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Περίληψη 

Η αξιολόγηση ποικιλιών σιταριού για ανθεκτικότητα σε αβιοτικούς παράγοντες, όπως 

είναι η αλατότητα, παρέχει τη δυνατότητα στις ποικιλίες αυτές να αξιοποιήσουν 

εδάφη µε υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία νέου 

βελτιωµένου γενετικού υλικού, ανθεκτικού στην αλατότητα. Σε αυτή την εργασία 

αξιολογήθηκαν τρεις Ελληνικές ποικιλίες µαλακού σιταριού (Αχελώος, Αχέρων, 

Γεκόρα Ε) σε διαφορετικά επίπεδα ηλεκτρικής αγωγιµότητας του νερού άρδευσης 

(0.7, 10 και 20 dS m
-1

) και δύο διαφορετικά επίπεδα αζωτούχου λίπανσης (0 και 300 

ppm αζώτου). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών έγινε δειγµατοληψία σε 

δύο διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους (αδέλφωµα και πλήρη εµφάνιση στάχυ). 

Μετρήθηκαν στοιχεία της ανάπτυξης της ρίζας (νωπό και ξηρό βάρος), της 

ανάπτυξης του βλαστού (µήκος, νωπό και ξηρό βάρος), της ανάπτυξης των φύλλων 

(νωπό και ξηρό βάρος) και της ανάπτυξης του στάχυ (νωπό και ξηρό βάρος) καθώς 

και ο αριθµός των αδελφιών. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η ποικιλία 

Αχελώος είναι ανθεκτική στην αλατότητα, ανεξάρτητα από την παρουσία η όχι 

αζωτούχου λίπανσης. Από τις υπόλοιπες, η ποικιλία Αχέρων εµφανίζει 

ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα όταν παρέχεται αζωτούχος λίπανση, ενώ η ποικιλία Γεκόρα 

Ε είναι ανθεκτική στην αλατότητα όταν δεν παρέχεται αζωτούχος λίπανση. Από τα 

αποτελέσµατα της εργασίας είναι σαφές ότι υπάρχει ικανοποιητική 

παραλλακτικότητα στο γενετικό υλικό όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην 

αλατότητα. Θα ήταν όµως ιδιαιτέρως χρήσιµο να µελετηθούν και άλλες Ελληνικές 

ποικιλίες σιταριού, ώστε να διαµορφωθεί µια πληρέστερη εικόνα των δυνατοτήτων 

του υλικού αυτού για την αξιοποίηση των προβληµατικών περιοχών της χώρας. 
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1. Το σιτάρι 

  Μια από τις πιο σηµαντικές καλλιέργειες στο κόσµο αποτελεί  αυτή του 

σιταριού, η οποία κατέχει πρωταρχική θέση στη διατροφή του ανθρώπου 

παγκοσµίως, ενώ στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική καταλαµβάνει κυρίαρχη 

θέση στη διατροφή του ανθρώπου για περισσότερα από 8.000 χρόνια. Η ετήσια 

παραγωγή σιταριού παγκοσµίως κυµαίνεται περίπου στους 600.000.000 τόνους, 

αλλά µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα υποδεικνύουν ότι η 

διαθεσιµότητα του προϊόντος θα πρέπει να φτάσει τους 850 εκατοµµύρια τόνους 

µέχρι το έτος 2030 (Curtis, 2002). Η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής συνδέεται 

και µε το ότι εκτιµάται µια αύξηση του πληθυσµού της γης, ο οποίος υπολογίζεται 

ότι µπορεί να ανέρχεται στα 9 δισεκατοµµύρια το έτος 2042. Μάλιστα, η επέκταση 

της καλλιέργειας και κυρίως της παραγωγής σιταριού θα πρέπει να καλύψει τις 

απαιτήσεις του πληθυσµού για υψηλότερη κατανάλωση σε συγκεκριµένες περιοχές 

της γης, όπως για παράδειγµα είναι η Ασία. 

 Σήµερα, το σιτάρι κατέχει την πρώτη θέση σε καλλιεργούµενη έκταση, 

συνεχίζοντας να είναι η βάση στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα και το 

σηµαντικότερο προϊόν για τον άνθρωπο. Κατά τον Bushuk (1998), οι 

σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους το σιτάρι βρίσκεται στην κορυφή της 

παγκόσµιας διατροφής είναι: η ευκολία µεταφοράς και η ικανότητα συντήρησης 

του για µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς και το γεγονός πως παρέχει πάνω από το 

20 % των θερµίδων και των πρωτεϊνών στον ανθρώπινο οργανισµό. 

 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις σιταριού υπολογίζονται σε περισσότερα από 

2.500 εκατοµµύρια στρέµµατα παγκοσµίως. Η καλλιέργεια του σιταριού ξεκίνησε 
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σε µια γεωγραφική περιοχή που µπορεί να προσδιοριστεί σε µια περιορισµένη 

περιοχή κατά µήκος της ανατολικής ακτής της Μεσογείου. Ωστόσο, η διάδοση της 

καλλιέργειας του σιταριού έγινε σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα σε όλες τις 

περιοχές του πλανήτη κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ήταν ένα από τα πρώτα 

φυτικά είδη που καλλιεργήθηκαν για την παραγωγή ανθρώπινης τροφής και 

συνεισέφερε σηµαντικά στην ανθρώπινη διατροφή. 

Σύµφωνα µε τους Gooding & Davies (1997) η καλλιέργεια του σιταριού 

ξεκίνησε περίπου το 15.000 π.Χ.. Επιπρόσθετα υπάρχουν πολλές µαρτυρίες ότι ο 

κόσµος κατανάλωνε "ζυµαρικά" που προέρχονται από προϊόντα του σιταριού πριν 

από πολλά χρόνια (περίπου το 5.000 π.Χ.). 

Η περιοχή καταγωγής καθώς και η έκταση της παραλλακτικότητας του 

σκληρού σιταριού (T. durum Desf.), έχει αναλυθεί τον προηγούµενο αιώνα, και 

φαίνεται ότι περιοχές της βόρειας Αφρικής, όπως η Αιθιοπία, η Αίγυπτος και η 

Αλγερία είναι οι περιοχές από τις οποίες κατάγεται το σκληρό σιτάρι. 

Επιπρόσθετα, η υψηλή παραλλακτικότητα σε ότι αφορά το γενετικό υλικό του 

σκληρού σιταριού που έχει βρεθεί στην Αιθιοπία έχει οδηγήσει στην αντίληψη ότι 

η περιοχή αυτή αποτελεί την αφετηρία της παραλλακτικότητας για τα 

τετραπλοειδή σιτάρια.  

Ωστόσο, η απουσία άγριων συγγενών σιταριού στην Αιθιοπία υποδηλώνει 

ότι τα τετραπλοειδή σιτάρια πιθανότατα να έχουν εισαχθεί από άλλες περιοχές, και 

για το λόγο αυτό η Αιθιοπία χαρακτηρίζεται πια ως ένα δευτερεύον κέντρο 

παραλλακτικότητας για τα τετραπλοειδή σιτάρια.  

Σύµφωνα µε τον Philips (1995) στην περιοχή της Αιθιοπίας έχουν 

αναφερθεί τετραπλοειδή είδη σιταριού όπως είναι τα: Τ. polomicum, Τ. dicoccum, 

και T. turgidum. Το είδος T. durum Desf. εισήχθη από τη ∆υτική Ασία και τη 
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Βόρεια Αφρική στη νότια και την κεντρική Ευρώπη, στις περιοχές του Καύκασου, 

την Κεντρική Ασία και τη δυτική Σιβηρία. Στη Μέση Ανατολή και τη Βαλκανική 

Χερσόνησο υπάρχουν ευρήµατα από το 8900 έως  το7000 π.Χ. τα οποία θεωρείται 

ότι ανήκουν στο τετραπλοειδές Τ. parvicoccum. Επιπρόσθετα, σπόροι σκληρού 

σιταριού έχουν βρεθεί σε κεραµικά σκεύη της Νεολιθικής Εποχής που 

χρονολογούνται από το 7.500-6.200 π.Χ. (Feldman, 2001).  

Στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, η καλλιέργεια του σιταριού 

ξεκίνησε µάλλον το 2.500 έως 2.000 π.Χ.. Ο Όµηρος και ο Θεόφραστος έχουν 

κάνει αναφορές για την καλλιέργεια του σιταριού στην αρχαιότητα, όπου οι 

αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τη καταγωγή του στη θεά ∆ήµητρα. Στη Ελλάδα, η 

ύπαρξη του σκληρού σιταριού επιβεβαιώνεται από ανακάλυψη κόκκων στους 

οικισµούς της νεολιθικής περιόδου ∆ιµήνι και Σέσκλου, στη περιοχή του Βόλου. Η 

περιοχή της Ελλάδας συγκαταλέγεται στα κέντρα γενετικού υλικού σιταριού. 

Το σιτάρι χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται για την παρασκευή 

ψωµιού. Η Παρασκευή ψωµιού από στάρι πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από την 

Αίγυπτο (Gooding & Davies, 1997). Αργότερα, µετά το 168 π.Χ. ξεκίνησε η 

παρασκευή ψωµιού στην αρχαία Ρώµη. 

Η εξάπλωση της κατανάλωσης του ψωµιού στις χώρες της Ευρώπης 

ξεκίνησε από το 1750 µ.Χ. και ολοκληρώθηκε  περίπου 100 χρόνια αργότερα. 

Περίπου στις αρχές του 1900 η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού εξαπλώθηκε 

στη Βόρεια Αµερική.  

 

1.2 Η καλλιέργεια του σιταριού  

Σε παγκόσµια κλίµακα το σιτάρι , καλύπτει ένα ποσοστό της τάξεως πάνω 

από  20% της εξολοκλήρου ανθρώπινης διατροφής σε θερµίδες αφού 
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καταναλώνεται σε πάνω από 40 χώρες στον κόσµο, κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 

35% του παγκοσµίου πληθυσµού. Από την παγκόσµια παραγωγή το 65%  

χρησιµοποιείται στην ανθρώπινη διατρoφή, το 21% ως ζωοτρoφή, το 8% 

χρησιµοπoιείται χωρίς επεξεργασία ως σπόρος και το υπόλοιπο 6% 

χρησιµοποιείται για την παροχή   αµύλου και γλουτένης στη βιοµηχανία. 

Σηµαντική είναι και η χηµική σύσταση των πρωτεϊνών του σιταριού σε 

βασικά αµινοξέων, εκτός των λυσίνη, τρυπτοφάνη και µεθειονίνη, που βρίσκονται 

σε χαµηλές ποσότητες. Έτσι λοιπόν, το σιτάρι καλλιεργείται ευρέως στο 17% του 

συνόλου των εκτάσεων σε εύκρατες, µεσογειακές και υποτροπικές περιοχές και 

των δύο ηµισφαιρίων, από τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Ρωσία µέχρι την 

Αργεντινή. 

Αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής των ανθρώπων, κυρίως στην 

Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Ασίας. Μετά το 

σιτάρι ακολουθούν σε σπουδαιότητα οι καλλιέργειες του ρυζιού, το οποίο όµως 

έχει ανάγκη πιο υψηλές και ζεστές θερµοκρασίες καθώς και µεγάλη συγκέντρωση 

νερού στο έδαφος πάνω από το σηµείο κορεσµού, του καλαµποκιού και της 

πατάτας.  

Το σκληρό σιτάρι, όντας δεύτερο κατά σειρά σπουδαιότητας είδος 

σιταριού, καλλιεργείται σε έκταση 200 εκατοµµυρίων στρεµµάτων, εκ των οποίων 

το 60% α απαντάται στις χώρες της Μεσογείου. Ο κύριος σκοπός της καλλιέργειας 

του σκληρού σίτου είναι για την παραγωγή του σιµιγδαλιού από το οποίο 

παράγονται τα ζυµαρικά στην Ευρώπη και τη Β. Αµερική, ενώ στη Μέση Ανατολή 

και τη Ν. Αφρική χρησιµοποιείται για την παραγωγή κουσκούς και διαφόρων 

ειδών ψωµιού.  
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Η ένταξη στην παγκόσµια καλλιέργεια του σιταριού, τόσο γενετικά 

βελτιωµένων ποικιλιών οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της  απόδοσης, όσο και 

βελτιωµένων καλλιεργητικών τεχνικών έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

παραγωγής. Επί πρόσθετα η βελτίωση χαρακτηριστικών όπως η αντοχή στο 

πλάγιασµα και η χρήση αζωτούχων λιπασµάτων έχουν συνεισφέρει και αυτές µε 

την σειρά τους  στην αύξηση της απόδοσης. Έτσι δηµιουργείται µια σταθερή  

απόδοση η οποία  οφείλεται στην ανθεκτικότητα των  ποικιλιών στα διάφορους 

παθογόνους µικροοργανισµούς. Αυτό συµπεραίνεται  και από το γεγονός πως 

παρόλη την κλιµατική αλλαγή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, οι βελτιωτές 

έχουν επιτύχει την δηµιουργία ποικιλιών οι οποίες ικανοποιητικά έρχονται 

αντιµέτωπες µε ορισµένα ακραία περιβάλλοντα.  

Στην  λίστα µε τις  χώρες οι οποίες καταφέρνουν υψηλές παραγωγές σε 

σιτάρι  συγκαταλέγονται η Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Η.Π.Α, όπου η Κίνα αξιοποιεί  

το 70% των εκτάσεων της για τη καλλιέργεια του σιταριού και ακολουθούν οι 

Η.Π.Α., η Ινδία και η Ρωσία. 

Σε ότι αφορά την κατανάλωση, αν και οι µεγαλύτερες ποσότητες 

καταναλώνονται εγχώρια από τους κατοίκους της κάθε χώρας όπου παράγεται το 

σιτάρι, το 1/5 της ετήσιας παραγωγής διακινείται από χώρα σε χώρα. Οι χώρες µε 

την µεγαλύτερη εξαγωγική ικανότητα σιταριού είναι οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η 

Αυστραλία και η Γαλλία. Από την άλλη µεριά οι χώρες µε τις µεγαλύτερες είναι η 

Αίγυπτος, η Ιταλία και η Τουρκία.  

Από τα µέσα του 19ου αιώνα, η παγκόσµια κατανάλωση έχει αυξηθεί 

σηµαντικά αφού οι αναπτυσσόµενες χώρες αύξησαν την κατανάλωση του κατά 35 

% την χρονική περίοδο 1963-1976. Οι  αιτίες  για την παραπάνω αύξηση της ήταν 

αφενός  η έντονη µετακίνηση των ανθρώπων προς τις πόλεις και η µεγαλύτερη 
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κατανάλωση  σιτάρι απ ότι σε ρύζι και  σόργο. Επιπρόσθετα, το σιτάρι 

χρησιµοποιήθηκε για τη διατροφή του ανθρώπου και σε χώρες που στο παρελθόν 

δεν συνήθιζαν να το καταναλώνουν.  

Στην Ελλάδα υπήρχε έλλειψη σε διαθέσιµο σιτάρι µέχρι το 1957, οι λόγοι 

της οποίας ήταν αρχικά η χαµηλή παραγωγή η οποία οφειλόταν και αυτή µε την 

σειρά της σε κακής ποιότητας γενετικό υλικό, χαµηλής γονιµότητας εδάφη και 

λανθασµένων καλλιεργητικών τεχνικών. Από το 1957 και ύστερα επιτυγχάνεται 

µια επάρκεια σε εγχώριο προϊόν η οποία οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες. 

Ο πιο σηµαντικός ήταν η µεγάλη συνεισφορά του Ινστιτούτου Σιτηρών µε 

την δηµιουργία  νέων βελτιωµένων ποικιλιών, αλλά και της ορθής αγροτικής 

πολιτικής. Σταδιακά, το ενδιαφέρον στράφηκε προς το σκληρό σιτάρι λόγω των  

πιο ευνοϊκών τιµών καθώς και της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύµφωνα µε τη  ΚΑΠ, ένα επιπλέον οικονοµικό ποσό θα  δίνεται ως κίνητρο για 

να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα του σκληρού σιταριού που 

χρησιµοποιείται ως σιµιγδάλι καθώς και ότι η επιπλέον τιµή εκταµιεύεται από 

τους αγρότες που χρησιµοποιούν µία σταθερή ποσότητα σπόρου συγκεκριµένων 

ποικιλιών που καλύπτουν τις ποιοτικές συστάσεις.  

Η χρονική περίοδος µεταξύ 1960-2007 χαρακτηρίζεται από τη 

εντυπωσιακή πτώση των καλλιεργούµενων αγροτεµαχίων µε µαλακό σιτάρι, µε 

αντίστοιχη πτώση και του ύψους παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, ο µέσος 

όρος της στρεµµατικής απόδοση του µαλακού σιταριού, όπως και των υπόλοιπων  

σιτηρών που ανήκουν σε αυτά των χειµερινών, σηµείωσε µια σταδιακή ανοδική 

πορεία. Την ίδια χρονική περίοδο, εξίσου ενδιαφέρουσα αύξηση παρουσίασε το 

σκληρό σιτάρι, τόσο στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, όσο και στην παραγόµενη 

ποσότητα. 
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1.3 Προϊόντα και χρήσεις 

Το σιτάρι αποτελεί την πιο σηµαντική καλλιέργεια παγκοσµίως, αφού όσον 

αφορά διατροφικά περιέχει την γλουτένη ένα σηµαντικό συνεκτικό ιστό από 

πρωτεΐνες που βρίσκεται στο ενδοσπέρµιο του καρπού και δίνει στο σιτάρι την 

ατροποιητική του ικανότητα. Συγκριτικά αυτήν την ιδιότητα κατέχει και ο καρπός 

του ρυζιού σε µικρότερο βαθµό όµως. Από το αλεύρι του µαλακού σιταριού 

παρασκευάζεται το ψωµί και διάφορα αρτοσκευάσµατα και προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής. Αντιθέτως από το σκληρό σιτάρι λαµβάνεται το σιµιγδάλι που 

είναι αναντικατάστατο στη µακαρονοποιία, τις πάστες και τις προσµίξεις. Τα 

παραπροϊόντα που είναι ποιοτικά µικρότερου ενδιαφέροντος, τα άχυρα που 

αποβάλλονται κατά τον αλωνισµό καθώς και τα προϊόντα της αλευροβιοµηχανίας 

(πίτυρα, έµβρυα κ.ά.) χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφή. 

Το µαλακό σιτάρι που το άλευρο του είναι βασικό προϊόν της αλευροποιίας  

πρέπει να χαρακτηρίζεται από κόκκους µέτριας σκληρότητας. Οι αρκετά µαλακοί 

κόκκοι έχουν µια µικρότερη απόδοση σε αλεύρι, κάτι το οποίο σηµαίνει πως 

υπάρχει η τάση να σχηµατίζει συσσωµατώµατα δηλαδή ατελές κοσκίνισµα µε 

βραδύ ρυθµό. Επιδιωκόµενο είναι το µεγάλο εκατολιτρικό βάρος που δίνει µεγάλη 

απόδοση σε αλεύρι. Σχετικά µε  την αρτοποιία το βασικό γνώρισµα είναι η 

περιεκτικότητα  των πρωτεϊνών (γλουτένη, αλβουµίνες και γλυκοπρωτεΐνες) οι 

οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις ιδιότητες της ζύµης του ψωµιού 

(Finney et al., 1987). 

Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκληρού σιταριού επιδιωκόµενα είναι 

οι σκληροί κόκκοι, µε µεγάλο εκατολιτρικό βάρος και βάρος 1000 κόκκων. Όσον 

αφορά τις βιοµηχανίες ζυµαρικών ως ποιοτικοί συντελεστές του καρπού είναι το 

προϊόν  εκείνο που είναι απαλλαγµένο από µαύρα στίγµατα και δίνει σιµιγδάλι 
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κίτρινου χρώµατος, µε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες σε περιεκτικότητα πάνω από 

13% σε ολόκληρο τον κόκκο, οι οποίες συνδέονται µε την αντοχή, τη σκληρότητα 

και τη σταθερότητα των ζυµαρικών κατά τον βρασµό. 

 

1.4 Βοτανική κατάταξη  

Το σιτάρι ταξινοµείται στα Αγρωστώδη, οικογένεια Graminae Adans ή 

Poaceae, όπως αλλιώς είναι γνωστή. Ταξινοµικά ανήκει στην υποοµάδα ή φυλή 

Triticeae Dumont.. Σύµφωνα µε τον Sakamoto (1973) οι πρόγονοί του σιταριού 

ήταν πιθανότατα όλοι διπλοειδείς, πολυετείς, αλλόγαµοι σχηµατίζοντας έναν 

στάχυ µε τρία σταχύδια και µετέπειτα ένα σταχύδιο σε κάθε ράχη του 

µεσογονατίου.  

Η οικογένεια των αγρωστωδών (Gramineae) εξελίχθηκε πριν 50-70 

εκατοµµύρια χρόνια (Huang et al., 2002). Επιπρόσθετα, η υποοικογένεια 

Pooideae, στην οποία ανήκουν το κριθάρι, η βρώµη και το σιτάρι έχουν χρονική 

διαφορά γύρω στα 20 εκατοµµύρια έτη (Inda et al., 2008). 

∆ιπλοειδή σιτάρια άγριου τύπου (T. urartu, 2n = 2x = 14, γονιδίωµα AuAu) 

διασταυρώθηκαν µε τον πρόγονο του γονιδιώµατος Β, που είναι ο κοντινότερος 

συγγενής (Aegilops speltoides, 2n = 2x = 14, γονιδίωµα SS) 300.000-500.000 

χρόνια νωρίτερα (Huang et al., 2002), µε αποτέλεσµα την εµφάνιση του σιταριού 

Τ. dicoccoides (2n = 4x = 28, AuAuBB γονιδίωµα). 

Ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε το Τ. dicoccoides καθώς έχουν βρεθεί ήρθε 

σπόροι άγριου κριθαριού και άγριου δίκοκκου σιταριού στη νοτιοδυτική ακτή της 

θάλασσας της Γαλιλαίας (Kislev et al., 1992). Η καλλιέργεια του άγριου δίκοκκου 

σιταριού οδήγησε σταδιακά, µέσω της επιλογής, στη δηµιουργία του 

καλλιεργούµενου δίκοκκου σιταριού (Τ. dicoccum, 2n = 4x = 28, AuAuBB 
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γονιδίωµα), το οποίο, µάλλον  τυχαία,  διασταυρώθηκε µε το Ae. tauschii, (2n = 2x 

= 14, γονιδίωµα DD) και δηµιουργήθηκε το Τ. spelta (2n = 6x =42, γονιδίωµα 

AuAuBBDD). 

Με βάση την ιστορία της εξέλιξης του σιταριού, µόνο τα άγρια µονόκοκκα 

και δίκοκκα σιτάρια υπέστησαν επιλογή εξηµέρωσης. Τα εξαπλοειδή κοινά 

σιτάρια δεν κατάγονται από έναν άγριο εξηµερωµένο πρόγονο, αλλά από το T. 

turgidum spp. dicoccon. Υπάρχουν δύο είδη άγριων διπλοειδών τύπων, το Τ. 

boeoticum (AbAb) και το Τ. urartu (AuAu), όµως το γεγονός ότι διαφέρουν τόσο 

σε µορφολογικό όσο και βιοχηµικό και µοριακό επίπεδο, υποδηλώνει ένα 

σηµαντικό εµπόδιο στη µεταξύ τους διασταύρωση.  

Πειράµατα µε χρήση µοριακών δεικτών αποδεικνύουν πως τα άγρια 

τετραπλοειδή σιτάρια έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του 

εξαπλοειδούς σιταριού (Dvorak et al., 2011). 

Με γνώµονα το γονιδίωµα, το σιτάρι κατατάσσεται σε τρεις οµάδες. 

Υπάρχουν τα διπλοειδή είδη µε 2n=2x=14 χρωµοσώµατα, τα τετραπλοειδή µε 

2n=4x=28 και τα εξαπλοειδή µε 2n=6x=42. Οι τρεις οµάδες έχουν κοινό το 

γωνίωµα Α εξαιτίας του κοινού πρόγονου, Τ. baeoticum που αποτελεί άγριο είδος. 

Το τετραπλοειδές είδος Τ. turgidum (AA BB) που αποτελεί το καλλιεργούµενο 

σκληρό σιτάρι προέκυψε από ένα αλλοπλοειδές που συνδυάζει το Τ. monococcum 

µε ένα άγνωστο είδος που περιείχε το γωνίωµα Β. Τα εξαπλοειδή σιτάρια T. 

aestivum, (AA BB DD) προέρχονται από ένα αλλοπλοειδές που συνδυάζει το 

τετραπλοειδές είδος Τ. turgidum (AA BB) και το διπλοειδές είδος T. tauschii (DD).  
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Πίνακας 1.1 Η ταξινόµηση των ειδών του σιταριού (γένος Triticum). 
Είδος Γονιδίωµα 

∆ιπλοειδή (2n = 2χ = 14) 
Τ. monococcum L.  Α 
Τ. speltoides Gren ex Richter  Β 
Γ. tauschii (Coss). Scmall  D 

Τετραπλοειδή (2n = 4x = 28) 
Τ. turgidum L. var dicoccoides ΑΒ 
T. durum ΑΒ 
T. polonicum  ΑΒ 
T. dicoccum  ΑΒ 
T. timopheevi  AG 

Εξαπλοειδή (2n = 6x = 42) 
T. aestivum L. em. Thell ABD 
T. vulgare  ABD 
T. spelta  ABD 
Morris and Sears (1967) 

 

Τα 21 χρωµοσώµατα, ο αριθµός των γαµετών του εξαπλοειδούς σιταριού, 

χωρίζονται σε εφτά οµάδες οι οποίες είναι ονοµάζονται οµόλογες οµάδες. Kαθε 

µια οµόλογη οµάδα έχει τρία οµόλογα χρωµοσώµατα που προέρχονται ένα από το 

γωνίωµα Α, ένα από το Β και ένα από το D. 

 

1.5 Μορφολογικά γνωρίσµατα 

Το σιτάρι ταξινοµείται στα C3 φυτά, και είναι αυτογονιµοποιούµενο , ενώ 

ησταυρογονιµοποίηση µπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 1-4%. Είναι φυτό ετήσιο 

όρθιο ποώδες, µε βλαστό όρθιο και φύλλα τα οποία αποτελούνται από το έλασµα 

και τον κολεό. Τα άνθη δεν φέρουν σέπαλα και πέταλα και έτσι χαρακτηρίζονται 

ως ελλιπή, είναι µικρά, ερµαφρόδιτα, ενωµένα από δύο έως εννιά σχηµατίζοντας 

σταχύδια που βρίσκονται σε ταξιανθίες τύπου στάχυ. Το ριζικό σύστηµα είναι 

θυσσανώδες και αποτελείται από δύο κατηγορίες ριζών αρχικά  τις εµβρυακές και 

µετέπειτα τις µόνιµες. 
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1.6 Κλίµα - Έδαφος - Καλλιεργητική πρακτική 

Η άριστη  θερµοκρασία φυτρώµατος και ανάπτυξης των φυτών είναι 25οC, 

η ελάχιστη 3-4οC και η µέγιστη 32-35οC. Οι ανάγκες του φυτού σε νερό για τη 

βέλτιστη απόδοση ανέρχονται ετησίως σε 250-1000 mm, αλλά καθοριστικό ρόλο 

στην επίδραση της υγρασίας στην παραγωγή παίζει και η κατανοµή των 

βροχοπτώσεων στη διάρκεια του έτους. 

Καλλιεργείται σε µεγάλη ποικιλία εδαφών, µε το µαλακό σιτάρι να έχει τις 

µεγαλύτερες απαιτήσεις. Η µεγαλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται σε γόνιµα 

ιλυοπηλώδη ή αργιλλοπηλώδη εδάφη που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία 

και είναι απαλλαγµένα από ζιζάνια. Το σιτάρι είναι λιγότερο ανθεκτικό στα άλατα 

από το κριθάρι, παρόλα αυτά για µεγάλες αποδόσεις χρειάζονται µεγάλες 

ποσότητες λιπασµάτων. 

Η διαθεσιµότητα υγρασίας στο έδαφος ευνοεί την ανάπτυξη του σιταριού 

αλλά τα πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας επιφέρουν κινδύνους µείωσης της 

απόδοσης, κυρίως λόγω της προσβολής του ριζικού συστήµατος από ασθένειες. 

Όσον αφορά τη θερµοκρασία στο στάδιο της ανάπτυξης, χαµηλές θερµοκρασίες 

κατά την διάρκεια εµφάνισης και ανάπτυξης του στάχυ, είχαν ως αποτέλεσµα 

υψηλότερα φυτά, φύλλο σηµαία µε φαρδύτερο έλασµα και την αύξηση του 

αριθµού των ανθέων ανά στάχυ (Warrington et al., 1977).  

Κατά το στάδιο του γεµίσµατος των κόκκων, οι θερµοκρασίες φαίνεται να 

παίζουν καθοριστικό ρόλο, τόσο στον αριθµό των κόκκων, όσο και στο βάρος που 

τελικά θα αποκτήσουν οι κόκκοι. 
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Σηµαντικές πάντως είναι οι απαιτήσεις των φυτών σε χαµηλές 

θερµοκρασίες (0-5ºC), όταν βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, έτσι ώστε να 

επιτραπεί η άνθηση (εαρινοποίηση).  

Στις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας και µε βάση την 

εφαρµοζόµενη καλλιεργητική τεχνική στην οποία συνήθως περιλαµβάνεται και το 

κάψιµο των υπολειµµάτων προηγούµενης καλλιέργειας σιταριού, προτείνεται 

ποσότητα αζώτου 10-15 kg/στρ. Ωστόσο, σε υψηλόσωµες ποικιλίες προτείνεται η 

εφαρµογή σχετικά µικρότερων ποσοτήτων αζώτου ανά στρέµµα για την αποφυγή 

πλαγιάσµατος.  

Όσον αφορά τον φώσφορο, σε περίπτωση διαπιστωµένης έλλειψης στο 

έδαφος προστίθονται µέχρι 6 κιλά/στρ. Προσθήκη καλίου και άλλων στοιχείων δεν 

ενδείκνυται, γιατί δεν έχουν εντοπισθεί ελλείψεις στα Ελληνικά εδάφη 

(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2008). 

Σχετικά µε το κλίµα, και ιδιαίτερα την αντοχή των φυτών σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, τη µέγιστη αντοχή παρουσιάζει το µαλακό σιτάρι, το οποίο είναι 

και το πιο διαδεδοµένο λόγω της µεγάλης προσαρµοστικότητας του.  

Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες που προέρχονται από την Ελλάδα είναι 

ευαίσθητες ή έχουν µια µέση αντοχή στο κρύο, γιατί η δηµιουργία τους κυρίως 

στοχεύει στην επίτευξη πρώιµης παραγωγής για την αποφυγή της καλοκαιρινής 

ξηρασίας και των υπερβολικά υψηλών θερµοκρασιών κατά την περίοδο της 

ωρίµανσης.  

Μια επιπλέον διαφορά µεταξύ των σκληρών και µαλακών σιταριών είναι 

ότι τα σκληρά προσαρµόζονται καλύτερα σε ξηρές και θερµές συνθήκες, ενώ τα 

δεύτερα έχουν ανάγκη από δροσερότερο περιβάλλον. 
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 Στην Ελλάδα η προτεινόµενη εποχή σποράς είναι το φθινόπωρο, µε 

συνιστώµενη ποσότητα 15-18 kg σπόρου/στρ σε περιοχές µε ήπιο χειµώνα και 20 

kg σπόρου/στρ σε ορεινές περιοχές. Λίγο µεγαλύτερες από 18 έως 20 kg 

σπόρου/στρ προτείνονται για την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού. Παρόλα 

αυτά οι παραγωγοί χρησιµοποιούν, αδικαιολόγητα τις περισσότερες φορές, πολύ 

µεγαλύτερες ποσότητες σπόρου κάτι το οποίο επηρεάζει την παραγωγή. 

 Από παρατηρήσεις που έχουν πραγµατοποηθεί σε καλλιέργειες σιταριού 

στην Ελλάδα, η χρήση ποσότητας σπόρων που ανέρχεται στα 20 έως 25 kg/στρ, 

οδηγεί σε µια πυκνότητα περίπου 700 σπόρων/m2 από τους οποίους φυτρώνουν 

500 σπόροι/m2. Εν τέλει  η µέση απόδοση διαµορφώνεται από 250-300 φυτά/m2 µε 

κατά µέσο όρο 1,3 στάχυς/φυτό (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2008). 

 

1.7 Προσαρµοστικότητα 

Η αύξηση της απόδοσης είναι ένας από τους κύριους στόχους της 

βελτίωσης και το επιδιωκόµενο χαρακτηριστικό κάθε εκµετάλλευσης. 

Κληρονοµικά κάθε ποικιλία έχει µία µέγιστη κληρονοµούµενη δυνατότητα η οποία 

εκφράζεται  µόνο όταν οι παράγοντες που  ευνοούν την απόδοση του γονότυπου 

δρουν στον κατάλληλο συνδυασµό. Ωστόσο, η κληρονοµική αυτή ικανότητα για 

απόδοση είναι πιθανό να µην εκφραστεί όταν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στον 

αγρό δεν βρίσκονται σε επιθυµητά επίπεδα.  

Η εξέταση της προσαρµοστικότητας επιτυγχάνεται  µέσα από διάφορες 

στατιστικές τεχνικές κατά την ανάλυση της προσαρµοστικότητας στα διάφορα 

πειράµατα της βελτίωσης φυτών όπου  ο στόχος αυτών των αναλύσεων είναι είτε 

να κατανοήσουµε την απόκλιση για την κατάσταση της προσαρµογής ή να 

παρέχουν ένα κριτήριο επιλογής, τα οποία µπορούν τόσο να βοηθήσουν τη 
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διαδικασία βελτίωσης της προσαρµοστικότητας µέσα σε ένα πληθυσµό, όσο και να 

αποτελέσουν τη βάση για την επιλογή νέων καλλιεργούµενων ποικιλιών µε 

ανώτερα επίπεδα προσαρµογής. 

Συχνά, οι παραπάνω µέθοδοι προβάλλουν τις διαφορές όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά των επιδόσεων, αλλά υπάρχει περιορισµένη εξήγηση για τη 

γενετική ή τη φυσιολογική αιτία αυτών των διαφορών.  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο µεγαλύτερος αριθµός των µεγάλων 

προγραµµάτων βελτίωσης του σιταριού στον κόσµο έχουν εδραιώσει τον 

πειραµατισµό σε διάφορα περιβάλλοντα ως αναπόσπαστο µέρος της φιλοσοφίας 

τους.  

 

1.8 Αλατότητα 

  Το φαινόµενο της  ύπαρξης υψηλών συγκεντρώσεων διαλυτών αλάτων, 

δηλαδή ανόργανων ιόντων, στο διάλυµα που βρίσκεται στην περιοχή της 

ριζόσφαιρας, είτε αυτό είναι τεχνικό είτε είναι εδαφικό διάλυµα, καλείται 

αλατότητα. Τα ανόργανα ιόντα που βρίσκονται σε υπερβολική συγκέντρωση 

συνήθως είναι το Na+ και το Cl- καθώς και το Ca++. Η αλατότητα, ως παράγοντας 

καταπόνησης, παρουσιάζεται σε εκτεταµένες περιοχές του πλανήτη (η έκταση τους 

φθάνει το 20% του συνόλου των καλλιεργούµενων εδαφών), οι οποίες για 

διαφορετικούς λόγους εµφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος. 

Η υψηλή συγκέντρωση των ανόργανων αυτών ιόντων στα εδάφη  είναι 

υπεύθυνα σε µεγάλο βαθµό για  την µειωµένη παραγωγικότητα των καλλιεργειών 

σε ξηρές και ηµί-ξηρες περιοχές (Khan & Panda, 2008). Σύµφωνα µε την Munns 

(2005) 800 εκτάρια της καλλιεργήσιµης γης παγκοσµίως έχουν επηρεασθεί σε 

σηµαντικό βαθµό από υψηλές συγκεντρώσεις αλατότητας, οι οποίες περιορίζουν 
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τόσο την ανάπτυξη-αύξηση των φυτών όσο και την τελική παραγωγή τους. Το 

50% των παραπάνω εκτάσεων έχει επηρεασθεί από υψηλή αλλατότητα η οποία 

είναι αποτέλεσµα µια δευτερογενούς αλάτωσης και οφείλεται σε χρήση 

ακατάλληλου νερού άρδευσης το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση 

σε άλατα.  

Από την άλλη πλευρά, ζεστές ή ξηρές περιοχές, λόγω του γεγονότος ότι η 

εξατµισοδιαπνοή υπερβαίνει την βροχόπτωση, εµφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις 

αλάτων στο επιφανειακό στρώµα του εδάφους. Αυτό έχει αποτέλεσµα όχι µόνο 

την µειωµένη απορρόφηση νερού από τα φυτά, αλλά και την εµφάνιση 

ανισσοροπιών στην θρέψη αυτών καθώς και τοξικότητων από ορισµένα ιόντα που 

και αυτά µε την σειρά προκαλούν τα προβλήµατα στην ανάπτυξη των φυτών και 

συνεπώς στην παραγωγή και απόδοση των καλλιεργούµενων φυτών.  

 

1.8.1 Αλατούχα Εδάφη 

Ως αλατούχα εδάφη χαρακτηρίζονται τα εδάφη εκείνα τα οποία: α) 

γεωγραφικά ανήκουν σε δέλτα ποταµών ή σε παράκτιες περιοχές που συχνά 

περιβρέχονται από θάλασσα, β) λόγω γεωγραφικής τοποθέτησης βρίσκονται στα 

χαµηλότερα επίπεδα µιας ευρύτερης λεκάνης οπότε και πολλά νερά από 

βροχοπτώσεις κυρίως καταλήγουν εκεί και γ) έχουν µικρή υδατοπερατότητα. 

Γενικότερα, τα προβλήµατα από τα αλατούχα εδάφη είναι εντονότερα σε 

περιοχές µε ηµίξηρο και ξηρό κλίµα όπου η εξατµισοδιαπνοή είναι µεγάλη, ενώ η 

βροχόπτωση δεν επαρκεί για της ανάγκες έκπλυσης των αλάτων από το έδαφος. 

Επιπρόσθετα, αλατούχα εδάφη δηµιουργούνται και σε αρδευόµενες περιοχές λόγω 

της κακής ποιότητας του νερού άρδευσης. 
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Ως αλατούχα εδάφη χαρακτηρίζονται τα εδάφη εκείνα που παρουσιάζουν 

ηλεκτρική αγωγιµότητα (EC) στο εκχύλισµα κορεσµού µεγαλύτερη από 4 dS/m 

και ποσοστό ανταλλάξιµου νατρίου (ESP) µικρότερο από 15.  

Λόγω όµως του ότι η ηλεκτρική αγωγιµότητα µετράται στο εκχύλισµα 

κορεσµού, η συγκέντρωση ανόργανων ιόντων στο εδαφικό διάλυµα στην 

κατάσταση υδατοικανότητας θα είναι υψηλότερη από τη συγκέντρωση του 

εκχυλίσµατος κορεσµού και ακόµα υψηλότερη όταν η υγρασία του εδάφους είναι 

κάτω από την κατάσταση υδατοικανότητας. 

Το pH των αλατούχων εδαφών ποικίλει. Εδάφη µε ESP µεγαλύτερο του 15 

ονοµάζονται αλατούχα- νατριωµένα και έχουν pH> 7 ενώ παρουσιάζουν µικρή 

διαπερατότητα και προβλήµατα αερισµού, όταν αποµακρυνθούν τα άλατα. Τα 

εδάφη αυτά χαρακτηρίζονται από µεγάλα επίπεδα Na+/ Ca++ (Maas & Grieve, 

1987). Τα άλατα που συγκεντρώνονται στο έδαφος είναι πιθανόν να προέρχονται  

από τα πετρώµατα και ορυκτά, από αλµυρές λίµνες, την άρδευση µε νερό κακής 

ποιότητας, την υψηλή υπεδάφια στάθµη, την κακή αποστράγγιση του εδάφους και 

την µικρή βροχόπτωση, την τοπογραφία, την ύπαρξη αδιαπέραστων στρωµάτων 

στο έδαφος, την υψηλή εξατµισοδιαπνοή και την ανοδική κίνηση του νερού.  

 

1.8.2 Η ποιότητα του νερού άρδευσης ως παράγοντας αλατότητας 

Το νερό άρδευσης χαρακτηρίζεται ως καλής ποιότητας από την στιγµή που  

έχει ηλεκτρική του αγωγιµότητα κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα  από 2 dS/m. 

Παρόλα αυτά, ο προσδιορισµός µόνο του επιπέδου της αλατότητας δεν αποτελεί 

ασφαλή τρόπο για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας ή µη ενός νερού 

άρδευσης. 
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Ο λόγος είναι ότι η αλατότητα του εκχυλίσµατος κορεσµού του εδάφους σε 

περιπτώσεις ξηρασίας είναι κατά πολύ µεγαλύτερη απ αυτή του νερού άρδευσης. 

Το φαινόµενο των αλατούχων εδαφών είναι αποτέλεσµα της εντατικής χρήσης 

νερού άρδευσης χαρακτηριζόµενη από υψηλή συγκέντρωση υδατοδιαλυτών 

αλάτων ειδικά όταν απουσιάζει η αποστράγγιση καθώς και η έκπλυση του εδάφους 

όπως και όταν  η ρυθµιστική ικανότητα του εδάφους είναι αρκετά χαµηλή. 

Επίσης η υπεράντληση του νερού άρδευσης έχει ως αποτέλεσµα την 

εισχώρηση του θαλασσινού νερού στους υδροφόρους ορίζοντες που αυτό 

παρατηρείτε σε ξηρές και ηµίξηρες περιοχές όπου οι ανάγκες σε νερό άρδευσης 

είναι σαφώς µεγαλύτερες (Greenway and Munns , 1980). 

 

1.8.3 Επίδραση της αλατότητας στα φυτά 

Οι τρεις πιο σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους επηρεάζεται η ανάπτυξη 

των φυτών σε συνθήκες αλατότητας είναι:  

α) Η δυσκολία του φυτού για πρόσληψη νερού λόγω του χαµηλότερου 

υδατικού δυναµικού που δηµιουργείται στο εξωτερικό διάλυµα σε σχέση µε την 

ρίζα,  

β) Η τοξικότητα ιόντων στους φυτικούς ιστούς, και  

γ) Η ανισορροπία στην απορρόφηση ιόντων. 

Είναι σύνηθες το φαινόµενο κατά το οποίο οι παραπάνω παράγοντες δρουν 

συνδυαστικά και έτσι δεν µπορεί να προσδιοριστεί ο ρόλος του καθενός. 

Αποτέλεσµα των πρωταρχικών επιδράσεων της αλατότητα που αναφέρθηκαν είναι 

η εµφάνιση δευτερογενών επιδράσεων, όπως η οξειδωτική καταπόνηση. 

Ορισµένοι θετικοί συντελεστές στην ανθεκτικότητα των φυτών είναι 

µεταξύ άλλων οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, η ποικιλία, το στάδιο της 
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ανάπτυξης, το φυτικό τµήµα, και η διάρκεια της παραµονής του φυτού σε 

συνθήκες αλατότητας (Marschner, 1995). 

Το πιο σύνηθες σύµπτωµα στα φυτά που αναπτύσσονται σε συνθήκες 

αλατότητας είναι η µάρανση αυτών, παρά το ότι παρέχεται σε αυτά η απαραίτητη 

ποσότητα νερού µέσω της άρδευσης. 

Ωστόσο, τα φυτά αυτά έχουν το χρονικό περιθώριο να προσαρµοστούν 

επειδή τα επίπεδα της αλατότητας αυξάνουν µε βραδείς ρυθµούς οπότε 

συµπερασµατικά το κύριο σύµπτωµα είναι αυτό της µειώσεις της ανάπτυξης των 

φυτών αυτών και για το οποίο δεν διατίθεται κάποιος συγκεκριµένος µηχανισµός 

µε τον οποίο µπορεί να εξηγηθεί.  

 

1.8.3.1 Έλλειψη νερού 

Το νερό παίζει καταλυτικό ρόλο στις φυσιολογικές λειτουργίες και στην 

επιβίωση των φυτών, αφού χρησιµοποιείται ως: 

α) µέσο µεταφοράς ιόντων και προϊόντων µεταβολισµού,  

β) µέσο για τη σταθεροποίηση και λειτουργία των βιολογικών µεµβρανών 

και των ενζύµων,  

γ) διαλύτης στις βιοχηµικές αντιδράσεις όπως είναι η φωτοσύνθεση,  

δ) µέσο για τη σταθεροποίηση και λειτουργία βιολογικών µεµβρανών και 

ενζύµων,  

ε) µέσο µεταφοράς ιόντων και προϊόντων µεταβολισµού, και  

στ) µέσο ρύθµισης της θερµοκρασίας του φυτού µέσω της διαπνοής. 

Επιπρόσθετα, συντελεί στη διατήρηση της σπαργής των κυττάρων και αποτελεί 

µέσο στήριξης διαφόρων ιστών. 
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Στα ανώτερα φυτά το νερό απορροφάται µε τις ρίζες από το έδαφος και 

µεταφέρεται µέσο των αγγείων του βλαστού στα φύλλα, ως αποτέλεσµα της 

διαφοράς υδατικού δυναµικού, της ριζικής πίεσης και της διαπνοής. Το ισοζύγιο 

απορρόφησης νερού και διαπνοής καθορίζει την στιγµιαία υδατική κατάσταση του 

φυτού. Όταν παρατηρείται η αύξηση  του ρυθµού διαπνοής µε συνέπεια αυξηµένη 

απώλεια νερού να ξεπερνά το ρυθµό απορρόφησης από τις ρίζες και αυτό εξαιτίας 

µειωµένης περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό, το υδατικό δυναµικό των 

φύλλων θα µειωθεί έχοντας ως αποτέλεσµα, ο εφοδιασµός του φυτού µε νερό και 

θρεπτικά στοιχεία να µειωθεί και εφόσον το υδατικό έλλειµµα συνεχιστεί, τα φυτά 

θα ξεραθούν από την στιγµή που  δεν διαθέτουν µηχανισµούς προσαρµογής. 

Η  µειωµένη ποσότητα νερού που είναι διαθέσιµη στο έδαφος µπορεί να 

οφείλεται είτε στην έλλειψη νερού είτε στην αδυναµία πρόσληψης νερού λόγω 

αλατότητας, και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται µια κοινή µορφή υδατικής 

καταπόνησης (ωσµωτική καταπόνηση) (Καραµπουρνιώτης, 2003) . 

 

1.8.3.2 Τοξικότητα ιόντων 

Σχετικά µε την θρέψη τόσο των αλόφυτων όσο και των C4 φυτών, το Na+ 

παίζει σηµαντικό ρόλο και το Cl-  
αποτελεί σηµαντικό ιχνοστοιχείο. Πιο 

αναλυτικά, το Na+ εµπλέκεται στην οσµωτική (κίνηση υγρών) και ιοντική 

ισορροπία των φυτών, ενώ το Cl- αποτελεί βασικό ιχνοστοιχείο για τη θρέψη των 

φυτών.  

Σε συνθήκες αλατότητας οι συγκεντρώσεις του Cl- στο εδαφικό διάλυµα 

µπορεί να ξεπερνούν κατά πολύ τις ανάγκες των φυτών και οδηγούν σε 

τοξικότητα. Χαρακτηριστικές ενδείξεις τοξικότητας Cl- είναι οι νεκρώσεις σε 
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παλαιότερα φύλλα, ο περιορισµός της αύξησης του φυτού και η εµφάνιση 

χλωρώσεων στην περιφέρεια του ελάσµατος . 

Οι υψηλές συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων σε αλατούχα εδάφη 

έχει σαν αποτέλεσµα να λειτουργούν τοξικά κάτι το οποίο µε την σειρά του 

επηρεάζει µε διαφορετικό τρόπο τα διάφορα φυτικά είδη. Στο παρελθόν η 

τοξικότητα αυτή στα φύλλα έχει αποδοθεί σε αναστολές ενζυµικών αντιδράσεων 

καθώς και σε ελλειπή διαµερισµατοποίηση ανάµεσα σε χυµοτόπιο και κυτόπλασµα 

(Munns, 1998, Flowers et al., 1988).  

 

1.8.3.3 Αλληλεπίδραση ιόντων 

Οι υπερβολικά υψηλές αναλογίες Νa+/Ca+, Na+/K+,Ca++/Mg++ και Cl- /No3
-  

όπως και οι χαµηλού επιπέδου ενεργότητα των θρεπτικών ιόντων είναι κάποιοι 

από τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα αλατούχα διαλύµατα (Grattan & 

Grieve, 1992). Όταν τα λεγόµενα «γλυκόφυτα» εκτεθούν σε εδάφη µε υψηλή 

αλατότητα, εµφανίζεται ανισορροπία ανάµεσα στα θρεπτικά στοιχεία, η οποία 

φυσικά διαφέρει, ως προς την ένταση των συµπτωµάτων, µεταξύ των διαφόρων 

καλλιεργούµενων ειδών αλλά και µεταξύ των ποικιλιών του ιδίου είδους. Σε 

συνθήκες υψηλής αλατότητας πάντως είναι συχνό το φαινόµενο της έλλειψης N 

και P καθώς και της ανισορροπίας στη συγκέντρωση K+, Ca++ και Mg++ . 

 

1.9 Επιπτώσεις της αλατότητας στα φυτά 

Η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης αποτελεί την πρώτη και σηµαντική 

επίδραση της αλατότητας στα φυτά. Η επίδραση αυτή εµφανίζεται πριν από την 

εµφάνιση συµπτωµάτων τοξικότητας και αιτία είναι αρχικά η µείωση του υδατικού 

δυναµικού και µετέπειτα η υψηλή συγκέντρωση τοξικών ιόντων. Η µείωση του 
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ρυθµού της ανάπτυξης καθορίζεται από τη ρίζα λόγω χαµηλού υδατικού 

δυναµικού στο έδαφος και µεταφέρεται ως σήµα µέσω του αµπψισικού οξέος 

(ΑΒΑ) στο βλαστό. Ορισµένες µεταβλητές όπως η διάρκεια έκθεσης των φυτών 

στην αλατότητα, το επίπεδο συγκέντρωσης των αλάτων, ο γονότυπος των φυτών 

καθώς και το στάδιο ανάπτυξης αυτών καθορίζουν άµεσα τις επιπτώσεις της 

αλατότητας στα φυτά. 

 

1.10 Μηχανισµοί αντοχής στην αλατότητα 

Σχετικά µε τους µηχανισµούς αντοχής των φυτών στην αλατότητα, στην 

πρώτη κατηγορία θα µπορούσε να είναι η αποφυγή των αλάτων, κατά την οποία τα 

φυτά θα πρέπει να αναπτύξουν µεθόδους για να «ξεφύγουν» από τις συνθήκες 

έλλειψης νερού.  

Στην δεύτερη κατηγορία που είναι η απορρόφηση των αλάτων και η 

συσσώρευση αυτών στο φυτό, οι φυτικοί ιστοί θα πρέπει να παρουσιάζουν 

ανθεκτικότητα στις υψηλές συγκεντρώσεις Na+ και Cl-, ή να αναπτύξουν 

µηχανισµούς διαµερισµατοποίησης των αλάτων.  

Στα αλόφυτα της οικογένειας Chenopodiaceae η ανεκτικότητα στην 

αλατότητα επιτυγχάνεται µε τη συγκέντρωση των αλάτων στα χυµοτόπια των 

κυττάρων. Παρατηρείται σε αυτά αύξηση του όγκου τους και του περιεχόµενού 

τους σε νερό, διατήρηση της σπαργής και υποκατάσταση του Κ+ από το Na+ για 

την πραγµατοποίηση ορισµένων φυσιολογικών λειτουργιών (Greenway and 

Munns,1980, Gorham,1985).  

Μια  κατηγορία στην οποία ανήκουν τα περισσότερα από τα φυτά που 

καλλιεργούνται είναι η αποφυγή της εισόδου των αλάτων µέσα στους φυτικούς 
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ιστούς και αποτελεί το βασικό τρόπο προστασίας τους όταν αναπτύσσονται σε 

εδάφη µε υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα.  

Οι φυσιολογικές λειτουργίες που αναπτύσσονται στα φυτά για να 

αποκλειστεί η µαζική είσοδος αλάτων εντοπίζεται κυρίως στο ριζικό σύστηµα. 

Εικασίες σχετικά µε την σηµαντικότητα στον περιορισµό της απορρόφησης Na+, 

Cl- αποτελούν τόσο η λειτουργία φυσιολογικών λειτουργιών ενεργητικής 

µεταφοράς ή απέκκρισης του Na+ και του Cl-, όσο και µια από τις ιδιότητες των 

µεµβρανών που συνδέεται µε την αναλογία στερόλων και φωσφολιπιδίων. Τέλος 

µορφολογικές διαφορές όπως παχύτερες λωρίδες Caspari ή σχηµατισµός δεύτερης 

ενδοδερµίδας έχουν παρατηρηθεί σε ορισµένα αλόφυτα και θεωρείται ότι βοηθούν 

στον περιορισµό της εισόδου αλάτων µε διάχυση µέσα στα κύτταρα των ριζών 

(Stelzer and Lauchli, 1977). 
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2. Σκοπός πειράµατος  

Λόγω του γεγονότος ότι αφενός υπάρχει έλλειψη πειραµατικών δεδοµένων 

από την βιβλιογραφία σχετικά µε την ύπαρξη ή µη Ελληνικών  ποικιλιών σιταριού, 

οι οποίες να είναι ανθεκτικές στις απαιτητικές συνθήκες που δηµιουργούνται 

εξαιτίας της ύπαρξης αλάτων στο νερό άρδευσης και αφετέρου στην ανάγκη για 

αύξηση των εγχώριων ποσοτήτων σιταριού που παράγονται ετησίως, στην 

παρούσα εργασία, πραγµατοποιείται συγκριτική µελέτη αγρονοµικών 

χαρακτηριστικών τριών Ελληνικών  ποικιλιών σιταριού σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα λίπανσης σε συσχετισµό  µε τρία  διαφορετικά επίπεδα αλατότητας. 
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3. Υλικά και µέθοδοι  

3.1 Οργάνωση πειράµατος 

Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε µη θερµαινόµενο θερµοκήπιο της 

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του 

ΤΕΙ Πελοποννήσου. 

Η καλλιέργεια των φυτών έγινε σε εννέα ξύλινα φυτοδοχεία (σχήµατος 

ορθογωνίου παραλληλόγραµµου) όγκου 0,5 m3 
έκαστως, τα οποία εσωτερικά 

επενδύθηκαν µε φύλλα πολυαιθυλενίου για δηµιουργία υδατοστεγανότητας. Ως 

υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκε έδαφος από τον περιβάλλοντα χώρο του 

θερµοκηπίου, το οποίο εµπλουτίστηκε µε τύρφη. 

Σε κάθε φυτοδοχείο ενσωµατώθηκαν περίπου 150 L τύρφης και η 

ενσωµάτωση της τύρφης πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να 

επιτευχθεί µέγιστη οµογένεια στο υπόστρωµα. Στην επιφάνεια του υποστρώµατος 

σχεδιάστηκαν παράλληλες ως τις δύο πλευρές του φυτοδοχείου, γραµµές που 

απείχαν µεταξύ τους 10 cm, εντός των οποίων έγινε η σπορά σπόρων σιταριού 

ποικιλιών Αχέρων, Αχελώος, Γεκόρα Ε. 

Η σπορά έγινε την 17-1-2012, τοποθετώντας ένα σπόρο ανά θέση, µε 

αποστάσεις επί της γραµµής 2,5 cm και βάθος σποράς 2 cm.  

 

3.2 Μεταχειρίσεις  

Οι µεταχειρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν, αφορούσαν τρία επίπεδα 

αλατότητας σε συνδυασµό µε δύο επίπεδα αζωτούχου λίπανσης. Η µεταχείριση 

της αλατότητας πραγµατοποιήθηκε µε διαφορετικά υδατικά διαλύµατα 

διαφορετικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας: 0,7 dS/m (µάρτυρας), 10 dS/m και 20 
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dS/m - για την παρασκευή των δύο τελευταίων διαλυµάτων χρησιµοποιήθηκαν 

NaCl και CaCl2, έτσι ώστε το 1/5 της ηλεκτρικής αγωγιµότητας να προέρχεται από 

το CaCl2 - σε δύο διαφορετικά επίπεδα αζωτούχου λίπανσης µε νιτρική αµµωνία 

(34,5-0-0): 0 και 300 ppm.  

 

3.3 ∆ειγµατοληψίες - Μετρήσεις 

Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες σε δύο διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης των φυτών, αρχικά στο στάδιο του αδελφώµατος 90 ηµέρες από την 

σπορά και στο στάδιο πλήρης έκπτυξης του στάχυ 120 ηµέρες µετά την σπορά. 

Από κάθε µεταχείριση, σε κάθε δειγµατοληψία, χρησιµοποιήθηκαν 4 επαναλήψεις 

των 10 φυτών η κάθε µία. 

Μετρήθηκαν στοιχεία της: 

α) νωπό και ξηρό βάρος ριζών  

β) ύψος βλαστού,  

β) νωπό και ξηρό βάρος βλαστού,  

γ) νωπό και ξηρό βάρος φύλλων, 

δ) νωπό και ξηρό βάρος στάχυ, και 

ε) ο αριθµός των αδελφιών. 

 

Το πείραµα ήταν τριπαραγοντικό (παράγοντας Α: ποικιλία, παράγοντας Β: 

επίπεδο αλατότητας, παράγοντας Γ: επίπεδο αζώτου). Λόγω της στατιστικά 

σηµαντικής αλληλεπίδρασης των τριών αυτών παραγόντων η στατιστική ανάλυση 

των δεδοµένων έγινε, χωριστά για κάθε παράγοντα. 

Όταν η σύγκριση αφορούσε τρεις µέσες τιµές (διαφορές µεταξύ των τριών 

ποικιλιών ή διαφορές µεταξύ των τριών επιπέδων αλατότητας), έγινε ανάλυση της 
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διασποράς (ANOVA) και όταν το F ήταν σηµαντικό, η σηµαντικότητα των 

διαφορών των µέσων εκτιµήθηκε µε το κριτήριο της Ελάχιστης Σηµαντικής 

∆ιαφοράς σε επίπεδο σηµαντικότητας P≤0,05. Όταν η σύγκριση αφορούσε δύο 

τιµές (διαφορές µεταξύ των δύο επιπέδων αζώτου) η σηµαντικότητα των διαφορών 

των µέσων εκτιµήθηκε µε το κριτήριο του Τ-test σε επίπεδο σηµαντικότητας 

P≤0,05 



 28 
28 

 

4. Αποτελέσµατα  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το νωπό και ξηρό βάρος των ριζών δεν 

επηρεάστηκαν σηµαντικά από τη συγκέντρωση των αλάτων στο υπόστρωµα 

ανάπτυξης των φυτών και για αυτό το λόγο δεν παρουσιάζονται. 

Αντίθετα, το ύψος των βλαστών των φυτών του σιταριού όλων των 

ποικιλιών επηρεάστηκε σηµαντικά  από τη συγκέντρωση των αλάτων, τόσο στην 

Α΄ (Πίν. 4.1) όσο και στη Β΄ δειγµατοληψία (Πίν. 4.2). 

 

Πίνακας 4.1: Μέσο ύψος (cm) βλαστού στην Α΄ δειγµατοληψία (αδέλφωµα).  
 
 ΑΧΕΡΩΝ ΑΧΕΛΩΟΣ ΓΕΚΟΡΑ Ε 

0 ppm Ν 

0,7 dS/m 11,7 a (b) 20,9 a (a) * 19,8 a (a) * 

10 dS/m 14,2 a (c) * 24,6 a (a) 21,7 a (b) 

20 dS/m 14,1 a (c) * 24,2 a (a) 18,8 a (b) 

300 ppm Ν 

0,7 dS/m 12,2 b (b) 14,2 b (a) * 12,1 b (b) * 

10 dS/m 21,7 a (b) * 25,5 a (a) 22,2 a (b) 

20 dS/m 22,2 a (b) * 22,9 a (a) 22,0 a (b) 

Τιµές της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της ίδιας γραµµής (για κάθε ποικιλία χωριστά) που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα 

µέσα σε παρένθεση δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της στήλης (για κάθε επίπεδο αζώτου χωριστά) που ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του T-test (P≤0,05). 
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Στην Α΄ δειγµατοληψία, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο στάδιο του 

αδελφώµατος, το ύψος των φυτών της ποικιλίας Αχέρων (σε όλους τους 

χειρισµούς, περιλαµβανοµένου και του µάρτυρα) κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα 

και ήταν µεταξύ 11,7 έως 14,2 cm. Αντιθέτως, τα φυτά των άλλων δύο ποικιλιών 

(σε όλους τους χειρισµούς, περιλαµβανοµένου και των µαρτύρων), δηλαδή της 

ποικιλίας Αχελώος και της ποικιλίας Γεκόρα Ε, ήταν κατά πολύ υψηλότερα σε 

σχέση µε αυτά της ποικιλίας Αχέρων. Το ύψος τους κυµάνθηκε µεταξύ 18,8 έως 

25,5 cm. 

 

Πίνακας 4.2: Μέσο ύψος (cm) βλαστού στη Β΄ δειγµατοληψία (πλήρης εµφάνιση 
στάχυ). 
 ΑΧΕΡΩΝ ΑΧΕΛΩΟΣ ΓΕΚΟΡΑ Ε 

0 ppm Ν 

0,7 dS/m 41,6 a (a) * 31,6 a (b) 33,4 a (b) * 

10 dS/m 28,5 b (a) 31,3 a (a) 30,9 a (a) 

20 dS/m 29,2 b (b) 34,3 a (a) 34,8 a (a) * 

300 ppm Ν 

0,7 dS/m 28,6 a (b) * 33,9 a (a) 29,9 a (b) 

10 dS/m 31,8 a (ab) 32,8 a (a) 29,7 a (b) 

20 dS/m 32,4 a (a) 31,2 a (a) 28,5 a (a) * 

Τιµές της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της ίδιας γραµµής (για κάθε ποικιλία χωριστά) που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα 

µέσα σε παρένθεση δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της στήλης (για κάθε επίπεδο αζώτου χωριστά) που ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του T-test (P≤0,05). 

 



 30 
30 

Οι τιµές του ύψους όλων των φυτών όλων των µεταχειρίσεων ήταν 

αναµενόµενα κατά πολύ υψηλότερες στη Β΄ δειγµατοληψία, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στο στάδιο της πλήρης εµφάνισης του στάχυ, σε σχέση µε τις 

τιµές ύψους της Α΄ και κυµάνθηκαν µεταξύ 28,5 έως 41,6 cm. Η µεγαλύτερη τιµή 

ήταν αυτή της µεταχείρισης µάρτυρα της ποικιλίας Αχέρων.  

 

Στην Α΄ δειγµατοληψία, το νωπό και το ξηρό βάρος του βλαστού 

επηρεάστηκαν από τη συγκέντρωση των αλάτων, κατά τον ίδιο τρόπο µε αυτόν 

που επηρεάστηκε και το ύψος του βλαστού.  

 

Πίνακας 4.3: Μέσο ξηρό βάρος (g) βλαστού στη Β΄ δειγµατοληψία (πλήρης 
εµφάνιση στάχυ). 
 ΑΧΕΡΩΝ ΑΧΕΛΩΟΣ ΓΕΚΟΡΑ Ε 

0 ppm Ν 

0,7 dS/m 0,783 a (a) 0,667 c (b) * 0,477 b (c) 

10 dS/m 0,689 b (b) 0,762 b (a) * 0,502 b (c) 

20 dS/m 0,595 c (b) * 0,924 a (a) * 0,638 a (b) * 

300 ppm Ν 

0,7 dS/m 0,707 a (a) 0,744 b (a) * 0,539 a (b) 

10 dS/m 0,708 a (b) 0,950 a (a) * 0,501 a (c) 

20 dS/m 0,735 a (a) * 0,783 b (a) * 0,482 a (b) * 

Τιµές της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της ίδιας γραµµής (για κάθε ποικιλία χωριστά) που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα 

µέσα σε παρένθεση δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της στήλης (για κάθε επίπεδο αζώτου χωριστά) που ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του T-test (P≤0,05). 

 



 31 
31 

 

Σε αντίθεση, στη Β΄ δειγµατοληψία η επίδραση της συγκέντρωσης των 

αλάτων στο ξηρό (Πίν. 4.3) και νωπό βάρος του βλαστού ήταν παρόµοια και 

διαφοροποιήθηκε σε κάποιο βαθµό από την επίδρασή τους στο ύψος του βλαστού. 

Οι τιµές του ξηρού βάρους των φυτών όλων των ποικιλιών όλων των 

µεταχειρίσεων κυµάνθηκε µεταξύ 0,477 έως 0,950 g. 

 

Πίνακας 4.4: Μέσο ξηρό βάρος (g) φύλλων στη Β΄ δειγµατοληψία (πλήρης 
εµφάνιση στάχυ). 
 ΑΧΕΡΩΝ ΑΧΕΛΩΟΣ ΓΕΚΟΡΑ Ε 

0 ppm Ν 

0,7 dS/m 0,434 a (a) 0,422 b (a) * 0,310 b (b) * 

10 dS/m 0,506 a (b) 0,600 a (a) * 0,389 a (c) 

20 dS/m 0,500 a (b) 0,592 a (a) 0,435 a (c) 

300 ppm Ν 

0,7 dS/m 0,469 a (ab) 0,562 b (a) * 0,414 a (b) * 

10 dS/m 0,520 a (b) 0,721 a (a) * 0,405 a (c) 

20 dS/m 0,461 a (b) 0,566 b (a) 0,386 a (c) 

Τιµές της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της ίδιας γραµµής (για κάθε ποικιλία χωριστά) που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα 

µέσα σε παρένθεση δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της στήλης (για κάθε επίπεδο αζώτου χωριστά) που ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του T-test (P≤0,05). 

 

Στη Β΄ δειγµατοληψία, το ξηρό (Πίν. 4.4) και το νωπό βάρος των φύλλων 

επηρεάστηκαν σηµαντικά, κατά τον ίδιο τρόπο, από τη συγκέντρωση των αλάτων. 
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Οι τιµές του ξηρού βάρους των φύλλων των φυτών όλων των ποικιλιών όλων των 

µεταχειρίσεων κυµάνθηκε µεταξύ 0,310 έως 0,600 g.  

 

Ο αριθµός των αδελφιών δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από τη συγκέντρωση 

των αλάτων, όταν πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία στο στάδιο του 

αδελφώµατος, αλλά στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης του στάχυ (Β΄ 

δειγµατοληψία) η αντίδραση των ποικιλιών ήταν διαφορετική στη συγκέντρωση 

των αλάτων (Πιν. 4.5). 

 

Πίνακας 4.5: Μέσος αριθµός αδελφιών στη Β΄ δειγµατοληψία (πλήρης ανάπτυξη 
του στάχυ). 
 ΑΧΕΡΩΝ ΑΧΕΛΩΟΣ ΓΕΚΟΡΑ Ε 

0 ppm Ν 

0,7 dS/m 1,1 a (a) * 0,7 b   (b) 1,2 b   (a) * 

10 dS/m 1,6 a (a) 0,9 ab (b) 1,9 ab (a) 

20 dS/m 1,5 a (b) 1,4 a   (b) 2,6 a   (a) * 

300 ppm Ν 

0,7 dS/m 2,3 a   (a) * 0,7 b   (b) 2,1 a (a)   * 

10 dS/m 1,9 ab (a) 1,2 a   (b) 1,6 b (ab) 

20 dS/m 1,4 b   (a) 1,0 ab (b) 1,4 b (a)   * 

Τιµές της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της ίδιας γραµµής (για κάθε ποικιλία χωριστά) που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα 

µέσα σε παρένθεση δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της στήλης (για κάθε επίπεδο αζώτου χωριστά) που ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του T-test (P≤0,05). 
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Το νωπό βάρος (Πιν. 4.6) και το ξηρό βάρος του στάχυ, επηρεάστηκαν 

σηµαντικά από τη συγκέντρωση των αλάτων, κατά τον ίδιο τρόπο. 

 

Πίνακας 4.6: Μέσο νωπό βάρος (g) του στάχυ (πλήρης ανάπτυξη του στάχυ).  
 ΑΧΕΡΩΝ ΑΧΕΛΩΟΣ ΓΕΚΟΡΑ Ε 

0 ppm Ν 

0,7 dS/m 1,76 a (a) 0,74 b   (b) 0,87 b (b) 

10 dS/m 1,46 b (a) 1,00 ab (b) 0,83 b (b) 

20 dS/m 1,23 c (a) 1,40 a   (a) 1,30 a (a) * 

300 ppm Ν 

0,7 dS/m 1,64 a (a) 0,67 b (c) 0,94 a (b) 

10 dS/m 1,40 a (a) 1,33 a (ab) 1,00 a (b) 

20 dS/m 1,49 a (a) 1,12 a (b) 0,78 b (c) * 

Τιµές της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της ίδιας γραµµής (για κάθε ποικιλία χωριστά) που ακολουθούνται από το ίδιο λατινικό γράµµα 

µέσα σε παρένθεση δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του LSD (P≤0,05). 

Τιµές της στήλης (για κάθε επίπεδο αζώτου χωριστά) που ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικά 

σηµαντικά σύµφωνα µε το κριτήριο του T-test (P≤0,05). 
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5. Συζήτηση – Συµ̟εράσµατα 

Όπως φαίνεται και στο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε, η συγκέντρωση των 

αλάτων δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος αλλά καθώς 

φαίνεται και σύµφωνα µε την Munns (2002), επηρεάζεται σηµαντικά η ανάπτυξη του 

υπέργειου µέρους των φυτών. Παρόλα αυτά, η επίδραση της συγκέντρωσης αυτής 

στα διάφορα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του υπέργειου µέρους του φυτού είναι 

διαφορετικά στις 2 δειγµατοληψίες, κάτι που ίσως υποδηλώνει πως η έκφραση της 

ανθεκτικότητας των διαφόρων γονοτύπων επηρεάζεται σύµφωνα µε τους Maas and 

Poss (1989), από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 

Κατά τους Pessarakli & Tucker (1988), η αλατότητα των εδαφών µειώνει την 

ικανότητα των ριζών να απορροφούν νερό από το εδαφικό διάλυµα έχοντας σαν 

αποτέλεσµα την µείωση του ρυθµού ανάπτυξης των φυτών (Maas & Neiman, 1978). 

Οι συνθήκες έλλειψης νερού που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης 

των φυτών οδηγεί σε απώλεια της σπαργής των κυττάρων µε ταυτόχρονη 

καταστροφή της συνοχής τους, η οποία εν τέλει οδηγεί σε αποδιοργάνωση των 

διάφορων φυσιολογικών διεργασιών του φυτού, όπως είναι η καθυστέρηση του 

µεταβολισµού και η βιοσύνθεση των  πρωτεϊνών (Ottander & Oquist, 1991). 

Η δηµιουργία αδελφιών από τα  φυτά του σιταριού και συγκεκριµένα ο 

αριθµός των παραγωγικών αδελφιών που θα παραχθούν  επηρεάζει σηµαντικά τις 

αποδόσεις της σε παραγωγή καρπού (El-Hendawy et al., 2005). Η αλατότητα 

συντελεί τόσο στην καθυστέρηση και τη µειώση του συνολικού αριθµού αδελφιών 

όσο και στην αύξηση των παραγόµενων αδελφιών  (Maas & Poss, 1989). 

Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του υπέργειου µέρους των φυτών 
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επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο από την υψηλή συγκέντρωση αλάτων, ανάλογα 

και µε την αζωτούχο λίπανση που παρέχεται στα φυτά.  

 

Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι η ποικιλία Αχελώος είναι 

ανθεκτική στην αλατότητα, ανεξάρτητα από αν παρέχεται αζωτούχος λίπανση στα 

φυτά. Η ποικιλία Αχέρων εµφανίζει ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα όταν παρέχεται 

αζωτούχος λίπανση, ενώ η ποικιλία Γεκόρα Ε είναι ανθεκτική στην αλατότητα 

όταν δεν παρέχεται αζωτούχος λίπανση. Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας 

συµφωνούν µε αυτά των Μήτση και Συµιλλίδη (2010), όπου σε πείραµα 

προκαταρκτικής αξιολόγησης ποικιλιών µαλακού σιταριού ως προς την 

ανθεκτικότητά τους στην αλατότητα, η ποικιλία Αχέρων βρέθηκε να είναι 

περισσότερο ανθεκτική σε σχέση µε άλλες ποικιλίες  
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