηάδεη κηα πεξίνδν αλάπαπζεο (ιήζαξγνο), θαηά ηελ νπνία θαη αλ αθφκε βξεζεί 
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θάησ απφ άξηζηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, δελ βιαζηάλεη.  Μεηά απφ 

απηή ηελ πεξίνδν ν θφλδπινο κπνξεί λα κελ βιαζηάλεη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ, π.ρ. ζε ρακειή ζεξκνθξαζία 2-4
ν
 C. Καηά άιινπο εξεπλεηέο, ζεσξείηαη 

φηη ν θφλδπινο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ιήζαξγνπ φηαλ δελ βιαζηάλεη, αλεμάξηεηα 

ησλ ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ηνπ.  

Ζ δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ εμαξηάηαη απφ: 

1. ηελ πνηθηιία (1-4 κήλεο) 

2. ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ ζην κεηξηθφ 

θπηφ 

3. ηελ σξίκαλζε ηνπ θνλδχινπ θαηά ηε ζπγθνκηδή 

4. ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θνλδχισλ (κηθξφηεξε δηάξθεηα ιήζαξγνπ ζην 

ζθνηάδη θαη ζε ζεξκνθξαζία 15-20 
ν
C θαη ζρεηηθή πγξαζία 85-95%) 

5. ηελ παξνπζία ηξαπκάησλ ζηνπο θνλδχινπο ή ηελ πξνζβνιή απφ έληνκα ή 

αζζέλεηεο. 

Ζ δηαθνπή ηνπ ιήζαξγνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο, κε ρεκηθά κέζα (ζεηνπξία, ρισξναηζαλφιε, 

γηββεξειιίλεο, αηζπιέλην θ.ά.) 

Ζ πξνβιάζηεζε ηνπ παηαηφζπνξνπ είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηε θχηεπζε θαη ν 

θφλδπινο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έθπηπμεο 3-6 νθζαικψλ. Ζ 

πξνβιάζηεζε νδεγεί ζε πξψηκν θχηξσκα, ζε πξψηκε παξαγσγή, γξήγνξε αλάπηπμε 

θαη απνδφζεηο, εηδηθφηεξα εάλ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηνλ θχθιν 

παξαγσγήο. Χζηφζν, ν ππεξβνιηθά γεξαζκέλνο παηαηφζπνξνο νδεγεί ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ θνλδχισλ πνπ απνθηνχλ φκσο κηθξφ κέγεζνο.  

Ο ηεκαρηζκφο ηνπ παηαηφζπνξνπ, φηαλ γίλεηαη πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

ηνπ ιήζαξγνπ ή ζηελ πεξίνδν ηεο επηθξάηεζεο ηεο θνξπθήο, δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ θχηξσλ θαη επίζεο απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ καηηψλ, απφ ηα νπνία αξρίδνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη θχηξα. Γεληθά, ν ηεκαρηζκφο ηνπ παηαηφζπνξνπ, παξά ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ, εθαξκφδεηαη ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα φηαλ θπηεχεηαη 

ζε λεαξή ειηθία θαη φηαλ ηα εδάθε είλαη θξχα. Αληίζεηα, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν 

ηεκαρηζκφο φηαλ ν παηαηφζπνξνο βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλε θπζηνινγηθή ειηθία ή 

φηαλ πξφθεηηαη λα θπηεπηεί ζε ζεξκά εδάθε. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 
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             3.5 ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΦΡΟΝΣΗΓΔ 

 

Μεηά ηε θχηεπζε νη θαιιηεξγεηηθέο πεξηπνηήζεηο, έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαζαξνχ απφ δηδάληα, ηελ αθξαηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο θαη ην 

παξάρσκα ησλ θπηψλ, ηελ πξνζζήθε ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ, ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

θπηψλ κε ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ερζξψλ θαη 

αζζελεηψλ ησλ θπηψλ. 

Άξδεπζε-πόηηζκα. ήµεξα ζηελ Διιάδα ε άξδεπζε ηεο παηάηαο γίλεηαη 

θαηά 90% µε ην ζχζηεµα ησλ εθηνμεπηήξσλ ραµειήο παξνρήο θαη κεγάιεο 

απφζηαζεο. Με ην ζχζηεµα άξδεπζεο ησλ εθηνμεπηήξσλ ραµειήο παξνρήο 

επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη εξγαηηθψλ θαη δεκηνπξγία θαιχηεξσλ 

ζπλζεθψλ πγξαζίαο θαη αεξηζµνχ ζην έδαθνο.  

Ζ παηάηα είλαη αξδεπφκελε θαιιηέξγεηα ζηα εχθξαηα θαη ππνηξνπηθά θιίκαηα 

φπνπ θαιιηεξγείηαη θαη θπζηθά θαη ζηελ  Διιάδα. Ζ έιιεηςε λεξνχ είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θαιιηέξγεηαο παηάηαο ζε κηα 

πεξηνρή. Μηα θαιιηέξγεηα παηάηαο ζε πιήξε αλάπηπμε, δειαδή φηαλ ην θχιισκα 

θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κπνξεί λα δηαπλέεη απφ 2-10 mm λεξνχ ηελ 

εκέξα θαηά ζηξέκκα. Ο βαζκφο απηφο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο εμαξηάηαη απφ ηε 

δηαζέζηκε πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο, ηελ 

αθηηλνβνιία, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα θαη θπζηθά απφ ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ηεο θπηείαο (πιήξε ή κεξηθή θάιπςε ηνπ εδάθνπο). 

Όηαλ ν βαζκφο δηαπλνήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην βαζκφ πξφζιεςεο λεξνχ 

απφ ηηο ξίδεο, δειαδή παξνπζηάδεηαη έιιεηςε λεξνχ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

άκεζε κείσζε ηεο παξαγφκελεο μεξήο νπζίαο, πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ βαζκνχ 

θσηνζχλζεζεο, πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ θαη επνκέλσο έκκεζα θαη ε μεξή 

νπζία θαη ηέινο ε θαιιηέξγεηα γεξλά γξεγνξφηεξα. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ρξεηάδεηαη λεξφ ζε φια ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο απφ ηε θχηεπζε κέρξη ηελ σξίκαλζε ησλ θνλδχισλ, εληνχηνηο 

ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν θχηεπζεο θαη ηνπ θπηξψκαηνο ησλ κεηξηθψλ 

θνλδχισλ, ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη πγξφ, αιιά φρη θνξεζκέλν κε λεξφ (ππεξβνιηθή 

πγξαζία ζην έδαθνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή ηνπ παηαηφζπνξνπ). Γηα ην 

ιφγν απηφ νη αξδεχζεηο ηελ πεξίνδν απηή πξέπεη λα γίλνληαη κε πξνζνρή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Καηά 
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ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ θπηξψκαηνο θαη ηεο έλαξμεο ζρεκαηηζκνχ ησλ θνλδχισλ , νη 

αλάγθεο ζε λεξφ είλαη αθφκε ζρεηηθά ρακειέο, πεξίπνπ ζην κηζφ ησλ αλαγθψλ κηαο 

θπηείαο φηαλ ην θχιισκα θαιχπηεη πιήξσο ην έδαθνο. Καηά ηελ έλαξμε 

ζρεκαηηζκνχ ησλ θνλδχισλ ε άξδεπζε επεξεάδεη ζεηηθά (απμάλεη) ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκπνξεχζηκσλ θνλδχισλ αλά θπηφ θαηά ηελ ζπγθνκηδή. Αληίζεηα, ζηεγλφ έδαθνο 

ηελ πεξίνδν απηή κεηψλεη ηελ παξαγσγή. Δπίζεο κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

εδάθνπο ζε λεξφ ηελ πεξίνδν απηή επεξεάδεη ηελ πξνζβνιή ησλ θνλδχισλ απφ ηελ 

αθηηλνκχθσζε. Γηα πξνζηαζία ησλ λεαξψλ θνλδχισλ απφ ηελ πξνζβνιή, ζπλίζηαηαη 

λα δηαηεξείηαη ην έδαθνο πγξφ κε ζπλερείο αξδεχζεηο κε ιίγν λεξφ. Καηά ηελ πεξίνδν 

δηφγθσζεο ησλ θνλδχισλ απαηηνχληαη απμεκέλεο πνζφηεηεο λεξνχ άξδεπζεο, νκαιά 

θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. Έιιεηςε λεξνχ ηελ πεξίνδν 

απηή ή αλνκνηφκνξθε εθαξκνγή, κεηψλεη ηελ παξαγσγή θαη ππνβαζκίδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, π.ρ. κεζνιάβεζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ 

αξδεχζεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεπηεξνγελή βιάζηεζε ησλ θνλδχισλ, αθαλφληζην 

ζρήκα, ζρίζηκν ησλ θνλδχισλ, ηξαρχηεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπο θ.ά. 

ηελ παηάηα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη θπξίσο δχν ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Ζ 

άξδεπζε κε απιάθηα θαη νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηήο βξνρήο. 

Σν βειηησκέλν ζχζηεκα άξδεπζεο ζηάγδελ δελ εθαξκφδεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα ζηηο 

εκπνξηθέο θαιιηέξγεηεο, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αξρηθήο επέλδπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Άρδεσζη με ασλάκια. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο άξδεπζεο κε απιάθηα 

είλαη ε ηζνπέδσζε ηνπ ρσξαθηνχ θαη ε χπαξμε ζσζηήο θιίζεο. Σν κήθνο ηνπ 

απιαθηνχ άξδεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θιίζε ηνπ ρσξαθηνχ θαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

εδάθνπο. 

Άρδεσζη με ηετνηηή βροτή. Γίλεηαη κε ηε ρξήζε εθηνμεπηήξσλ κηθξήο παξνρήο 

θαη επηηπγράλεηαη πην νκνηφκνξθε δηαβξνρή ηνπ εδάθνπο ή κε ηε ρξήζε 

εθηνμεπηήξα-θαλνληνχ ηερλεηήο βξνρήο ην νπνίν θαιχπηεη δηάκεηξν 50-60 m.  

Ζ ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ πνηίζκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

εδάθνπο, ηελ επνρή θαιιηέξγεηαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, 

έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, βξνρνπηψζεηο) θαζψο θαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ θαη ην βάζνο ηνπ ξηδηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο. Έηζη, ην πφηηζκα κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη αλά 2 (θαινθαίξη) έσο θαη 10 (ρεηκψλαο) εκέξεο. Οη ζπλνιηθέο 

απαηηήζεηο κηαο παπαηνθπηείαο αλέξρνληαη ζε 20-40 ηφλνπο λεξνχ αλά ζηξέκκα, κε 

ηελ κηθξφηεξε πνζφηεηα λα ρξεηάδεηαη ζε πξψηκεο αλνημηάηηθεο θαιιηέξγεηεο ελψ 
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ζεκαληηθά πςειφηεξεο απαηηήζεηο έρνπλ νη φςηκεο αλνημηάηηθεο θαη νη θζηλνπσξηλέο 

θαιιηέξγεηεο (νη ηειεπηαίεο ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ζηάδηα κεηά ηε θχηεπζε. Αλ θαη 

ην πφηηζκα εθαξκφδεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ παξαγσγψλ, γηα ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ θπηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πγξαζηφκεηξα. 

ε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ε παηάηα είλαη επαίζζεην 

θπηφ ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ ηφζν ζην λεξφ πνηίζκαηνο φζν θαη ζην έδαθνο. 

Όηαλ ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ECe ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

1,7-1,8 dS m
-1

 μεθηλά λα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο παξαγσγήο. (ΥΡΖΣΟ Μ. 

ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 

Παξάρωµα. Σν παξάρσκα είλαη κηα ζεκαληηθή θαιιηεξγεηηθή θξνληίδα πνπ 

απνζθνπεί ζηε ζπζζψξεπζε εδάθνπο γχξσ απφ ην βιαζηφ ηνπ θπηνχ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν πεξηνξίδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζρεκαηηζκνχ πξάζηλσλ θνλδχισλ, νη νπνίνη 

δχλαηαη λα εμέιζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαζψο απμάλεηαη ην κέγεζφο ηνπο. 

Σν παξάρσµα γίλεηαη πνιιέο θνξέο παξάιιεια κε ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θαη καδί ηελ εθαξκνγή επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο. σζηφζν 

γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε 

ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη θπζηθά ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

πλήζσο εθαξκφδεηαη ζε έλα ζηάδην, φηαλ ηα θπηά έρνπλ χςνο 15-20 cm. Όκσο, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ην παξάρσκα ή ζηαδηαθά παξαρψκαηα μεθηλνχλ 

ακέζσο, ή ιίγν κεηά ην θχηεκα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε θαιιηέξγεηα πξφθεηηαη λα 

πνηηζηεί κε απιάθηα ζα πξέπεη κεηά ην θχηεκα λα δηακνξθσζνχλ ηα απιάθηα θαη 

αξγφηεξα εθαξκφδεηαη θαη άιιν παξάρσκα, αιιά πάληνηε πξηλ ην ζηάδην ηεο 

άλζεζεο. Γεληθά, ε εθαξκνγή παξαρψκαηνο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην αλάπηπμεο ησλ 

θπηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

ξηδψλ ησλ θπηψλ. Σν χςνο ηνπ αλαρψκαηνο ζπλήζσο θπκαίλεηαη απφ 15-20 cm. Σν 

παξάρσκα γίλεηαη κε εξγαιεία φπσο ζθαιηζηήξη-ηζάπα, άξνηξν ή ζπξφκελνη εηδηθνί 

απιαθσηήξεο. (ΥΡΖΣΟ Μ. ΟΛΤΜΠΗΟ, 2010) 

Αληηκεηώπηζε δηδαλίωλ. Σα δηδάληα αληαγσλίδνληαη ηα θπηά ηεο παηάηαο 

ηφζν ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λεξφ φζν θαη ζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο πξνθαινχλ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο. Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ δηδαλίσλ, ηελ ππθλφηεηά ηνπο, ην ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ αγξφ θαιιηέξγεηαο ηεο παηάηαο. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζε κηα παηαηνθπηεία είλαη κεγαιχηεξα φηαλ ηα δηδάληα είλαη 
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εγθαηεζηεκέλα ζηνλ αγξφ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (έσο 1,5 

κήλα κεηά ην θχηξσκα ησλ θνλδχισλ). Ζ παξνπζία δηδαλίσλ αξγφηεξα, αλ θαη δελ 

πξνθαιεί κεγάιε κείσζε ηεο παξαγσγήο, δπζρεξαίλεη ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ 

εθαξκνγή άιισλ θαιιηεξγεηηθψλ πεξηπνηήζεσλ (π.ρ. ιίπαλζε, θπηνπξνζηαζία).  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ ιακβάλνληαη κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ πνιπεηψλ δηδαλίσλ (πεξηθνθιάδα, αγξηάδα, θχπεξε) πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο λέαο παηαηνθαιιηέξγεηαο (κε δηαζπζηεκαηηθά δηδαληνθηφλα). ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ κπνξεί 

λα γίλεη κε ζθαιίζκαηα ή κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηδαληνθηφλσλ. 

Λίπαλζε. Ζ ιίπαλζε ζηελ παηάηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη 

ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ηεο, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο έρεη ζεκαληηθέο ιηπαληηθέο 

απαηηήζεηο επεηδή ην ξηδηθφ ηεο ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ζε κηθξή ζρεηηθά 

ρξνληθή πεξίνδν παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο θνλδχισλ θαη μεξάο νπζίαο (πινχζηνη 

ζε πδαηάλζξαθεο θαη ζε πξσηεΐλεο).  

Σν άδσην  επλνεί ηελ βιαζηηθή αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη απμάλεη ηελ 

θσηνζπλζεηηθή επηθάλεηά ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αχμεζε ησλ απνδφζεσλ. Χζηφζν, νη ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο αδψηνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ θνλδπινπνίεζε ζηα θπηά θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε 

ηνπ κήθνπο ησλ ζηνιψλσλ  θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

θνλδχισλ. Απηφ κπνξεί λα έρεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

παξαγσγή αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θνλδχισλ (π.ρ. πςειφηεξε ζπγθέληξσζε 

δηαιπηψλ ζαθράξσλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε εθαξκνγή ηνπ αδψηνπ γίλεηαη 

ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο: ακκσληθή κνξθή πξηλ ή θαηά ηε θχηεπζε θαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο δφζεηο αξγφηεξα (ληηξηθή κνξθή ή νπξία). Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα 

δνζεί ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο 

(ηδηαίηεξα ζε ακκψδε εδάθε θαη ζε πεξηνρέο κε πνιιέο βξνρνπηψζεηο).  

Ο θψζθνξνο (ππεξθνζθσξηθφ ή ηξηπιφ ππεξθνζθσξηθφ ιίπαζκα) θαη ην 

θάιην (ζεηηθφ θάιην) ελζσκαηψλνληαη ζην έδαθνο πξηλ ή θαηά ηε θχηεπζε ησλ 

θνλδχισλ (βαζηθή ιίπαλζε) θαζψο θαη θαηά ηελ επηθαλεηαθή ιίπαλζε πνπ 

εθαξκφδεηαη θαηά ην παξάρσκα (ζθάιηζκα). Σν θάιην (ληηξηθφ θάιην) κπνξεί επίζεο 

λα δνζεί (κε δηαθπιιηθφ ςεθαζκφ) ζηα θπηά 15-20 εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή, γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θνλδχισλ.  
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Πνιχ ζπάληα κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε αλάγθε εθαξκνγήο ιίπαλεο κε 

ηρλνζηνηρεία ζε θαιιηέξγεηεο ηεο παηάηαο ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε παηάηα κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηξνθνπελία καγγαλίνπ θαη θαη πην 

ζπάληα ηξνθνπελία ςεπδαξγχξνπ θαη ραιθνχ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα 

πξνζηίζνληαη ηα αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία κε δηαθπιιηθνχο ςεθαζκνχο. 

Δρζξνί θαη αζζέλεηεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη ερζξνί ηεο παηάηαο είλαη ε 

θζνξηκαία (Phthorimaea operculella), ν δνξπθφξνο ηεο παηάηαο,(Leptinotarsa 

decemlineata) νη αθίδεο (Henosepilachna elaterii) θαη νη λεκαηψδεηο Globodera 

rostochiensis.  

Ζ θζνξηκαία είλαη έλα ιεπηδφπηεξν πνπ εηζάγεη ηα απγά ηνπ ζηνπο θνλδχινπο 

(ζην ρσξάθη ή ζηελ απνζήθε) θαη νη πξνλχκθεο ηνπ αλνίγνπλ ζηνέο θαη θαηαηξψγνπλ 

ηνπο θνλδχινπο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζβνιψλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

πξνζεθηηθφ παξάρσκα ησλ θπηψλ, νκνηφκνξθν πφηηζκα γηα ηελ απνθπγή 

ζρεκαηηζκνχ ξσγκψλ ζην έδαθνο θαη κεηά ηε ζπγθνκηδή νη θφλδπινη λα 

απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ην ρσξάθη, λα κελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο εληφκσλ ζηηο 

απνζήθεο. (Ξάλζεο Υ., Παππά Μ., Μπξνχθαο Γ. 2011), 

Ο δνξπθφξνο ηεο παηάηαο πξνθαιεί δεκηέο ζην θχιισκα ησλ θπηψλ (αθκαία 

θαη πξνλχκθεο). Οη δεκηέο κπνξεί λα είλαη πην έληνλεο φηαλ επηθξαηνχλ μεξνζεξκηθέο 

ζπλζήθεο. 

Οη αθίδεο πξνζβάινπλ θχιια θαη λεαξνχο βιαζηνχο (κπδνχλ ηνπο ρπκνχο) 

θαη κεηαθέξνπλ ηψζεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αζζέλεηεο ηεο παηάηαο είλαη ν πεξνλφζπνξνο, ε 

αιηεξλάξηα, ε ξηδνθηφληα, ε αθηηλνκχθσζε θαη νη ηψζεηο. 

Ο πεξνλφζπνξνο πξνζβάιεη ην ππέξγεην (θχιια, βιαζηνί) θαη ην ππφγεην 

(θφλδπινη) κέξνο ησλ θπηψλ. ηα θχιια πξνθαιεί αξρηθά θίηξηλεο θειίδεο, νη νπνίεο 

ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη ζθνηεηλέο. Όηαλ ε πγξαζία είλαη πςειή, ζηελ θάησ επηθάλεηα 

ησλ θχιισλ, ζηηο ζέζεηο ησλ θειίδσλ ζρεκαηίδνληαη ιεπθέο εμαλζήζεηο, πνπ είλαη 

θνληδηνθφξνη ηνπ κχθεηα. ε εθηεηακέλε πξνζβνιή πξνθαιεί μήξαλζε φινπ ηνπ 

θπηνχ. Ζ πξνζβνιή ζηνπο θνλδχινπο εκθαλίδεηαη αξρηθά ππφ κνξθή θειίδσλ, ζηε 

ζπλέρεηα φκσο αλαπηχζζεηαη ζήςε. Ζ εγθαηάζηαζε θαη δηάδνζε ηεο αζζέλεηαο 

επλνείηαη απφ ηελ πςειή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ην ππεξβνιηθφ πφηηζκα. Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πγηέο 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, λα εθαξκφδεηαη παξάρσκα, λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλζεθηηθέο πνηθηιίεο θαη πξνιεπηηθνί ή ζεξαπεπηηθνί ςεθαζκνί κε θαηάιιεια 
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κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα. ηελ απνζήθε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαιφο αεξηζκφο θαη 

έιεγρνο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο (απνθπγή πςειψλ ηηκψλ). 

(Γηαλλνπνιίηεο Κ.Ν. 2011) 

Ζ αιηεξλαξίσζε εκθαλίδεηαη ζηα θχιια ππφ ηε κνξθή ζθνηεηλψλ 

αθαλφληζησλ θειίδσλ κε νκφθεληξνπο δψλεο θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο 

(βξνρνπηψζεηο ή πφηηζκα κε θαηαηνληζκφ) παξαηεξνχληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ 

θχιισλ εμαλζήκαηα ζθνηεηλνχ ρξψκαηνο (θνληδηνθφξνπη ηνπ κχθεηα). Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

(πηζηνπνηεκέλνο παηαηφζπνξνο), ε έγθαηξε θαηαπνιέκεζε κε θαηάιιεια 

κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα θαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ακεηςηζπνξάο.  

Ζ ξηδνθηνλίαζε παξαηεξείηαη ππφ κνξθή έιθνπο ζην ιαηκφ ησλ θπηψλ. ε 

απηφ ην ζεκείν ζρεκαηίδεηαη κπθήιην ηνπ κχθεηα (θνθθηλσπφ ρξψκα). Ζ πξνζβνιή 

ησλ θπηψλ επλνείηαη απφ ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αζζέλεηαο πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πεξνλφζπνξν θαη 

ηελ αιηεξλαξίσζε, θαζψο θαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ κπθεηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ.  

Ζ αθηηλνκχθσζε είλαη κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ θιπθηαηλψλ 

θαη ειθψλ κε ραξαθηεξηζηηθέο ξσγκέο ζηνπο θνλδχινπο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αζζέλεηαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ακεηςηζπνξάο. (Καινκνίξα Δ., Αλησλίνπ Π. 2011) 

Οη ηψζεηο είλαη απφ ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη κπνξεί λα κεηαθέξνληαη κε 

ηνλ παηαηφζπνξν ή κε έληνκα (θπξίσο αθίδεο). Πξνθαινχλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνχ 

δηάθνξα ζπκπηψκαηα πάλσ ζηα θπηά, φπσο: λαληζκφ, λεθξψζεηο ή θειηδψζεηο ή 

κσζατθφ ζηα θχιια, θαξνχιηαζκα ή θαηζάξσκα ησλ θχιισλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα 

είλαη ν πεξηνξηζκφο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ (αλάινγα θαη κε ην ζηάδην αλάπηπμεο 

ηνπ θπηνχ θαηά ηελ πξνζβνιή) θαη ε κείσζε ηεο απφδνζεο. Οη ηψζεηο 

αληηκεησπίδνληαη κε ηε ρξήζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αθίδσλ. 

 

3.6 ΤΓΚΟΜΗΓΖ 

 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ γίλεηαη ζπλήζσο κεηά απφ 90-120 εκέξεο κεηά ηε 

θχηεπζε. Χζηφζν, εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηηο πξψηκεο αλνημηάηηθεο 

θαιιηέξγεηεο ε θχηεπζε ησλ θνλδχισλ γίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ (π.ρ. ζηελ 



27 

 

Καιακάηα) θαη ε ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ πεξηζζφηεξεο 

απφ 120 εκέξεο. Δπηπξφζζεηα, ε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ην γνλφηππν (Πάζζακ θ.ά., 2011). 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ γίλεηαη ζπλήζσο αθνχ απηνί είλαη ψξηκνη, εθηφο 

απφ ηηο πξψηκεο θαιιηέξγεηεο φπνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ σξίκαλζε 

ησλ θνλδχισλ θαη απηφ γίλεηαη θπξίσο γηαηί επηηπγράλνληαη πςειφηεξεο ηηκέο 

πψιεζεο ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο. Σα θξηηήξηα ζπγθνκηδήο ησλ θνλδχισλ είλαη 

ζπλήζσο ηα εμήο: 

 θηηξίληζκα ππέξγεηνπ κέξνπο ησλ θπηψλ (θχιισλ θαη βιαζηψλ) 

 εχθνιε απφζπαζε ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ απφ ην έδαθνο 

 δπζθνιία ζηελ απνκάθξπλζε ηεο επηδεξκίδαο (θινχδα) ησλ θνλδχισλ. 

Ζ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θνλδχισλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ κε κεραληθφ ή ρεκηθφ ηξφπν. Απηφ 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη 10-15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπγθνκηδήο ησλ 

θνλδχισλ θαη, επηπξφζζεηα, επλνεί ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζβνιψλ ησλ θνλδχισλ 

απφ πεξνλφζπνξν θαη θζνξίκαηα. 

Ζ εμαγσγή θαη ζπγθνκηδή ζηηο εκπνξηθέο θπηείεο παηάηαο κπνξεί λα γίλεη κε 

ην άξνηξν θαη ελ ζπλερεία κε ην ρέξη ή κε εηδηθέο κεραλέο, παηαηνεμαγσγείο 

(Νηθφπνπινο, 2004). Οη θφλδπινη πξέπεη λα εμάγνληαη πξνζεθηηθά, ρσξίο θηππήκαηα 

θαη ηξαπκαηηζκνχο πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο (αιιαγή 

ρξψκαηνο θαη αχμεζε ηεο απψιεηαο βάξνπο). 

Οη κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ησλ θνλδχισλ ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο θνλδχινπο απφ ηνπο βιαζηνχο, ην έδαθνο, ηνπο 

ζβψινπο θαη ηηο πέηξεο, κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή δεκηά ζηνπο θνλδχινπο. πιιεθηηθέο 

κεραλέο ππάξρνπλ πνιιψλ ηχπσλ (Νηθφπνπινο, 2004). Οη απηφκαηεο κεραλέο 

ζπιινγήο, φπνπ νη παηάηεο καδεχνληαη ή ζε ρψξν ηεο κεραλήο ή ζε δηπιαλή θαξφηζα 

πνπ ζχξεηαη δίπια απφ ηε ζπιιεθηηθή κεραλή. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο απηφκαηεο 

κεραληθήο ζπγθνκηδήο είλαη ε κείσζε ησλ εξγαηηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο 

νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν, κε ειάρηζηα δηαιείκκαηα γηα θαχζηκα θ.ιπ.  

Μεηά ηε ζπγθνκηδή, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 4-5 εκεξψλ (ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη πεξηζζφηεξν, π.ρ. 10-14 εκέξεο), νη θφλδπινη ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη γηα κεζσξίκαλζε ζε ζθνηάδη κε ζεξκνθξαζία 16-20 
ν
C θαη πςειή 

ζρεηηθή πγξαζία (κεγαιχηεξε απφ 80%). ηηο ζπλζήθεο απηέο ελζαξξχλεηαη ε 
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πάρπλζε ηνπ πεξηδέξκαηνο ηνπ θνλδχινπ θαη επλνείηαη ε επνχισζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ θνλδχισλ (Πάζζακ θ.ά., 2011). ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη δηαινγή θαηά ηελ νπνία απνκαθξχλνληαη νη ηξαπκαηηζκέλνη, 

θαθνζρεκαηηζκέλνη, ηπρφλ πξνζβεβιεκέλνη θφλδπινη, θαη νη εκπνξεχζηκνη 

δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά ή ζε θαηάιιειε απνζήθε ή απνζεθεχνληαη ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Οη πξψηκεο παηάηεο νη νπνίεο 

ζπγθνκίδνληαη πξηλ σξηκάζνπλ πιήξσο θαη ησλ νπνίσλ ε θινχδα είλαη ιεπηή θαη 

απνκαθξχλεηαη εχθνια κε ην ρέξη ζα πξέπεη κεηαθέξνληαη ζχληνκα ζηελ αγνξά, γηαηί 

δελ δηαηεξνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

3.7 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

 

Ζ απνζήθεπζε ησλ θνλδχισλ πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζθνηάδη, γηα λα 

εκπνδίδεηαη ην πξαζίληζκα, δειαδή ν ζρεκαηηζκφο ρισξνθχιιεο θαη ν ζρεκαηηζκφο 

ζνιαλίλεο (νπζία δειεηεξηψδεο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε φια ηα πξάζηλα κέξε ηνπ 

θπηνχ). Άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θνλδχισλ είλαη ζε ζεξκνθξαζία 

4-10 
ν
C θαη ζρεηηθή πγξαζία ζηελ αηκφζθαηξα ηεο απνζήθεο 90%, γηα λα 

παξεκπνδίδεηαη ε απνκάθξπλζε λεξνχ θαη ε αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

θνλδχισλ, πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ζπαξγήο ησλ θπηηάξσλ, θαζψο θαη 

ηε κείσζε ηνπ βάξνπο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θνλδχισλ (Πάζζακ 

θ.ά., 2011). Χζηφζν, ζε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη ζε ρακειφηεξεο, παξά ην 

φηη παξεκπνδίδεηαη θαη θαζπζηεξεί ην θχηξσκα ησλ θνλδχισλ, παξαηεξνχληαη 

κεηαβνιέο πνπ νδεγνχλ ζε κεηαηξνπή ηνπ ακχινπ ζε αλαγσγηθά ζάθραξα. Οη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο αλαγσγηθψλ ζαθράξσλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παηάηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηεγάληζκα γηαηί ηα 

ζάθραξα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο «θαξακεινπνηνχληαη» πξνζδίδνληαο θαθέ 

ρξσκαηηζκφ ζηνπο ηζηνχο ηνπ θνλδχινπ (Πάζζακ θ.ά., 2011). Ζ «επαλακεηαηξνπή» 

ησλ αλαγσγηθψλ ζαθράξσλ ζε άκπιν, επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαθνξά ησλ θνλδχισλ 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 7-10 εκέξεο (ζπλήζσο). Καηάιιειεο απνζήθεο είλαη 

απηέο πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε ηελ θπθινθνξία αέξα 

κέζσ δηάηξεησλ ζσιελψζεσλ θαη κέζσ ηνπ μχιηλνπ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 

δάπεδν. Οη θφλδπινη ηνπνζεηνχληαη ρχκα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα κηθξφηεξα 

δηακεξίζκαηα ή ζε κεγάια θηβψηηα κε αλνίγκαηα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αεξηζκνχ, 

ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, αθήλνληαο κηθξνχο δηαδξφκνπο ή ζε 
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ζάθνπο ζε παιέηεο. Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα γίλεη απνζήθεπζε ζε δξνζεξνχο ρψξνπο, 

κε ζθνηάδη, ρσξίο ππεξβνιηθή πγξαζία θαη κε θαιφ αεξηζκφ. ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, νη θαιιηεξγεηέο απνζεθεχνπλ ηηο παηάηεο ζην ρσξάθη, κέζα ζε εηδηθέο 

ηάθξνπο βάζνπο 50-70 cm.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΛΗΠΑΝΖ 

 

4.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΛΗΠΑΝΖ 

 

Καηά ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο 

νη εηζξνέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ κέζσλ 

παξαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ε θαηεγνξία ησλ ζπλζεηηθψλ (ρεκηθψλ) ιηπαζκάησλ. 

Με ην δεδνκέλν απηφ, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θπηψλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία 

πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε άιιεο πεγέο θαη εηδηθφηεξα: 

 ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην νξγαληθφ ζην 

αλφξγαλν ηκήκα ηνπ εδάθνπο, 

 ζηελ αλνξγαλνπνίεζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, 

 ζηε ζπκβησηηθή θαη κε ζπκβησηηθή δέζκεπζε ζηνηρείσλ (θπξίσο ηνπ Ν), 

 ζηελ ελζσκάησζε ζην έδαθνο θπζηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ (π.ρ. θνπξηά). 

Με ηνλ φξν νξγαληθή ιίπαλζε ζηε βηνινγηθή γεσξγία ελλννχκε θαηά θαλφλα 

ηε ιίπαλζε κε ιηπάζκαηα πνπ παξάγεη ν ίδηνο ν γεσξγφο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ππνπξντφληα ζηάβισλ φπσο ε θνπξηά θαη ηα νχξα αγξνηηθψλ δψσλ, 

άρπξν, ππνιείκκαηα ζεξηδαισληζκψλ, θνκπφζη θαζψο θαη θάζε άιιν θπζηθφ 

νξγαληθφ πιηθφ. Σειεπηαία εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά θαη βηνκεραληθά παξαγφκελα 

νξγαληθά ιηπάζκαηα, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζηηο κεγάιεο θαιιηέξγεηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε αθφκε θαη ζηηο ζπκβαηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο ζηε ζχγρξνλε γεσξγηθή πξάμε είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Ο πςειφο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο ηηκέο έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ εθηεηακέλε 

ρξήζε αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ησλ παξαγσγψλ πξνο ηε 

ρξήζε ιηπαζκάησλ νξγαληθήο πξνέιεπζεο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ, ηηο δεκηέο πνπ απεδείρζε φηη πξνθαινχληαη απφ 

ηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα ζηα ππφγεηα θαη ηα επηθαλεηαθά λεξά θαζψο θαη ηελ 

απμεκέλε δήηεζε γηα πξντφληα βηνινγηθήο (νξγαληθήο ) γεσξγίαο πνπ απνιακβάλνπλ 

πςειφηεξσλ ηηκψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. (Πνιπξάθεο, 2002). 
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4.2 ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ 

 

Με ηνλ φξν νξγαληθφ ιίπαζκα ελλννχκε θάζε θπζηθφ νξγαληθφ πιηθφ φπνπ 

έλα κέξνο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ βξίζθεηαη ζε νξγαληθέο ελψζεηο. Δπίζεο κε 

ηνλ ίδην νξηζκφ ελλννχκε θαη νπνηαδήπνηε νπζία ηερλεηά ή θπζηθά παξαζθεπαζκέλε 

ε νπνία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ 

θπηψλ. Σα ζθεπάζκαηα απηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληζρχνπλ θαη λα 

ελδπλακψλνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε θάπνηα ρεκηθά ζηνηρεία  

Ζ ρξήζε νπζηψλ  νξγαληθήο πξνέιεπζεο ήηαλ γλσζηή ζηελ αξραηφηεηα φπνπ 

νη θαιιηεξγεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θχιια ή θνπξηά δψσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

απνδφζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. 

Μηα δηάθξηζε ησλ ιηπαζκάησλ ζε νξγαληθά θαη αλφξγαλα ζα κπνξνχζε λα 

ζηεξηρηεί ζηελ χπαξμε ή κε άλζξαθα ζηελ ζχλζεζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

νξγαληθά απηά ιηπάζκαηα ελδέρεηαη λα είλαη δσηθήο (θνπξηά), θπηηθήο (θπηηθά 

ππνιείκκαηα) ή κηθηήο πξνειεχζεσο. Πεξηέρνπλ κηθξή πνζφηεηα ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ αιιά ε αμία ηνπο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ παξνπζία νξγαληθήο νπζίαο κέζσ 

ηεο νπνίαο βειηηψλνληαη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο.  

Κνπξηά. Ζ θνπξηά πεξηέρεη αξθεηά ζξεπηηθά ζηνηρεία, εθνδηάδεη κε νξγαληθή 

νπζία ην έδαθνο θαη κηθξννξγαληζκνχο, θαζψο θαη κε νπζίεο (νξκφλεο) πνπ επλννχλ 

ηε ξηδνβνιίαο, ηε βιάζηεζε θαη παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ θπηψλ.  

Ζ δσηθή θνπξηά ρξεζηκνπνηείηαη πνιιά ρξφληα ηφζν γηα ηελ πξνζζήθε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (καθξνζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ) ζην έδαθνο φζν θαη γηα ηε 

βειηίσζε ησλ θπζηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ.  

Κόκπνζη.  

Σν θφκπνζη πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθχθισζε θπζηθψλ πιηθψλ θαη κπνξεί λα 

παξαρζεί κε εχθνιν ηξφπν θάησ απφ κεγάιε πνηθηιία πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ κε 

ηελ πξνυπφζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο λα δηαηεξείηαη ε πγξαζία 

ησλ πιηθψλ ζρεηηθά πςειή, θαη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα νμπγφλνπ 

(αεξηζκφο). 

Υιωξή ιίπαλζε. Με ηνλ φξν ρισξή ιίπαλζε ελλνείηαη ε ελζσκάησζε 

θπηηθψλ ηζηψλ ζην έδαθνο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαηάιιεισλ 

θπηηθψλ εηδψλ ηα νπνία φηαλ θηάζνπλ ζε επηζπκεηφ ζηάδην αλάπηπμεο 

ελζσκαηψλνληαη ζην έδαθνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη εκπινπηηζκφο ηνπ 
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εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία θαη αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία (ηδηαίηεξα άδσην). 

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ εηζαγσγή ηεο θαιιηέξγεηαο θπηηθψλ εηδψλ γηα ρισξή ιίπαλζε 

(ηδηαίηεξα ηα ςπραλζή) ζε ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο επηηπγράλνληαη πεξηνξηζκφο ηεο 

έθπιπζεο ησλ αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, αμηνπνίεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη 

πεξηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ, βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο, 

θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θ.ά. 

Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε εθαξκνγή ηεο ρισξήο ιίπαλζεο απαηηεί 

γλψζεηο γηα ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ θπηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρισξή 

ιίπαλζε ζε λεξφ, πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θαηαπνιέκεζε ερζξψλ θαη αζζελεηψλ 

θ.ά. (Πνιπξάθεο, 2002). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αδψηνπ πνπ 

πξνζηίζεηαη κε ηε ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ ζε κηα θαιιηέξγεηα παηάηαο ζηελ 

απφδνζε ηξηψλ πνηθηιηψλ παηάηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θαιιηεξγήζεθαλ 2 πνηθηιίεο 

παηάηαο (Spunta, Voyager) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξγαληθά ιηπάζκαηα ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε είλαη επηηξεπηή ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

6.1 ΦΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Ζ πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε απηή, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, ήηαλ ε Spunta, 

θαη ε Voyager σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ (ε Voyager είλαη πην 

φςηκε) θαη σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο (Spunta έρεη 

κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξά νπζία).  

 

6.2 ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ καο έγηλε πξνζζήθε ησλ παξαθάησ ιηπαζκάησλ: 

 Acadian: πεξηέρεη 1% άδσην, 1% θψζθνξν θαη 16% θάιην. Ηδηφηεηεο: 

Ξεξά νπζία 95%, νξγαληθή νπζία 45-55%, δηαιπηφηεηα ζε λεξφ 100%. 

Δπίζεο πεξηέρεη πάλσ απφ 60 ζξεπηηθά ζηνηρεία, ηρλνζηνηρεία, ακηλνμέα, 

θπηνθηλίλεο, απμίλεο, γηββεξειιίλεο θαη πδαηάλζξαθεο. 

 Biosol: πεξηέρεη 6-8% νιηθφ άδσην, P2O5  0,5%, Κ2Ο 0,5% θαη νξγαληθή 

νπζία 85%. Σν ζπγθεθξηκέλν ιίπαζκα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δεζκεχεη 

θάιην θαη θψζθνξν ζην έδαθνο, απνηειεί ιίπαζκα αξγήο απνδέζκεπζεο 

θαη καθξάο δξάζεο. 

 Φωζθνξίηεο: πεξηέρεη 27% P2O5 θαζψο θαη άδσην (0,5%) θαη Κ2Ο 

(0,5%). 

 Patentkali (ζεηηθφ θαιηνκαγλήζην): πεξηέρεη 30% K2O, 10% ΜgO θαη 

17% ζείν. 

 

6.3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ  

 

Ζ θχηεπζε πηζηνπνηεκέλνπ παηαηφζπνξνπ ησλ ηξηψλ πνηθηιηψλ έγηλε ζηηο 

28/2/13 ζε γιάζηξεο νη νπνίεο έηραλ φγθν 12,1 θαη δηαζηάζεηο κε βάζνο 27,5 cm, 

δηάκεηξνο 29 cm ζηελ θνξπθή θαη 20,5 cm ζηε βάζε ηεο γιάζηξαο. Σν ππφζηξσκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θχηεπζε ήηαλ πεξιίηεο θαη κε εκπινπηηζκέλε ηχξθε 

κε ξπζκηζκέλν pH ζε αλαινγία φγθνπ 1:1.  
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Πίλαθαο 4.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηχξθεο. 

Βαζηθά ζπζηαηηθά Φπζηθή μαλζηά ηχξθε (SPHAGNUM) Βαζκφο απνζχλζεζεο 

(H2-H5) κε αζβέζηην γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH 

Οξγαληθή νπζία 90% ηνπ βάξνπο 

Τγξαζία 50-65% ηνπ βάξνπο 

Αγσγηκφηεηα 10mS/m (+/- 25%) 

pH 5.5-6.5 

Πξφζζεηε ιίπαλζε Υσξίο ιίπαζκα 

πγθξάηεζε λεξνχ Γπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο 3-4 θνξέο ην βάξνο ηνπ 

 

Γηα θάζε πνηθηιία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 επεκβάζεηο θαη γηα θάζε επέκβαζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 πεηξακαηηθά ηεκάρηα (επαλαιήςεηο) ησλ 5 θπηψλ ην θαζέλα. Ζ 

επίδξαζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αδψηνπ (δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα) εμεηάζηεθε ζε δχν 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θσζθφξνπ. ηνλ πίλαθα 4.2 θαίλνληαη νη πνζφηεηεο θάζε 

ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλάινγα κε ηελ επέκβαζε πνπ δέρζεθαλ ηα θπηά. 
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Πίλαθαο 4.2. Πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ αλάινγα κε ηελ επέκβαζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηα θπηά. 

Α/

Α 
ΔΠΔΜΒΑΖ 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

(ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ ΑΝΑ 

ΦΤΣΟ) 

ΚΔΤΑΜΑ -ΛΗΠΑΜΑ 

ΒΑΗΚΖ ΛΗΠΑΝΖ 

1 (ΠΡΗΝ ΣΖ 

ΦΤΣΔΤΖ) 

ΒΑΗΚΖ ΛΗΠΑΝΖ 2 

(15 ΖΜΔΡΔ ΜΔΣΑ 

ΣΖ ΦΤΣΔΤΖ) 

ΦΤΣΑ ΤΦΟΤ 15-20 

cm (ΑΜΔΧ ΠΡΗΝ 

ΣΟ ΠΑΡΑΥΧΜΑ) 

1ε ΔΠΗΦ. ΛΗΠΑΝΖ (15 ΖΜΔΡΔ 

ΜΔΣΑ ΣΟ ΠΑΡΑΥΧΜΑ) 

ΛΗΠΑΜΑ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ Δ ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ ΑΝΑ ΦΤΣΟ 

1 N1-P1 

Ν 4,4 AGROBIOSOL 4,462 4,074 3,070 4,074 

P2O5 3,1 ΦΧΦΟΡΗΣΖ 6,160  4,415  

K2O 6,6 ΠΑΣΔΝΣΚΑΛΗ 7,425  5,450  

  ACADIAN (1-1-16) 9,560  7,060  

2 N1-P2 

Ν 4,4 AGROBIOSOL 4,460 4,074 3,072 4,074 

P2O5 5,2 ΦΧΦΟΡΗΣΖ 10,600  7,755  

K2O 6,6 ΠΑΣΔΝΣΚΑΛΗ 7,425  5,450  

  ACADIAN (1-1-16) 9,560  7,060  

3 N2-P1 

Ν 7,4 AGROBIOSOL 8,170 6,667 5,300 6,667 

P2O5 3,1 ΦΧΦΟΡΗΣΖ 6,046  4,338  

K2O 6,6 ΠΑΣΔΝΣΚΑΛΗ 7,425  5,450  

  ACADIAN (1-1-16) 9,370  6,900  

4 N2-P2 

Ν 7,4 AGROBIOSOL 8,170 6,667 5,300 6,667 

P2O5 5,2 ΦΧΦΟΡΗΣΖ 10,490  7,670  

K2O 6,6 ΠΑΣΔΝΣΚΑΛΗ 7,425  5,450  

  ACADIAN (1-1-16) 9,370  6,900  
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6.4 ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ΣΔΗ 

Πεινπνλλήζνπ, απφ ηηο 28-2-13 έσο θαη ηηο 4-6-13, φηαλ έγηλε ε ζπγθνκηδή θαη ηνλ 

ηειεπηαίσλ θνλδχισλ ηεο πνηθηιίαο Voyager. Αξρηθά ε θχηεπζε ζε γιάζηξεο έγηλε 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έπεηηα κεηαθέξζεθαλ ζηνλ αγξφ φπνπ παξέκεηλαλ 

έσο θαη ηελ ζπγθνκηδή.  

Καηά ηε θχηεπζε νη γιάζηξεο ζπκπιεξψζεθαλ κέρξη ηε κέζε (6 L) κε 

πεξιίηε θαη ηχξθε αλαινγίαο 1:1 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε βαζηθή ιίπαλζε ζηηο 28-2-

13. Σν παξάρσκα ήηαλ απαξαίηεηε δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα κελ είρακε επαθή ησλ 

ιηπαζκάησλ κε ην ηεκαρηζκέλν παηαηφζπνξν ν νπνίνο ήηαλ πηζηνπνηεκέλνο. Σν 

βάζνο ζπνξάο ήηαλ πεξίπνπ 12-13 cm απφ ηελ θνξπθή ηεο γιάζηξαο. Ζ θχηεπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθφ ρψξν εληφο ζεξκνθεπίνπ θαη κεηά νη γιάζηξεο 

κεηαθέξζεθαλ ζηηο 2-4-13 ζε εμσηεξηθφ ρψξν φπνπ παξέκεηλαλ κέρξη θαη ηελ 

ζπγθνκηδή.  

Μεηά ηελ κεηαθνξά ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπνζεηήζεθε εηδηθφ ζχζηεκα κε 

ζσιήλα άξδεπζεο Φ16 απφ καχξν πνιπαηζπιέλην θαη αθξνθχζηα, αληηζηνηρψληαο έλα 

ζε θάζε γιάζηξα. ηηο 22-3-13 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1
ε
 επηθαλεηαθή ιίπαλζε. Ζ 2

ε
 

επηθαλεηαθή ιίπαλζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3-4-13 θαη αθνινχζεζε παξάρσκα ζηηο 

ζηηο 5-4-13. Καη ε ηειεπηαία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15-4-13. 

 

6.5 ΜΔΣΡΖΔΗ 

 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ έγηλε 90 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία 

Spunta θαη 98 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία Voyager. Με ηε ζπγθνκηδή 

ησλ θνλδχισλ αθνινχζεζε ην πιχζηκν πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ην ρψκα. 

Παξέκεηλαλ γηα κία εκέξα ζε ζπλζήθεο δσκαηίνπ (ζην ζθνηάδη) γηα λα ζηεγλψζνπλ 

θαη αθνινχζεζε κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά θπηφ θαη 

δχγηζε ηνπ βάξνπο ηνπο ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο.  

Μεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ κεηξήζεθαλ ην λσπφ βάξνο θαη μεξφ 

βάξνο θχιισλ θαη βιαζηψλ, ν αξηζκφο θαη ην λσπφ βάξνο ησλ θνλδχισλ θαζψο θαη ε 

ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο. 
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6.6 ΑΛΛΔ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΔΗ ΣΧΝ ΦΤΣΧΝ 

 

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ςεθαζκνί κε 

πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ αλά 10-14 εκέξεο. Οη εκεξνκελίεο πνπ έγηλαλ νη ςεθαζκνί 

ήηαλ: 

1. 5-4-13 

2. 12-4-13 

3. 22-4-13 

4. 2-5-13 

Σν πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ είλαη αλφξγαλε έλσζε κε ελεξγφ ζπζηαηηθφ ην 

δηζζελέο ηφλ ηνπ ραιθνχ, Cu
++

 θαη θπθινθνξεί ζαλ ζθεχαζκα ζε κνξθή (βξέμηκεο) 

ζθφλεο. Ζ δξάζε ηνπ είλαη πξνζηαηεπηηθή θαη έγηλε γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

πεξνλφζπνξνπ. 

 

6.7. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Σν πείξακα, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, ήηαλ δηπαξαγνληηθφ (παξάγνληαο Α: 

επίπεδν αδσηνχρνπ ιίπαλζεο, παξάγνληαο Β: επίπεδν θσζθνξνχρνπ ιίπαλζεο) θαη 

αθνινχζεζε ην εληειψο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην. Λφγσ ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε ρσξηζηά ζην επίπεδν ηνπ θάζε παξάγνληα θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ ζε θάζε πνηθηιία ρσξηζηά εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην ηεο 

ειάρηζηεο ζεκαληηθήο δηαθνξάο φηαλ αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

θαιίνπ θαη κε ην θξηηήξην ηνπ Σ-test φηαλ αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε ησλ δχν επηπέδσλ 

θσζθφξνπ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

7.1 ΝΧΠΟ ΒΑΡΟ ΦΤΛΛΧΝ ΑΝΑ ΦΤΣΟ 

 

Πίλαθαο 7.1. Μέζν λσπφ βάξνο (g) θχιισλ αλά θπηφ. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 25,8 b (a) 26,2 b (a) 35,9 b (a) 35,8 b (a) 

N2 43,9 a (a) 42,1 a (a) 46,5 a (a) 44,5 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Ζ πςειφηεξε πνζφηεηα αδψηνπ 

πξνθαιεί ηελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ θχιισλ ησλ 

θπηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ, ηφζν ζηελ πνηθηιία Voyager 

φζν θαη ζηελ πνηθηιία Spunta.  

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ ησλ θπηψλ θαη ζηα δχν 

επίπεδα αδσηνχρνπ ιίπαλζεο, ηφζν ζηελ πνηθηιία Voyager φζν θαη ζηελ πνηθηιία 

Spunta. 
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7.2 ΝΧΠΟ ΒΑΡΟ ΒΛΑΣΧΝ ΑΝΑ ΦΤΣΟ 

 

Πίλαθαο 7.2. Μέζν λσπφ βάξνο (g) βιαζηψλ αλά θπηφ. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 13,8 b (b) 18,3 b (a) 16,3 b (b) 19,6 b (a) 

N2 25,9 a (a) 24,6 a (a) 32,6 a (a) 30,2 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Ζ πςειφηεξε πνζφηεηα αδψηνπ 

πξνθαιεί ηελ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ βιαζηψλ ησλ 

θπηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ, ηφζν ζηελ πνηθηιία Voyager 

φζν θαη ζηελ πνηθηιία Spunta.  

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην λσπφ βάξνο ησλ βιαζηψλ ησλ θπηψλ φηαλ 

εθαξκφζηεθε πςειή πνζφηεηα αδψηνπ, ηφζν ζηελ πνηθηιία Voyager φζν θαη ζηελ 

πνηθηιία Spunta. ε αληίζεζε, φηαλ εθαξκφζηεθε ρακειή πνζφηεηα αδψηνπ, ε 

παξνρή ηεο πςειήο πνζφηεηαο θσζθφξνπ πξνθαιεί ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ βιαζηψλ θαη ζηηο δχν πνηθηιίεο. 
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7.3 ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΞΖΡΑ ΟΤΗΑ ΣΑ ΦΤΛΛΑ 

 

Πίλαθαο 7.3. πγθέληξσζε (%) μεξάο νπζίαο ζηα θχιια. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 21,94 a (a) 21,26 a (a) 13,37 a (a) 15,52 a (a) 

N2 18,49 a (a) 19,46 a (a) 17,00 a (a) 16,65 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ αδψηνπ δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηα θχιια θαη ησλ δχν 

πνηθηιηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θσζθφξνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θπηά. 

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηα θχιια θαη 

ησλ δχν πνηθηιηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα αδψηνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 

θπηά. 

 

7.4 ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΞΖΡΑ ΟΤΗΑ ΣΟΤ ΒΛΑΣΟΤ 

 

Πίλαθαο 7.4. πγθέληξσζε (%) μεξάο νπζίαο ζηνπο βιαζηνχο. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 6,11 a (a) 6,43 a (a) 5,91 a (a) 5,76 a (a) 

N2 5,87 a (a) 6,47 a (a) 5,73 a (a) 5,60 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 
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Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ αδψηνπ δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηνπο βιαζηνχο θαη ησλ 

δχν πνηθηιηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θσζθφξνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θπηά. 

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε ηεο μεξάο νπζίαο ζηνπο βιαζηνχο 

θαη ησλ δχν πνηθηιηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα αδψηνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 

θπηά. 

 

7.5 ΑΡΗΘΜΟ ΚΟΝΓΤΛΧΝ ΑΝΑ ΦΤΣΟ 

 

Πίλαθαο 7.5. Μέζνο αξηζκφο θνλδχισλ αλά θπηφ. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 10,0 a (a) 10,7 a (a) 4,7 a (a) 5,3 a (a) 

N2 12,5 a (a) 10,8 a (b) 5,7 a (b) 7,1 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Ζ πνζφηεηα ηνπ αδψηνπ δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε ζπγθέληξσζε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά 

θπηφ θαη ζηηο δχν πνηθηιίεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θσζθφξνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα θπηά. 

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ πςειή πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ 

πξνθαιεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ 

αλά θπηφ ζηελ πνηθηιία Spunta, φηαλ εθαξκφδεηαη πςειή αδσηνχρνο ιίπαλζε. ε 

αληίζεζε, ζηελ πνηθηιία Voyager ε εθαξκνγή πςειήο πνζφηεηαο θσζθφξνπ 

πξνθαιεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ 

αλά θπηφ, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή πςειήο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο.  
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7.6 ΒΑΡΟ ΚΟΝΓΤΛΧΝ ΑΝΑ ΦΤΣΟ 

 

Πίλαθαο 7.6. Μέζν βάξνο (g) θνλδχισλ αλά θπηφ. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 359,5 b (b) 442,9 b (a) 326,0 b (a) 347,3 b (a) 

N2 533,9 a (b) 570,0 a (a) 499,6 a (a) 481,4 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Σν κέζν βάξνο ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν φηαλ εθαξκφδεηαη 

πςειή πνζφηεηα αδψηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θσζθφξνπ, θαη ζηηο δχν 

πνηθηιίεο.   

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ πςειή πνζφηεηα θσζθφξνπ 

πξνθαιεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ ζηελ πνηθηιία Voyager, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο 

αδσηνχρνπ ιίπαλζεο. ε αληίζεζε, ζηελ πνηθηιία Spunta ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ 

δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην λσπφ βάξνο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά 

θπηφ, θαη ζηα δχν επίπεδα αδσηνχρνπ ιίπαλζεο.  
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7.7 ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΞΖΡΑ ΟΤΗΑ ΚΟΝΓΤΛΧΝ 

 

Πίλαθαο 7.7. Μέζε ζπγθέληξσζε (%) μεξάο νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο. 

 Voyager Spunta 

 P1 P2 P1 P2 

N1 17,7 a (a) 17,5 a (a) 15,9 a (a) 15,5 a (a) 

N2 17,5 a (a) 17,2 a (a) 16,0 a (a) 15,6 a (a) 

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

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

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

παξέλζεζε, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Επίδραση της αζωτούτοσ λίπανσης. Ζ ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο 

θνλδχινπο δελ επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ αδσηνχρν ιίπαλζε θαη 

ζηηο δχν πνηθηιίεο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο θσζθνξνχρνπ ιίπαλζεο.  

Επίδραση της υωσυορούτοσ λίπανσης. Ζ ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο 

θνλδχινπο δελ επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηελ θσζθνξνχρν ιίπαλζε θαη 

ζηηο δχν πνηθηιίεο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ παηάηα είλαη έλα απαηηεηηθφ θπηφ ζε φηη αθνξά ηελ αλφξγαλε ζξέςε γηα 

ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θπηψλ ζε άδσην 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη γηα θαιιηέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο 

(Πάζζακ θ.ά., 2011) φπνπ ηα θπηά αληηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πξνζζήθε αδσηνχρσλ 

ιηπαζκάησλ ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμή ηνπο φζν θαη ζε φηη αθνξά ηελ 

παξαγσγή ησλ θνλδχισλ. Όπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, ε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο αδψηνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηεο θνλδπινπνίεζεο ή/θαη 

κείσζε ηεο παξαγσγήο ή/θαη θαζπζηέξεζε ζηελ σξίκαλζε ησλ θνλδχισλ ή/θαη 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο μεξάο νπζίαο ζε απηνχο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, αλ θαη ηα θπηά 

αληέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ εθαξκνγή πςειφηεξεο πνζφηεηαο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο, δελ 

παξαηεξήζεθε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο.  

Πάλησο, ε επίδξαζε ηνπ αδψηνπ αθνξά θπξίσο ην λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ 

θαη ησλ βιαζηψλ, ελψ δελ επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηα θχιια θαη 

ηνπο βιαζηνχο. Δπηπξφζζεηα, ρσξίο λα επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ επλνεί ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Δθηφο φκσο απφ ην άδσην, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ είλαη θαη ν εθνδηαζκφο 

ησλ θπηψλ κε θαηάιιειεο πνζφηεηεο θσζθφξνπ θαη θαιίνπ. Καη ηα δχν απηά 

ζξεπηηθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ. 

Χζηφζν, ε επίδξαζή ηνπο έρεη εμεηαζηεί ζε ζπλζήθεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο φπνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή ηεο παηάηαο αλάινγα κε 

ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηθηιία. Αληίζεηα, ιίγα ζηνηρεία είλαη γλσζηά 

γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνδφκελε θσζθνξνχρνο ιίπαλζε ζε 

ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο, θαη κάιηζηα ζρέζε θαη κε ηελ πνηθηιία.  

Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θσζθφξνπ φηαλ πξνζηίζεηαη ππφ 

κνξθή νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο ζε θαιιηέξγεηα παηάηαο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ δηαθνξεηηθή αληίδξαζε ησλ πνηθηιηψλ. Έηζη, κφλν ζηελ πνηθηιία 

Voyager παξαηεξήζεθε φηη ε πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ κπνξεί λα επλνήζεη 

ηελ πςειφηεξε παξαγσγή θνλδχισλ.  



46 

 

Απηέο νη δηαθνξέο ζηελ αληίδξαζε ησλ πνηθηιηψλ, κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηε 

δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ηεο θάζε κίαο θαζψο ίζσο θαη κε 

ηελ δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα ζπζζψξεπζεο μεξάο νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο. Έηζη ζε 

πνηθηιίεο φπσο ε Voyager κε πςειφηεξν μεξφ βάξνο θνλδχισλ ε πξνζζήθε 

θσζθφξνπ, ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ, κπνξεί λα 

νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο.  

ε απηή ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιηπάζκαηα νξγαληθήο πξνέιεπζεο κε 

ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε, ηα νπνία κπνξνχλ νη παξαγσγνί λα πξνκεζεπηνχλ 

γλσξίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αδσηνχρνο ιίπαλζε θαη ζηηο 

δχν πνηθηιίεο θαη ε θσζθνξνχρνο ιίπαλζε κφλν ζηελ πνηθηιία Voyager, επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο.  
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